
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
ESCOLA DE TEATRO / ESCOLA DE DANÇA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIN DOMECQ 
 
 
 
 
 
 
 

PARA UM TEATRO DE INTERZONAS: 

EXPLORANDO RELAÇÕES ENTRE ARTES CÊNICAS E MEIO AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALVADOR 

2015



MARTIN DOMECQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA UM TEATRO DE INTERZONAS: 

EXPLORANDO RELAÇÕES ENTRE ARTES CÊNICAS E MEIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 

Tese  apresentada ao  Programa de Pós-Graduação em   
Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, como 
requisito parcial para obtenção do título de Doutor em 
Artes Cênicas. 
 
Orientadora: Denise Maria Barreto Coutinho  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALVADOR 

2015 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Escola de Teatro - UFBA 

 
 

                   Domecq, Martin. 
        Para um teatro de interzonas: explorando relações entre artes cênicas e 

meio ambiente / Martim Domecq- 2015. 

        194f. il.  

 

       Orientadora: Profª. Drª. Denise Maria Barreto Coutinho. 

Tese (doutorado) - Universidade Federal da Bahia, Escola de Teatro, 

2015.  

                      

     1. Interzona. 2. Artes cênicas e meio ambiente. 3. John Dewey.  

4. Teatro de interzonas. I. Universidade Federal da Bahia. Escola de 

Teatro. II. Título. 

 

                                                                           CDD 792 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Isabel Cristina Farias de Lima, companheira amorosa, 
incentivadora e paciente. 
 
A Ilda Haydée Fuentes, Roberto Noël Domecq, Fernando 
Domecq, Gabriela Domecq, Marcela Domecq e Martin 
Urtubey por seu acompanhamento, seu carinho e sua 
compreensão. Gratidão sempre.  
 
A Hebe Alves e Denise Coutinho por seu apoio generoso e 
por terem sabido me interpretar quando mal falava essa 
linda língua.  
 
A Hugo Spinelli que me incentivou para viajar a Salvador.  
 
A meus amigos e amigas de Buenos Aires e de Salvador que 
são muitos para nomear aqui, mas que me acompanham no 
coração.



AGRADECIMENTOS 
 
Agradeço às professoras e professores do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 

da UFBA que me apoiaram e me incentivaram.  

Quero agradecer especialmente a Denise Coutinho, Hebe Alves, Deolinda Vilhena, Sonia 

Rangel, Daniela Amoroso e Cleise Mendes, pessoas que admiro por sua dedicação, por sua 

vocação e compromisso.  

Agradeço a Armindo Jorge de Carvalho Bião que me deu as boas-vindas em Salvador e foi 

meu professor: tinha o dom de irradiar paixão.     

Agradeço a meus/minhas colegas estudantes que compartilharam esse processo de 

buscas, encontros, confusões e clarezas. 

Agradeço a Fabio Nieto, colega e amigo, por suas leituras e contribuições a este trabalho. 

A Elizabeth Doud por ter sido uma interlocutora entusiasta e criativa em todos os temas 

que aqui se discutem e com quem espero trabalhar em interzonas! 

A Marcio Meirelles por ter-me dado a oportunidade de compartilhar espaços de trabalho, 

de discussão, de criação e de amizade no Teatro Vila Velha. 

A minha querida sobrinha Chloé Urtubey que ajudou com algumas pesquisas na internet. 

Agradeço a todos os meus sobrinhos e sobrinhas por serem uma fonte de alegria, ternura e 

esperança: Gastón, Lea, Chloé, Marina e Laura. 

Agradeço também a Madalena dos Santos Viana e a Jeanete Viana dos Santos da Biblioteca 

da Escola de Belas Artes da UFBA por ter facilitado com boa vontade e alegria meu 

trabalho. 

Agradeço a Sonia Leite e Cris Vieira, pelo carinho e pela compreensão. 

Aos atores do projeto Gaza 2018 que tive que abandonar para terminar esta tese, Gilberto, 

Mauricio, Vado, Vinicius e Franklin, meu agradecimento e minhas desculpas. 

A Naomar e a Ugo Monteiro de Almeida pelo apoio e amizade.  

Agradeço a Fernando Villar por suas valiosas contribuições a esta pesquisa e sua generosa 

disposição para participar das bancas de qualificação e defesa de tese. 

Agradeço também a Augustin Tugny e a Eloisa Domenici por suas pertinentes observações 

e o interesse manifestado pela pesquisa. E a Isa Trigo por aceitar integrar a banca de tese. 

Por fim, agradeço ao Governo brasileiro que, por meio da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), concedeu-me uma bolsa durante o 

período de realização deste doutorado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terra, nosso lar 
 
A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva com uma 
comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e 
incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade de 
recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de 
uma biosfera saudável com todos seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, 
solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global com seus recursos finitos é uma 
preocupação comum de todas as pessoas. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é 
um dever sagrado. 
 
 
 
Responsabilidade universal 
 
Para realizar estas aspirações devemos decidir viver com um sentido de responsabilidade universal, 
identificando-nos com toda a comunidade terrestre, bem com nossa comunidade local. Somos ao 
mesmo tempo cidadãos de nações diferentes e de um mundo no qual a dimensão local e a global 
estão interligadas. Cada um comparte responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bem-estar 
da família humana e do grande mundo dos seres vivos. O espírito de solidariedade humana e de 
parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos com reverência o mistério da existência, 
com gratidão pelo presente da vida e com humildade, considerando o lugar que ocupa o ser humano 
na natureza. 
 
 

Carta da Terra, Unesco, 2000 



RESUMO 

 

 
 

 

Apresenta-se a noção de interzona por meio de cinco artigos. A noção se constitui como 
objeto desta investigação e, portanto, eixo dos cinco artigos, a partir de contribuições de 
diferentes campos de conhecimento: geografia, história do teatro, estética e educação. Os 
artigos são independentes, mas complementares. O conjunto deles pode ser apreendido 
como base interdisciplinar de uma noção que consideramos como recurso ou ferramenta 
heurística para o desenvolvimento de uma atividade artística nesses contextos geográficos e 
históricos específicos que são as interzonas. O primeiro artigo aborda a noção segundo uma 
perspectiva geográfica e oferece os traços característicos desses espaços de interzona. No 
segundo artigo, exploramos a filosofia da arte de John Dewey com o intuito de analisar as 
relações que o filósofo estabelece entre arte e meio ambiente. A interpretação dessas 
relações configura uma base para desenvolver uma estética de interzonas. A análise de uma 
filosofia da arte fundada na noção de experiência entendida como interação com o meio 
ambiente forneceu bases conceituais para desenvolver as pistas para uma estética de 
interzonas exposta no artigo três. A proposta dessa estética organiza-se em quatro tópicos: a 
questão política e social, a questão dos materiais, a questão do veículo e a questão da forma. 
O quarto artigo é uma revisão de certos momentos da tradição teatral ocidental do século 
XX que contribuem para uma reflexão no campo das artes cênicas sobre a relação entre 
teatro e meio ambiente. No quinto artigo, apresenta-se uma proposta de ensino, pesquisa e 
extensão, visando desenvolver uma linha de trabalho sobre teatro em interzonas no 
contexto geográfico do Extremo Sul da Bahia e no contexto institucional da Universidade 
Federal do Sul da Bahia (UFSB). Neste artigo, a vila de Corumbau é identificada como uma 
interzona no Extremo Sul da Bahia. A investigação quis explorar se e como o 
empreendimento artístico denominado interzona pode contribuir para a sustentabilidade e 
novas formas de vida e arte; por fim, propõe um possível enfoque epistemológico para 
práticas artísticas de interzonas. 
 
 
Palavras-chave: Interzona; Artes Cênicas e Meio Ambiente; John Dewey; Teatro de 
interzonas.



ABSTRACT 
 
 
 

 

We present the notion of interzone through five articles. This notion is the object of this 
investigation and axis of these articles by bringing contributions from different fields of 
knowledge: Geography, Theater History, Aesthetics and Education. These articles are 
independent but complementary. They can be seized as an interdisciplinary basis of a notion 
that we consider as a resource or heuristic tool for the development of an artistic activity in 
these specific geographical and historical contexts: interzones. The first article approaches 
the features of such spaces that we propose to call interzone and discusses them in a 
geographical perspective. In the second article, we explore John Dewey’s philosophy of art in 
order to analyze the relationships between art and environment. The interpretation of these 
relations constitutes a basis for developing an interzone aesthetic. The analysis of a 
philosophy of art based on the notion of experience as a form of interaction with the 
environment provided us with the conceptual foundations to develop the field for an 
interzone aesthetic. The goal of this aesthetic is organized into four issues: social and 
political, of materials, of vehicles and of form. The fourth article is a review of certain 
moments from the twentieth century western theatre tradition that contribute to the 
discussion regarding relationship between theater and environment. In the fifth article, we 
present an educational research and outreach proposal in order to develop a line of work on 
interzone theatre within the geographical context of southern Bahia as well as the 
institutional context of Federal University of Southern Bahia (UFSB). In this article, we 
identify the village of Corumbau as an interzone in southern Bahia. This investigation was 
intended to explore the question of if and how an artistic venture called interzone can 
cpontribute to sustainability and new forms of life and art; lastly, we propose a possible 
epistemological approach to artistic practices in interzones.  
 
Keywords: Interzone; Performing Arts and Environment; John Dewey; Interzone Theatre. 
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INTRODUÇÃO 

 

Parece-me chegada a hora de modificar nossos hábitos para nos 
colocarmos mais seriamente à escuta do mundo em que estamos 
embarcados. Pois, em nosso século, não há mais estrangeiros, há 
apenas “companheiros de viagem”. Que os nossos contemporâneos 
morem do outro lado da rua ou do outro lado da terra, estão a dois 
passos de nós. Nossos comportamentos os afetam na própria pele, 
como os deles a nós (Amin Maalouf, 2011). 

 
Tutto è santo e l'intera Natura appare innaturale ai nostri occhi. 
Quando tutto ti sembrerà normale della natura, tutto allora sarà 
finito!

1
 (Pier Paolo Passolini, 1969). 

 

Há dois anos, contemplando a paisagem majestosa do entardecer na orla de Boipeba, me fiz 

uma pergunta: como seria encenar uma peça neste espaço cênico de areia branca, mar 

aberto, barcos de pescadores, rio sereno e céu infinito? Perguntava-me o que poderia 

chamar a atenção dos boipebanos diante daquela exuberância envolvente, poderosa e 

cotidiana da paisagem. Podia uma criação cênica dialogar com esse espetáculo da natureza? 

Imaginava como poderia incorporar o som do mar a uma encenação, como converter essa 

paisagem em um elemento chave para um drama, como dar conta da água, do vento e da 

areia como elementos vitais do espaço cênico? Instigava-me vislumbrar um espetáculo que 

harmonizasse com esse ambiente, sem recursos agressivos à sensibilidade das pessoas. 

Quais seriam os conteúdos desse espetáculo que, montado por um estrangeiro, poderia 

comungar com a gente da terra e/ou do mar? Assim começaram minhas inquietações sobre 

a relação entre teatro e meio ambiente. 

No Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da 

Bahia, comecei a desenvolver uma investigação sobre processos de encenação para esse 

contexto. No decorrer de leituras, orientações, viagens e conversas com colegas e 

professores, fui percebendo que o que me interessava em Boipeba transcendia aquele 

espaço. Por um lado, era óbvio que eu tinha desejo de fazer teatro longe dos grandes 

centros urbanos, numa paisagem de áreas naturais2. Interessava-me, é verdade, contribuir 

                                                           
1
 Tudo é santo e a natureza inteira aparece como algo não natural para nossos olhos. Quando tudo da natureza 

te pareça algo normal, tudo então estará acabado.  

2
 Quando falamos de paisagem de áreas naturais acompanhamos a classificação de Emídio (2006, p.68), que 

diferencia três grandes grupos de paisagens: (1) de áreas urbanas; (2) de áreas rurais e (3) de áreas naturais. 
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com o teatro na conscientização sobre a fragilidade de patrimônios ambientais ameaçados 

pela poluição e formas de exploração não sustentáveis. Porém, não era só isso. Sentia que o 

que me atraia ali não era a busca de um território virgem e isolado. Ao contrário, 

interessavam-me as significações contemporâneas dessas paisagens de áreas naturais em 

plena hiper ou pós-modernidade, as conexões desses ambientes naturais, aparentemente 

preservados ou protegidos, com os grandes centros urbanos e seus ritmos acelerados de 

produção, consumo e comunicação. Ritmos muitas vezes marcados pela palavra de ordem 

de uma atividade permanente – as 24h, os sete dias da semana – que o crítico da arte e 

professor de Arte Moderna Jonathan Carry (2014, p.27) descreve: 

O planeta é repensado como um local de trabalho ininterrupto ou um 
shopping center de escolhas, tarefas, seleções e digressões infinitas, aberto 
o tempo todo. A insônia e o estado no qual a produção, o consumo e o 
descarte ocorrem sem pausa, apressando a exaustão da vida e o 
esgotamento dos recursos. 

Se o ambiente das grandes cidades está pautado pela pressão de empresas à procura de um 

consumo e uma produção que não parem nem para dormir; se na hipermodernidade tudo é 

registrado, filmado, cronometrado e integrado à bases de dados que definem nossos perfis 

de consumidores e nossos contornos ideológicos etc.; a sociedade 24/7 que descreve Carry  

Apresenta a ilusão de um tempo sem espera, de uma disponibilidade 
instantânea, de permanecer isolado da presença dos outros. [Na qual] A 
responsabilidade por outras pessoas que a proximidade implica pode agora 
ser facilmente contornada pela administração eletrônica de nossas rotinas 
e contatos diários. O mais importante, talvez, é que 24/7 causou a atrofia 
da paciência e da deferência individual que são essenciais a qualquer forma 
de democracia direta: a paciência de escutar os outros, de esperar nossa 
vez de falar (CARRY, 2014, p.133). 

                                                                                                                                                                                     

Este último se caracteriza por serem seus principais componentes “elementos bióticos – que compreendem o 
conjunto dos vegetais e animais – e os abióticos – incluídos todos os elementos do meio físico, entre os quais 
os hidrográficos, geológicos (rochas, solos, etc.), e geomorfológicos (formas de relevo, topografia, etc.), além 
de fatores químicos (elementos inorgânicos como o oxigênio, o carbono, etc. e compostos como a água, o gás 
carbônico, entre outros) e climáticos (unidade, vento, temperatura, pressão, etc.)”. É importante observar que 
essa classificação não elimina a presença ou o impacto antrópico das paisagens de áreas naturais, apenas 
destaca que essa presença ou impacto não é o principal componente. Nesse sentido, também é importante 
revisar a dicotomia natureza-humanidade. Uma paisagem de áreas naturais não é um espaço virgem, é uma 
área na qual a coabitação entre diversas espécies (incluída a espécie humana) dá-se de tal forma que o 
componente antrópico não se impõe de maneira ostensiva sobre os ecossistemas, os elementos hidrográficos, 
geológicos (rochas, solos etc.), e geomorfológicos (formas de relevo, topografia etc.), além dos fatores 
químicos (elementos inorgânicos como o oxigênio, o carbono, etc. e compostos como a água, o gás carbônico, 
entre outros) e climáticos (unidade, vento, temperatura, pressão etc.). 
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Então, o que buscam os visitantes de espaços como Boipeba? Será que eles apenas 

procuram respirar pausadamente um pouco de ar puro para voltar a melhorar suas 

performances no mundo do controle digital, da hiperprodutividade, do hiperconsumo e da 

hipercontaminação? A partir da experiência em vilas como Boipeba, em contato com a 

natureza, um pouco isoladas, com certos traços de “atraso” ou “subdesenvolvimento”, como 

se pode descortinar/perceber o mundo contemporâneo dos grandes centros urbanos 

“desenvolvidos” e “adiantados”? Como os visitantes, turistas vindos de outras partes do 

mundo, experimentam espaços como esses? Não se pode pensar essa conexão de uma 

forma mais rica que uma mera troca mercantil? Por que não pensar tal conexão através do 

teatro como oportunidade para desvendar ausências e potencialidades das formas de vida 

que se encontram nesse tempo-espaço? 

Pensar nesse encontro é pensar no sentido desse tempo compartilhado, tempo de férias 

para uns e de trabalho para outros. Se a palavra “férias” tem sua origem no latim feriae (dia 

de descanso ou dedicado à festa), a palavra francesa vacance tem sua origem na ideia de 

disponibilidade, de lugar não ocupado, vago. Pode a presença no espaço das férias permitir 

enxergar de forma diferente nossa ausência temporal no mundo do trabalho? O andar 

devagar do tempo das férias não questiona a correria do dia a dia, sem descanso e sem 

festa? O tempo compartilhado é uma pausa sob a qual tudo continua igual ou pode ser uma 

parada festiva sob a qual algo começa a mudar? 

Aprofundemos um pouco mais essa discussão sobre a experiência do turista 

contemporâneo. Num texto de 1989, Felix Guattari observa “A alteridade tende a perder 

toda a aspereza. O turismo, por exemplo, se resume quase sempre a uma viagem sem sair 

do lugar, no seio das mesmas redundâncias de imagens e comportamentos” (GUATTARI, 

2012, p.8). Nesse mesmo sentido, lemos a seguinte afirmação de Guy Debord:  

Subproduto da circulação das mercadorias, a circulação humana 
considerada como um consumo, o turismo, reduz-se fundamentalmente à 
distração de ir ver o que se tornou banal. A ordenação econômica da 
frequentação de lugares diferentes é já por si mesma a garantia da sua 
equivalência. A mesma modernização que retirou da viagem o tempo, 
retirou-lhe também a realidade do espaço. (DEBORD, 2005, p. 121. Grifo do 
autor.) 

Essa constatação se repete em muitos autores. Renato Ortiz sublinha: “O risco, um dos 

traços constitutivos da viagem, é dessa forma minimizado. [...] A rigor, quando nos movemos 
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no espaço da modernidade-mundo, permanecemos no seu interior. A sensação de 

estranhamento é dessa forma substituída pela de familiaridade.” (ORTIZ, 2005, p.41). 

Essa perda de aspereza, de intensidade, essa banalização da alteridade afeta nossa 

experiência das paisagens. Como assinala Yi-Fu Tuan, a percepção de uma paisagem para o 

turista muitas vezes se “reduz a usar seus olhos para compor quadros.” (TUAN, 2012, p.96). 

Podemos acrescentar que, na maioria dos casos, esses quadros são fotos estandardizadas 

que seguem o padrão de uma estética de cartão postal, banalizando e anulando a 

singularidade da experiência que pretendem retratar. A câmera focaria mais o Mesmo que o 

Outro. E nos casos em que a singularidade da experiência seja mais importante que obter 

um “retrato padrão” que expresse socialmente um determinado valor (êxito; felicidade; 

férias idealizadas; aventura; juventude etc.)? De qualquer forma, muitas vezes a resultante 

são fotos de viagem monótonas cuja observação produz mais tédio que fruição e terminam 

esquecidas em uma memória digital. 

No texto “Superando o turismo”, o pensador norte-americano Hakim Bey também destaca o 

caráter destrutivo do turismo e sua sede por acumular imagens: 

Embora os turistas pareçam estar fisicamente presentes na Natureza ou na 
Cultura, na verdade pode-se chamá-los de fantasmas assombrando ruínas, 
sem nenhuma presença corpórea. Eles não estão lá de verdade, mas sim 
movem-se por uma paisagem mental, uma abstração (`Natureza´, 
`Cultura´), coletando imagens mais que experiência (BEY, 2014, s/p). 

Essa falta de experiência de contato real com o outro e seu mundo determina que a imagem 

seja sempre uma forma de destruição dos significados possíveis da experiência da 

diversidade, da alteridade. Tomar uma foto é em grande medida tomar distância e evitar a 

experiência que possa ser perturbadora ou transformadora. O que a imagem capta no final é 

algo que está pronto para ser consumido, que já tem sido catalogado, imagens para 

colecionar do grande álbum universal do turismo: você já tem seu retrato no Musée du 

Louvre? Você já tem seu retrato com uma favela de Rio de Janeiro como pano de fundo? O 

que você está esperando para ter sua foto ao lado de um templo budista no Japão? Se o 

turista está disposto a pagar por imagens, os moradores locais que precisam dessa renda 

terminarão vendendo ou produzindo imagens que o turista está disposto a comprar. 

Desenvolve-se assim um folclore para turistas, uma religiosidade para turistas, uma 

festividade para turistas etc. Imagens mais ou menos caras, mais ou menos raras, mas que 
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não indicam uma experiência transformadora. Como observa Bey, “o turista consome 

diferença” (ibid) e, para isso, convencionaliza, degrada ou elimina a diferença. Nada mais 

contrastante da viagem do turista que a viagem do peregrino que “passa por uma mudança 

na consciência, [...] e para o peregrino essa mudança é real. Peregrinação é uma forma de 

iniciação, e iniciação é uma abertura para outras formas de cognição” (ibid). Contudo, 

levando em consideração que o propósito do turista não é o encontro com o sagrado ou 

uma iniciação, o que poderia ser feito para ao menos criar a oportunidade de uma 

experiência mais intensa da viagem, mais complexa do outro, mas concreta da diversidade? 

Pois bem, se, como sustenta Dewey, a arte permite uma intensificação da experiência, se “a 

obra de arte é o conteúdo de experiências acentuadas e intensificadas” (DEWEY, 2010, 

p.502), se ela “permite-nos compartilhar de forma vívida e profunda significados para os 

quais éramos surdos” (ibid, p.427), como poderia o teatro dar conta de uma experiência 

mais intensa e significativa dessas paisagens, reduzidas pelo turismo a mercadorias que 

multiplicam imagens e experiências de cartão postal? Esse seria um desafio para uma 

estética teatral com e nesses espaços. Certamente esse desafio deveria se articular com os 

esforços de vizinhos, organizações, pequenas empresas e de órgãos públicos orientados a 

gerar um turismo responsável, um instrumento de promoção local sustentável e de 

conservação da natureza (SALVATI, 2002). 

Esses questionamentos de ordem mais geral motivaram-me a desenvolver a noção de 

interzona. Essa palavra permite nomear espaços nos quais desejo trabalhar e descrever suas 

potencialidades para práticas artísticas específicas. Trata-se de um termo genérico para 

sintetizar elementos que, segundo minha perspectiva, caracterizam esses contextos. 

Interzona era uma palavra que já havia encontrado na minha adolescência numa canção do 

grupo Joy Division, chamada “Interzone”, e que começa assim: “I walked through the city 

limits, / Someone talked me in to do it, / Attracted by some force within it, / Had to close my 

eyes to get close to it, *...+”3. Interzona, nessa letra, está associada à periferia, ao que está 

nos limites da cidade, mas também à ideia de uma viagem interior, um espaço que se pode 

acessar através da imaginação. Por outro lado, o sufixo inter reúne uma rica gama de 

                                                           
3
Atravessei a pé os limites da cidade / Alguém me falou para fazê-lo / Atraído por alguma força interna / Tive 

de fechar os olhos para chegar perto disso. Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/joy-
division/interzone.html>. Acesso em: 3 abril 2015. 
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conotações que também se relacionam com o tipo de espaço que queria caracterizar. Inter 

me sugeria internacional. Também evoca aquilo que está entre culturas, entre espaços, 

entre tempos. Entre culturas tradicionais e culturas mundializadas, entre paisagens de áreas 

naturais e paisagens rurais ou urbanas, entre um tempo que remete a um passado remoto (a 

natureza como fonte) e o presente no qual isso pode desaparecer ou promover novas 

formas de relacionamento com o meio ambiente e com os outros. 

No que diz respeito ao termo zona, ele acentua a questão do olhar que define o espaço. Um 

espaço não é uma zona, ele torna-se zona, porque se identificam nele determinadas 

característica ou se realiza nele determinada ação. Zona de aterrissagem, zona de ventos 

fortes, zona úmida etc. Além disso, a meu ver, a palavra zona sugere flexibilidade, limites 

difusos... Não se refere à identidade nacional ou regional, a traços essenciais, a 

determinações permanentes... Essas foram minhas intuições iniciais para fazer a escolha da 

noção de interzona.  

Façamos agora algumas considerações terminológicas mais precisas, partindo de uma 

pergunta: por que escolhemos o termo noção para referirmo-nos a interzonas? Essa palavra 

tem vários usos e devemos precisar qual é a acepção que lhe atribuímos aqui. Em segundo 

lugar, queremos aprofundar nossa justificativa da escolha do termo interzona.  

De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o vocábulo “noção” apresenta 

cinco conjuntos de sentidos4: 

1. conhecimento imediato, intuitivo, de algo; ideia, consciência; 2 
conhecimento elementar ou superficial de ou acerca de algo; 3 construção 
do espírito; ideia, conhecimento, concepção; 4 ponto de vista, convicção, 
ideia; 5 LING ideia geral e abstrata que abarca os traços essenciais de um 
objeto; conceito. 

Ao afirmar que interzona é uma noção, queremos usar principalmente a acepção de 

construção do espírito, abstração, concepção. Seguindo esse fio lexical, no mesmo dicionário 

deparamo-nos com os significados da palavra concepção: 

                                                           
4
 Encontramos conjuntos de significados equivalentes na língua francesa conferindo o termo notion no Centre 

National de Ressources Textuelles e Lexicales (CNRTL). Disponível em: ˂http://www.cnrtl.fr/definition/notion˃. 
Acesso em: 6 set. 2013. Na língua inglesa, o Oxford Dictionary define “notion” primeiro como “a conception of 
or a belief about something” e em segundo lugar como “an impulse or desire, especially one of a whimsical 
kind”. Disponível em: ˂http://oxforddictionaries.com/definition/english/notion?q=notion˃. Acesso em: 6 set. 
2013. 

http://www.cnrtl.fr/definition/notion
http://oxforddictionaries.com/definition/english/notion?q=notion
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ato ou efeito de conceber; 1 ação ou efeito de gerar um ser vivo, em 
consequência da fusão do espermatozoide com o óvulo; fecundação, 
geração; 2 por metáfora, obra da inteligência, produção, criação, teoria; 3 
por metáfora, trabalho de criação, projeto, plano, ideia; 4 por ext. fantasia, 
imaginação, ficção; 5 faculdade ou ato de apreender uma ideia ou questão, 
ou de compreender algo; compreensão, percepção; 6 modo de ver ou 
sentir, ponto de vista; entendimento, noção. 

São quatro as características que queremos afirmar quando dizemos que interzona é uma 

noção. No sentido de criação mental, abstração, a noção relaciona de uma forma nova 

elementos já existentes. Ela é uma noção também no sentido de que comporta os 

elementos de um projeto. A noção não é uma abstração que fica no mundo das ideias, ela 

tem uma vocação prática, está voltada à ação, para agir no mundo em que vivemos. 

E é também por esta razão que Alain Badiou propõe diferenciar os termos noção, conceito e 

categoria5. Noção têm afinidade com a vida prática, não se propondo a constituir amarras 

em redes conceituais de um domínio acadêmico. Em terceiro lugar, interzona como noção 

deve oferecer elementos no sentido de descrever determinadas características que 

permitam reconhecê-la. Em outras palavras, deverá comportar critérios de demarcação. 

Interessa-nos também o sentido de perspectiva de “noção”. Ela é um modo de contemplar. 

Neste modo estão contidos todos os sentidos que vimos antes: contêm abstrações ou 

categorias de análise, critérios de demarcação e direcionamentos para a ação.  

Com respeito à segunda questão, é importante destacar que o início desta investigação foi 

uma inquietação sobre um tipo particular de espaço. Boipeba foi o ponto de partida para 

identificar que existia um tipo de espaço, com certas características que podiam ser 

definidas e reconhecidas em diferentes lugares concretos. A noção de interzona surgiu nessa 

busca de categorias ou elementos de análise para abordar um espaço determinado no qual 

eu pretendia desenvolver um trabalho artístico. Logo, interzona qualifica um tipo de lugar. 

Essa gênese determinou nosso interesse pela geografia e, em particular, pelas obras de 

Milton Santos Espaço e Método (SANTOS, 2012a) e A natureza do espaço (SANTOS, 2012b). 

Esse espaço geográfico que Milton Santos entende como “conjunto indissociável de sistemas 

de objetos e sistemas de ações [...] [e cuja] definição varia com as épocas, isto é, com a 

natureza dos objetos e a natureza das ações presentes em cada momento histórico” 

                                                           
5
 “Se llama nociones a las unidades del discurso ideológico; conceptos a las del discurso científico; categorias a 

las del discurso filosófico” (BADIOU, 2009, p.45, grifos do autor). 
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(SANTOS, 2012b, p.332) é o conceito mais abrangente no qual nos baseamos para delinear a 

noção de interzona como um tipo específico de espaço. E, tal como aponta Milton Santos, 

esse tipo de espaço estará constituído por um sistema técnico, “Já que a técnica é também 

social, pode-se lembrar que sistemas de objetos e sistemas de ações em conjunto 

constituem sistemas técnicos, cuja sucessão dá a história do espaço geográfico.” (ibid). 

Nesse sentido, também a noção de interzona descreverá algumas características do 

funcionamento de um determinado sistema técnico. 

Por diferentes motivos, descartamos termos como região, rede e interface. O termo região 

tem uma longa história que vem da escola francesa de geografia do século XIX 

(GIOVANNETTI & LACERDA, 1996, p. 179-180). Considera aspectos naturais (solo, vegetação, 

clima, geomorfologia etc.) e socio-históricos que diferenciam e dão unidade e 

homogeneidade a uma área geográfica. A ideia foi adotada pelos Estados Nacionais para 

dividir, administrar e planejar o desenvolvimento de seus territórios. Sem dúvida, ideia 

incontornável. Consideramos importante o estudo e o conhecimento das características da 

região para realizar um trabalho artístico em uma comunidade, mas a palavra região não 

condiz com o foco de nosso interesse. O termo parece mais apropriado para definir 

homogeneidades ou realidades estáveis e o que nos interessa é justamente o contrário: a 

mistura, tensões, heterogeneidades e fragilidades por trás das paisagens. 

Se entendermos espaço como sistemas integrados de objetos e ações, dos quais fala Milton 

Santos, é claro que está ali implícita a ideia de rede. Mas, para que a palavra rede como 

metáfora tenha um valor descritivo mais específico que a palavra totalização6 (sistema) que 

emprega Milton Santos, deveríamos escolher alguns objetos e ações para tecer nossa rede. 

Fala-se, por exemplo, de redes de transporte, de comunicação, hidrográficas, de 

comercialização etc. Quais seriam os objetos e ações específicos, considerando o objeto de 

investigação que nos interessa aqui? Por que escolher uns e excluir outros? Quais os 

critérios? Aprofundando a ideia de rede, não nos foi possível, nem seria desejável, 

estabelecer critérios prévios de inclusão ou exclusão. Ademais, redes constituem-se de 

linhas e pontos interligados e vazam qualquer delimitação espacial. Por outro lado, o termo 

inclui sentidos cuja ressonância preferimos evitar: a rede mundial de computadores (WEB) e, 

                                                           
6
 Ao falar de totalização, Milton Santos refere-se a um processo aberto e sempre incompleto. Um sistema não é 

uma totalidade, nem um todo coerente (SANTOS, 2012b, p. 118-120). 
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menos especificamente, sentidos dicionarizados de “ardil, armadilha, estratagema”, bem 

como algo estruturado como “conjunto dos meios de comunicação; grupo de emissoras *...+; 

conjunto das vias e meios de transporte ferroviário, rodoviário, aquático, aéreo; conjunto de 

indivíduos, estabelecimentos, agências, casas, filiais etc. que prestam determinados 

serviços.”7. 

Quanto à palavra zona, 

deriva-se do verbo grego zônnunai ‘envolver’, de uma raiz indoeuropeia do 
sânscrito (yasmã). No latim clássico, zona: cinto/cintura, em sentido 
figurado ‘domínio climático’ e ‘círculo sobre uma pedra preciosa’. Esta 
palavra, que designa, em baixo latim médico, uma doença, retoma o grego 
zônê ‘cinto/cintura’ (usado por mulher, parte do corpo), no sentido figurado 
‘objeto que adorna como um cinto’ (REY, 1993, p.2303). 

Segundo Rey (1993), originalmente usada para nomear a porção de uma esfera 

compreendida entre dois paralelos ou cada divisão do globo terrestre determinada pelos 

círculos polares e os trópicos, seu uso se expandiu a ponto de servir para qualquer 

demarcação de terreno por limites físicos ou usos. Exemplos desse uso ampliado são: zona 

litorânea, zona de florestas, zona úmida ou tropical, zona industrial ou militar, zona 

residencial etc. A palavra zona é como um molde vazio que nos dá liberdade para decidir 

como deve ser preenchido, ela não nos cinge a um lugar de características predeterminadas. 

Ela é suficientemente abstrata para nos permitir elaborar nossa noção de interzonas.  

O prefixo inter nos deu a primeira aproximação a um conjunto de características do espaço 

que queremos focalizar e no qual desejamos atuar. Entre zonas, entre culturas, entre 

nações, entre economias de alta e baixa intensidade, entre o mundo rural e o mundo 

urbano, entre o passado imemorial e o perigo de extinção. Também, ao visibilizar esse 

conjunto de atributos, ficou mais claro que outros espaços compartilhavam tais 

características. A palavra interzona não descreve um lugar concreto e particular, serve como 

noção para reunir aspectos que são comuns a diferentes espaços e contextos. Vejamos quais 

são, à primeira vista, os aspectos que permitem qualificar um espaço como interzona.  

                                                           
7
 Disponível em: <http://aulete.uol.com.br/rede#ixzz2eItWrbn1>. Acesso em: 7 set. 2013. 

http://aulete.uol.com.br/rede#ixzz2eItWrbn1
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A interzona aponta para um espaço pouco urbanizado de uma zona ambiental protegida ou 

preservada. Tal espaço encontra-se entre o local e o global8, abriga uma comunidade local e 

recebe um fluxo de visitantes de todas as partes do mundo. Também ocupa um lugar 

fronteiriço, está entre centros urbanos hipertecnológicos e hiperpovoados e zonas com 

baixa densidade populacional e menor ou escasso desenvolvimento tecnológico. O fato de 

extrair seu sustento do turismo também a coloca entre modos de vida modernos e urbanos 

e modos de vida mais tradicionais relacionados com culturas locais. Não é a cidade, mas não 

é o campo. Não é a reserva ecológica isolada; tampouco é a comunidade desligada e 

desinteressada do meio ambiental que a circunda. Além disso, um déficit nas comunicações 

ou nos sistemas de transportes torna esse lugar de difícil acesso ou de difícil exploração 

econômica. Agora bem, por que interzona e não interface?  

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, interface apresenta seis acepções: 

1 elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre dois 
sistemas ou partes de um sistema que não poderiam ser conectados 
diretamente; 2 área em que coisas diversas (dois departamentos, duas 
ciências etc.) interagem; 3 INF fronteira compartilhada por dois 
dispositivos, sistemas ou programas que trocam dados e sinais; 4 INF meio 
pelo qual o usuário interage com um programa ou sistema operacional (p. 
Ex., DOS, Windows); 5 GEOF superfície que separa as camadas sísmicas da 
Terra; 6 FÍS superfície definida pela fronteira entre dois sistemas ou duas 
fases. 

Descartamos essa opção por dois motivos. O primeiro é que implicaria atribuir uma função 

determinada a esses espaços. O espaço seria compreendido metaforicamente como 

dispositivo que traduz ou equipamento que conecta. Por um lado, essa metáfora 

mecanicista reduziria nossa pretensão heurística, na medida em que velaria ou dissimularia 

tensões, conflitos e a diversidade de destinos que podem assumir as comunidades que 

moram nesses espaços. Por outro lado, o termo interface pode sugerir a ideia de eficácia. O 

                                                           
8
 Conhecemos o termo “glocal” cunhado pelo sociólogo Roland Robertson em 1992 (Cf. KUMARAVADIVELU, 

2008, p.44-45). Escolhemos usar as duas palavras, porque o neologismo glocal pode criar uma falsa simetria 
entre poderes e meios dos vetores econômicos, políticos e culturais da globalização e poderes e meios 
econômicos, políticos e culturais locais. O risco fica claro na referência (ibid) à criação do termo glocalização: 
“The two forces are, in fact, two sides of the same process in which the global is brought in conjunction with 
the local, and the local is modified to accommodate the global. In order to capture the essence of such 
inextricably linked process, sociologist Roland Robertson (1992) coined a new term, `glocalization´ *…+”. As 
duas forças são, de fato, dois lados do mesmo processo no qual o global é construído em conjunção com o 
local, e o local é modificado para se acomodar ao global. Para captar a essência desse processo 
inextrincavelmente conectado, o sociólogo Roland Robertson (1992) cunhou novo termo, ‘glocalização’”. 
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modem é uma interface que liga “eficazmente” nosso computador à Internet. Como 

apontaremos no decorrer deste trabalho, a noção de interzona justamente problematiza a 

ideia de eficácia. A conexão da interzona com grandes centros urbanos e hipertecnológicos 

não é perfeita, nem pode ser traduzida em termos de função. Essas imperfeições, esses 

déficits, não são necessariamente negativos e podem ser justamente a fissura a partir da 

qual interzonas podem questionar modelos de desenvolvimento e de consumo 

hegemônicos. Se as interzonas podem ser consideradas “periféricas” com relação a grandes 

centros urbanos e seus modelos de produção e consumo em crise, esses centros urbanos 

podem ser considerados “periféricos” com relação a formas de vida mais integradas e 

integradoras, a tempos menos acelerados e vorazes, a uma biodiversidade mais rica, a uma 

qualidade do ar e da água melhor das interzonas. Se processos de totalização da globalização 

que descreve Milton Santos (2012b) (e que analisaremos no primeiro artigo) atuam não só 

no espaço, mas também nos corpos e nas subjetividades, o relaxamento da presença 

espacial desses processos nas interzonas, pode favorecer uma diminuição de seu poder de 

pressão nos corpos e nas mentes: eis um terreno fértil para uma estética de interzonas. 

Por tudo isso, consideramos mais apropriado o termo interzona. Ele remete à dimensão 

espacial em sua complexidade e abertura e articula-se de forma harmônica com o marco 

teórico escolhido. Aplicando aqui as palavras já citadas de Milton Santos para definir espaço, 

podemos dizer que interzona é um tipo particular de “conjunto indissociável de sistemas de 

objetos e sistemas de ações”, e também um tipo particular “de sistema técnico”.  

Esclarecer essa especificidade e explorar em que sentido ela pode se desdobrar num fazer 

teatral foi o que pretendemos ao longo desta investigação. Na noção de interzona estão 

contidas abstrações ou categorias de análise espacial, mas também critérios de demarcação 

e direcionamentos para uma ação teatral.  

Em Nguyen (2002), encontramos um antecedente do uso dessa palavra. A autora a utiliza 

para caracterizar ações de articulação desenvolvidas por uma ONG no contexto da luta 

contra a AIDS em Burkina Faso. Com esse termo, Nguyen descreve o trabalho de “tradução” 

dos saberes globais em saberes locais que realiza a ONG em questão. Mesmo que esse não 

seja o sentido que propomos aqui, o sentido de Nguyen inclui parte das questões envolvidas 

no que consideramos uma interzona. Atuar artisticamente nesses espaços é também 
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oferecer experiências estéticas que possam ser significativas para várias culturas, elas 

podem ser traduzidas... Mas a relação que imaginamos para essas traduções é bidirecional e 

sem hierarquias. Não é simplesmente traduzir o global ao contexto local para aplicar uma 

técnica, uma medicina ou um saber artístico “vindos de fora”. Para nós, interzona é espaço 

de trocas horizontais e contra-hegemônicas de saberes, práticas e experiências. Não é um 

lugar para “aplicar” uma expertise vinda de fora, é lugar de questionamento de saberes e 

valores globais que impulsionaram e legitimaram a escravidão, o extermínio dos índios, a 

destruição do habitat, a privatização de recursos vitais, as escalas criminosas de 

desigualdade etc. Nesse ponto, seguimos Boaventura de Sousa Santos, e consideramos esse 

diálogo entre saberes ou entre culturas como uma ecologia (SOUSA SANTOS, 2007). Em 

suma, deve ser uma troca não hierarquizada e permitir usos contra-hegemônicos dos 

saberes e das práticas.  

A experiência de Peter Brook com sua companhia na Índia, preparando a peça Mahabarata, 

discutida numa entrevista de Phillip Zarrilli (ZARRILLI, 1986), é esclarecedora sobre riscos e 

desafios de realizar trabalhos artísticos interculturais. Como gerar espaço e tempo para uma 

troca genuína de experiências que seja enriquecedora para todos os participantes? Como 

evitar novas formas de colonialismo sob a forma de explorações simbólicas das quais os 

visitantes extraem valores e experiências de uma comunidade para um uso que não traz 

nenhum benefício para ela? Como evitar que uma lógica de mercado reduza esses bens 

imateriais (a narrativa oral de uma história, a aula de um mestre, a participação em um ritual 

etc.) a um valor monetário e anule a dimensão ética e solidária que deve envolver essa 

troca? No artigo três, abordamos algumas dessas questões, defendendo a necessidade de se 

pensar o trabalho artístico em interzonas com a comunidade e para a comunidade. 

Queremos sublinhar que esses “paraísos naturais” que chamamos interzonas “não existiam” 

há apenas cinquenta anos. Por que? Por duas razões. Primeiro, porque como afirma Emilio 

Moran: “Nos últimos cinquenta anos, o impacto que causamos não tem precedente. Não 

temos experiência semelhante em toda nossa história ou pré-história do que estamos 

fazendo à Terra” (MORAN, 2008, p.20). Em seguida, diz o autor: “Em resumo, a natureza 

simultânea e interligada dessas mudanças nas condições humanas e ambientais desde 1950 

indica que as atividades humanas podem suscitar mudanças bruscas no sistema planetário, 

com consequências que podemos imaginar apenas de modo vago.” (ibid, p.42). 
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E, como adverte Edgar Morin (2011, p.14), 

Esse caos ao qual a humanidade agora corre o risco de sucumbir contém 
em si sua última oportunidade. Por quê? Porque devemos saber que, 
quando um sistema é incapaz de tratar seus problemas vitais, ou ele se 
desintegra, ou, em sua própria desintegração, é capaz de se metamorfosear 
em um metassistema mais rico, hábil para tratar seus problemas. 

Segundo, porque há cinquenta anos a globalização, esse fenômeno técnico, econômico, 

cultural e ideológico que conhecemos hoje, apenas estava começando. Em sínteses, nossa 

hipótese de trabalho é que esses dois fenômenos combinados – crise ambiental + 

globalização – mudaram o estatuto desses espaços, que denominamos interzonas. Haveria 

que acrescentar que as interzonas não estão plenamente integradas ao sistema-técnico-

científico da globalização (comunicações ou serviços deficitários, ritmos de vida mais lentos, 

ausência de indústrias etc.) e não recebem um turismo massivo. Nesse sentido, são também 

o que Milton Santos chama de magmas: territórios onde a globalização não alcançou sua 

plena espacialização: “Se olharmos a representação da superfície da Terra, verificaremos 

que numerosas e vastas áreas escapam ao desenho reticular presente na quase totalidade 

dos países desenvolvidos. Essas áreas são magmas, ou são zonas de baixa intensidade.” 

(SANTOS, 2012, p. 268). 

Interzonas são espaços onde se esconde, onde se escamoteia a crise ambiental, porém são 

também espaços onde talvez ela possa ser conjurada, onde podemos ainda experimentar 

esteticamente outras formas de estar no mundo. Nas interzonas encontram-se duas grandes 

construções ideológicas: o turismo como “prova” de que tudo vai bem com o capitalismo 

global, e os “paraísos naturais” como “evidência” de que a crise ambiental não é tão grave. 

De acordo com Castoriadis, 

La crisis actual avanza hacia un punto en el que o bien nos enfrentaremos 
con una catástrofe natural o social, o bien, antes o después de esto, los 
hombres reaccionarán de un modo u otro y tratarán de establecer nuevas 
formas de vida social que tengan un sentido para ellos. Esto no podemos 
hacerlo por ellos y en su lugar; ni tampoco podemos decir cómo se podría 
hacer. Lo único que está a nuestro alcance es destruir los mitos que, más 
que el dinero y las armas, constituyen el obstáculo más formidable en la vía 
de una reconstrucción de la sociedad humana (2006, s/p)9. 

                                                           
9 

“A crise atual avança em direção a um ponto no qual ou enfrentaremos uma catástrofe natural ou social ou, 
antes ou depois disso, os homens reagirão e tentarão estabelecer novas formas de vida social que tenham um 
sentido para eles. Não poderemos fazer isso por eles e em seu lugar; tampouco podemos dizer como poderia 
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Concordando aqui com Castoriadis, afirmamos que desconstruir esses mitos poderia ser uma 

das tarefas de uma estética de interzonas. 

 

ESTRUTURA DA TESE 

Nesta tese, apresentaremos a noção de interzona por meio de cinco artigos. Cada um deles 

descreve as características dessa noção seguindo uma perspectiva teórica interdisciplinar. A 

noção de interzona se constitui como objeto desta investigação e, portanto, eixo dos cinco 

artigos, a partir de contribuições de diferentes campos de conhecimento: geografia, história 

do teatro, estética e educação. Esses artigos são independentes, mas complementares. O 

conjunto deles pode ser apreendido como base interdisciplinar de uma noção que 

consideramos como recurso ou ferramenta heurística para o desenvolvimento de uma 

atividade artística nesses contextos geográficos e históricos específicos: interzonas.  

O primeiro artigo aborda a noção segundo uma perspectiva geográfica. A partir da leitura de 

obras de Yi-Fu Tuan e Milton Santos, oferecemos os traços característicos desses espaços 

que propomos chamar interzonas. Assumimos assim que o ponto de partida é uma reflexão 

sobre o espaço. O que diferencia um teatro de interzonas não é o fato de ser uma proposta 

de teatro para se fazer numa paisagem de áreas naturais10, mesmo se algumas questões 

técnicas relacionadas com esse desafio sejam discutidas aqui. O que queremos destacar 

como diferencial é uma concepção sobre um tipo de espaço. É tanto a proposta de 

ferramenta de análise heurística para esses espaços, como um ponto de vista teórico-prático 

sobre as questões neles envolvidas que os permitem abrigar numa atividade teatral 

particular. É por meio da apropriação de uma rede conceitual proveniente da geografia e 

que inclui conceitos como: lugar, espaço, paisagem, sistema técnico, globalização, crise 

ambiental, espacialização, rugosidade etc., que propomos um potencial teatro de interzonas. 

Ou, para usar um termo caro a Deleuze (DELEUZE, 2008; 2010), poder-se-ia dizer que, por 

meio dessa rede conceitual, podemos avistar um “devir” teatral das interzonas. Da mesma 

                                                                                                                                                                                     

ser feito. A única coisa que está a nosso alcance é destruir os mitos que, mais que o dinheiro e as armas, 
constituem o obstáculo mais formidável no caminho para uma reconstrução da sociedade humana”. 

10
 Ver nota 1. 
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forma que podemos dizer que em A favela como palco e personagem, Marina Henriques 

Coutinho descreve um “devir” teatral das favelas (HENRIQUES COUTINHO, 2012).  

Se toda reflexão tem uma impulsão ou uma índole teórica inicial que determina seus traços 

principais ou suas escolhas mais significativas, talvez nossa impulsão seja questionar 

perspectivas teóricas dualistas e dicotômicas como natureza/cultura, natureza/arte, mundo 

exterior/mundo interior, humano/animal, centro/periferia, desenvolvido/subdesenvolvido, 

contemporâneo/tradicional etc. Para atravessar essa “grade” que separa os termos que 

listamos, para restabelecer os fluxos e nos instalar nas intersecções dessas ideias, noções e 

perspectivas, partimos da ideia de experiência. Não de qualquer ideia de experiência. 

Partimos de uma ideia de experiência que vivenciamos numa interzona. Em outras palavras 

partimos da experiência estética que nos proporcionou um determinado lugar. Mas por que 

a experiência da arte seria tão diferente desse tipo de experiência estética que originou 

nossa reflexão? Se pensamos a arte também como uma experiência que questiona esses 

dualismos e dicotomias e abre nossa subjetividade a uma perspectiva mais integrada e mais 

integradora de mundos seguimos um caminho no qual um dos companheiros de rota que 

deveremos encontrar é John Dewey. A leitura de sua obra Arte como experiência foi 

também um exercício de auto esclarecimento desse impulso inicial.  

No segundo artigo, exploramos a filosofia da arte de John Dewey com o intuito de analisar 

relações que o filósofo estabelece entre arte e meio ambiente. Pensamos que a 

interpretação dessas relações configura a base para desenvolver uma estética de interzonas. 

A filosofia pragmática e vitalista de John Dewey nos oferece o marco teórico, com 

apontamentos da leitura da obra Arte como experiência, onde o filósofo norte-americano 

desenvolve uma estética baseada no princípio segundo o qual “toda experiência é resultado 

de uma interação entre uma criatura viva e algum aspecto do mundo em que ela vive” 

(DEWEY, 2010, p. 122). A arte também emerge dessa interação. Mas que interação? Que 

diferencia uma interação artística de uma interação não artística? No que tange ao teatro, 

qual seria seu diferencial com relação a outras artes na sua forma de interagir com o meio 

ambiente? O artigo desenvolve noções axiais de sua filosofia da arte e destaca considerações 

de Dewey sobre teatro e dança, aqui tomados como artes cênicas. Pensando em artistas que 

queiram desenvolver práticas artísticas em paisagens de áreas naturais, o artigo poderia ser 

o primeiro de uma série de pesquisas sobre pensadores, filósofos e cientistas sociais cujo 
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pensamento contribui para repensar nossa relação com o meio ambiente e a arte como uma 

forma de interação e integração com o meio ambiente que questiona padrões de 

dominação, exploração e destruição típicos da modernidade ocidental. 

A análise de uma filosofia da arte fundada na noção de experiência entendida como 

interação com o meio ambiente nos forneceu as bases conceituais para desenvolver as 

pistas para uma estética de interzonas que expomos no artigo três. A proposta dessa 

estética organiza-se em quatro tópicos: a questão política e social, a questão dos materiais, a 

questão do veículo e a questão da forma. Cada uma dessas questões assumirá o modo de 

indagação que buscaremos responder: Por que uma estética de interzonas é inseparável de 

um posicionamento crítico com relação ao modelo hegemônico de desenvolvimento? 

Existem materiais comuns da relação homem-meio ambiente nas interzonas que justifiquem 

ou habilitem a proposta de uma estética para interzona? Qual seria o veículo ideal para 

reconfigurar esses materiais em uma experiência artística? O que se pode antecipar sobre a 

forma dessas experiências? Nas respostas a essas quatro perguntas encontram-se pistas do 

que gostaríamos de chamar de esboço de uma estética para interzonas. 

No quarto artigo, interessa-nos fazer uma revisão de certos momentos da tradição teatral 

ocidental do século XX que contribuem para uma reflexão no campo das artes cênicas sobre 

a relação entre teatro e meio ambiente. Gertude Stein, Antonin Artaud e Richard Schechner 

são alguns dos criadores visitados. Também retomaremos considerações de Lehmann sobre 

o espaço no teatro pós-dramático e de André Carreira sobre teatro de invasão (CARREIRA, 

2009). Intitulamos o artigo como um caminho inverso, porque escolhemos teorizações que 

usam alguma referência ao meio ambiente ou à natureza, porém surgem em contexto 

urbano e visam a uma prática nesse contexto. Tais teorizações são reinterpretadas para 

pensar as especificidades/diferenças de uma prática teatral em interzonas. No caso de 

Schechner observaremos que ele retoma vários tópicos da filosofia da arte de Dewey.  

No quinto artigo, apresentamos uma proposta de ensino, pesquisa e extensão, visando 

desenvolver uma linha de trabalho sobre teatro em interzonas no contexto geográfico do 

Extremo Sul da Bahia e no contexto institucional da Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB). Caracterizamos a Vila de Corumbau, como uma interzona no Extremo Sul da Bahia. 

Refletimos também sobre como um empreendimento artístico pode relacionar-se com 
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critérios de sustentabilidade (SACHS, 2009) e sobre um possível enfoque epistemológico 

para práticas artísticas de interzonas. Se Boipeba foi o local que deu origem à reflexão que 

motivou o desenho da noção, a Vila de Corumbau ilustra um exemplo concreto de interzona. 

Dessa forma, como diremos em nossas considerações finais, trata-se de um percurso teórico 

que ao longo desses cinco artigos passa de uma ideia de interzona como topos a uma ideia 

de interzona como logos. Interzona como topos nomeia um tipo de espaço no contexto 

histórico atual (artigo 1). Interzona como logos refere-se a um tipo de abordagem 

epistemológica para práticas artísticas desenvolvidas em áreas de paisagens naturais (artigo 

5). 

Finalmente, em anexo, incluímos um documento titulado “Atrás de um sonho de Gianni 

Ratto: um olhar cenográfico sobre a Land art” que apresenta um conjunto de obras de Land 

Art ou Earth Art11significativas para uma abordagem cenográfica de paisagens de áreas 

naturais. O Antitratado de cenografia de Gianni Ratto (RATTO, 2011) nos serve como 

referência para afiar nosso olhar sobre essas obras.  

A modo de provocação, queremos fechar nossa introdução afirmando que as interzonas são 

lugares onde ainda se dorme bem com um sono profundo que pode dar sinais oníricos e reais 

de acordares renovados, mais esperançosos e solidários que aquele “cyborgsono” “modo 

avião” ou “modo repouso” da sociedade da hiperprodutividade e da competição sem fim. 

Sim, um sono profundo que é diferente daquele sono abruptamente interrompido pelo 

alarme de um celular que ficou ligado a noite inteira ou pelo piscar impaciente de um 

computador que está hibernando e aguarda que abramos logo todas as janelas de seu 

sistema operativo que foram “minimizadas” na noite anterior, para retomarmos todas as 

multitarefas e “multicompromissos” pendentes enquanto deglutimos um café da manhã 

                                                           

11
 Optamos por usar esses termos em inglês (Land art e Earth art) porque consideramos que uma tradução 

deveria referir-se a um universo muito mais amplo de obras, artistas e tradições. Se falamos de arte da terra 
por exemplo essa arte deveria abarcar praticamente todas as obras de todas as culturas da terra, ou arte da 
paisagem compreenderia todas as obras em espaços abertos etc. Usamos o termo em inglês como um termo 
técnico que remete a uma corrente específica dentro da arte contemporânea. Isso não implica que 
desvalorizemos ou desconheçamos a diversidade e a riqueza das culturas originarias de América, do continente 
africano, de Ásia ou de Oceania que desenvolveram há séculos seus modos específicos de interagir 
esteticamente com seus meios ambientes... Preferimos falar de arte maia, arte toba, arte pataxó etc. Em vez de 
subsumir suas diferenças e peculiaridades em uma categoria que tem outra origem e outras referências 
históricas. Consideramos que preservar as diferenças e especificidades ajuda a gerar diálogos, as grandes 
categorias onívoras nem sempre são boas para esse fim. 
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funcionalista. Um computador que sabe – porque nos acompanha o dia todo – que nossa 

pressa da jornada, outra vez, não conseguirá recuperar o tempo perdido pela persistente 

improdutividade digital das almofadas:  

Agora no século XXI, a perturbação do sono possui uma relação mais 
problemática com o futuro. Localizado em algum lugar na fronteira entre o 
social e o natural, o sono garante no mundo a presença de padrões sazonais 
e cíclicos essenciais à vida e incompatíveis com o capitalismo. A persistência 
anormal do sono deve ser entendida em relação à destruição contínua dos 
processos que possibilitam a existência no planeta. Dado que o capitalismo 
não pode impor limites a si mesmo, a noção de preservação ou conservação 
é uma impossibilidade sistêmica. Nesse contexto, a inércia restauradora do 
sono se coloca contra a letalidade de toda a acumulação, a financeirização e 
o desperdício que devastaram tudo aquilo que costumava ser de domínio 
comum. Agora existe um sonho, que supera todos os outros: o de um 
mundo compartilhado cujo destino não é terminal, um mundo sem 
bilionários, que tem um outro futuro que não a barbárie do pós-humano, e 
no qual a história pode assumir outras formas além dos pesadelos 
reificados da catástrofe. Talvez – em muitos lugares diferentes, em muitos 
estados disparatados, inclusive na fantasia e no devaneio – a imaginação de 
um futuro sem capitalismo comece como um sonho. Seriam insinuações do 
sonho como interrupção radical, como recusa do peso impiedoso de nosso 
presente global, do sono que, no nível mais mundano da experiência 
cotidiana, pode sempre esboçar os contornos de renovações e começos 
mais plenos de consequências (CARRY, 2014, p.136-137).  

Porém, será que existem esses lugares bons para dormir e sonhar? Como encontrar ou como 

reconhecer interzonas? Talvez uma geografia preocupada pelos devires da sociedade 

contemporânea possa nos oferecer elementos para identificá-las e verificar que não são um 

mero sonho, nem utopia. Com esse intuito no artigo “Interzona: uma noção para 

atuar/performar nos limites do sistema” exploraremos algumas obras dos geógrafos Milton 

Santos e Yi-Fu Tuan. 
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ARTIGO 1 

INTERZONA: UMA NOÇÃO PARA ATUAR/PERFORMAR NOS LIMITES DO SISTEMA 

 

Para compatibilizar os objetivos sociais, econômicos e ambientais, 
temos de nos dedicar ao que chamaria de um jogo de harmonização. 
Nesse jogo temos que mudar, por um lado, os padrões da demanda 
e, por outro lado, os padrões da oferta. Estes últimos são os mais 
fáceis de manejar e vão nos remeter ao problema dos recursos 
naturais, aos tipos de energia, às tecnologias e à localização espacial 
das produções, porque as mesmas produções têm impactos 
ambientais diferenciados, segundo o lugar onde elas acontecem. A 
mudança do padrão da demanda é logicamente a variável mais 
importante nesse jogo de harmonização, porém, ela passa pela 
modificação dos estilos de vida e dos padrões de consumo, assim é 
uma variável extremante difícil de se manipular e exige, antes de 
mais nada, um enorme esforço de educação. As margens de manobra 
seriam muito maiores se estivéssemos vivendo num mundo mais 
igualitário (Ignacy Sachs, 2004). 

 

Neste artigo, discutiremos a noção de interzona. Propomos essa noção para nomear um tipo 

de espaço característico do atual período de desenvolvimento técnico e econômico. Ela nos 

ajudará a perceber o “potencial teatral” desse tipo específico de espaço geográfico que não 

é nem urbano, nem rural, nem uma reserva ecológica. Argumentaremos que interzona é um 

espaço que nos permite projetar a ideia de limite, borda ou fronteira do sistema econômico 

e técnico hegemônico atual e, ao mesmo tempo, nos oferece uma cenografia e um público 

para interpelar e interpretar, através do teatro, as encruzilhadas desse sistema na etapa de 

sua globalização. 

Dizer isso significa afirmar que o teatro de interzonas que queremos propor terá um 

diferencial em relação ao teatro nos espaços teatrais das grandes cidades, o teatro de rua, o 

teatro camponês ou uma performance numa reserva natural. Justamente, uma vantagem 

que apresenta essa noção é permitir superar certas dicotomias que limitam o 

desenvolvimento de uma estética contemporânea para espaços nos quais pretendemos 

trabalhar. Algumas dessas dicotomias são: natural-artificial, urbano-rural, centro-periferia. 

Como veremos mais adiante, o que podemos fazer num espaço depende de como o 

percebemos. Mas essa percepção não é apenas sensorial, envolve também lugares comuns, 

emoções e construções culturais. Por isso, diremos que a noção de interzona12 contribui 

                                                           
12

 Encontramos em Nguyen (2002) o uso dessa palavra para caracterizar as ações de articulação desenvolvidas 
por uma ONG no contexto da luta contra a AIDS em Burkina Faso. Com esse termo, Nguyen descreve o trabalho 
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para desenvolver uma forma de teatro, pois é a partir dela que podemos perceber um tipo 

de paisagem não como mera decoração ou ornamentação, mas como uma “cenografia” 

cheia de significações e potencialidades.  

Para elucidar o que seria uma interzona, organizaremos o artigo em três momentos. No 

primeiro, um exemplo servirá para introduzir elementos descritivos. No segundo, faremos 

uma excursão no campo da geografia em busca de conceitos úteis para delinear nossa 

noção. Os clássicos Topofilia (2012) e Espaço e lugar (1983) de Yi-Fu Tuan e A natureza do 

espaço (2012b) de Milton Santos serão as principais obras examinadas. Finalmente, 

esboçaremos a noção de interzona, enfatizando seu caráter histórico: o contexto no qual 

essa noção tem valor descritivo é o período atual do capitalismo globalizado. Nesse terceiro 

momento, ensaios do sociólogo Renato Ortiz publicados em Um outro território: ensaios 

sobre a mundialização (2005) nos ajudarão a problematizar a dimensão cultural da 

globalização e serão consultados para apontar elementos favoráveis à noção de Interzona.  

Neste artigo, não daremos exemplos concretos de interzonas13, usaremos apenas um 

exemplo ficcional. Além disso, haveria que advertir que uma interzona hoje pode não sê-lo 

amanhã, da mesma forma que num futuro próximo poderiam desaparecer todas as 

interzonas ou surgir novas. Por enquanto, nosso objetivo é justificar e elucidar teoricamente 

a noção de interzona como um tipo de espaço. Nessa busca, a ficção nos dá uma valiosa 

ajuda para aproximarmo-nos da noção pretendida. 

O exemplo escolhido para introduzir o termo se encontra no filme Stalker (1979) de Andrei 

Tarkovsky. Trata-se de uma adaptação livre do romance Roadside Picnic dos irmãos 

Strugatsky. A cena que serve ao nosso propósito é uma das primeiras. A personagem Stalker 

se prepara para entrar com outras duas pessoas na Zona. Esse lugar é um território proibido, 

barrado pelas forças de segurança. Como o descreve o crítico francês Serge Daney14, é uma 

                                                                                                                                                                                     

de “tradução” dos saberes globais em saberes locais que realiza a ONG em questão. Como explicitamos na 
introdução, não é esse o sentido que propomos aqui. 

13
 No artigo cinco damos um exemplo de interzona no Extremo Sul da Bahia. 

14
 “Le paysage non plus n’a ni limites, ni horizon, ni Nord. Il s’y rencontre bien des tanks, des usines, des 

canalisations géantes, une voie ferrée, un cadavre, un chien, un téléphone qui marche toujours, mais la 
végétation est en train de recouvrir tout cela. Ce paysage industriel fossile, ce bout de vingtième siècle devenu 
une couche géologique (Tarkovski a été géologue en Sibérie de 1954 à 1956, il lui en reste quelques chose), 
c’est la Zone.” DANEY, Serge. Stalker selon Serge Daney. Libération, Paris, 20 nov. 1981. Disponível em: 
http://antgod.blogspot.com.br/2011/09/stalker-selon-serge-daney.html. Acesso em: 16 de jul. 2013. 
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paisagem sem horizonte, sem limites, com tanques derruídos, fábricas demolidas, um monte 

de restos fósseis do século XX. Poderíamos acrescentar que parece um espaço onde o feliz 

desenvolvimento da técnica foi bruscamente detido por uma catástrofe. Parafraseando 

Milton Santos15 é um espaço que virou paisagem. Não se sabe bem qual foi a causa (fala-se 

da queda de um meteorito); em todo caso, agora uma natureza mutante se apoderou desse 

território onde a vida humana está ameaçada. 

Os dois homens que vão entrar na Zona com Stalker são estrangeiros, “turistas” numa 

cenografia do apocalipse. Um é o Escritor, o outro é o Professor. Stalker é o guia, aquele que 

conhece a forma de orientar-se na Zona, aquele que sabe interpretar seus sinais e suas 

regras. O Escritor e o Professor são duas personagens desiludidas que pagam Stalker para 

ser guiados clandestinamente até o coração da Zona. Circula a lenda de que no seu centro 

há um quarto e que aquele que entrar ali terá seus desejos realizados. Por conta dessa 

lenda, muitos tentaram atravessar a cerca militar. O trabalho ilegal de Stalker é acompanhar 

essas pessoas. Porém, ele mesmo não pode pedir nada à Zona, ele é só um médium, está a 

serviço da Zona e da humanidade. Não pode tirar nenhum proveito desse serviço. Ser um 

Stalker é uma missão que o converte num pária social. O pouco dinheiro que recebe como 

guia é para sua mulher e sua filha, que moram com ele em condições precárias.  

O meio de transporte utilizado para entrar na Zona é um trole com dois assentos, uma 

dresina que passa por uma ferrovia semi-abandonada. Uma vez traspassada a cerca militar, 

esse veículo a motor permite-lhes adentrar na Zona. Em todos os lados da ferrovia, há 

fábricas destruídas, prédios abandonados, troncos de árvores cortados, estruturas de aço. 

Essa sequência dura cerca de cinco minutos. Os três personagens avançam quase em 

silêncio. Nos rostos dos três, misturam-se assombro, medo e expectativa. Estão entre dois 

mundos, um mundo onde têm uma vida organizada, um mundo com suas leis e suas rotinas, 

e outro, desconhecido, onde devem permanecer em alerta. Cada um vive de uma maneira 

pessoal esse trajeto que parece sem retorno. Quando chega o fim da ferrovia, Stalker faz a 

dresina voltar sozinha pelas vias. As imagens, que até agora eram em preto e branco ou 
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 “Durante a Guerra Fria, os laboratórios do Pentágono chegaram a cogitar a produção de um engenho, a 
bomba de nêutrons, capaz de aniquilar a vida humana em uma dada área, mas preservando todas as 
construções... O presidente Kennedy afinal renunciou a levar a cabo esse projeto. Senão, o que na véspera 
seria ainda o espaço, após a temida explosão seria apenas paisagem. Não temos melhor imagem para mostrar 
a diferença entre esses dois conceitos” (SANTOS, 2012b, p. 106). 
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sépia, tornam-se coloridas. Essa mudança pode ser interpretada como o início da entrada na 

Zona. A dresina foi então o veículo para adentrar numa interzona, um pequeno palco sobre 

rodas numa ferrovia que comunica duas paisagens, duas formas de vida, dois espaços.  

A Zona é uma terra que parece ter pessoalidade, desejos, hábitos e regras que só um deles, 

Stalker, em parte conhece. É ele quem pede permissão à Zona antes de avançar, quem 

escuta por onde e como há de seguir. A Zona exige ser escutada. Muitos morreram por não 

saber escutá-la, prova disso são os tanques, jipes e a artilharia pesada derruídos que se 

encontram ao longo do caminho.  

Recapitulemos alguns dos elementos que este exemplo introduziu e que retomaremos 

depois de nosso percurso pela geografia. Em primeiro lugar, uma interzona comunica dois 

espaços diferentes. Um deles, dominado pelo ser humano, pela sociedade, pela legalidade, 

pelos artefatos, suas forças de segurança etc. O outro, não podemos dizer que seja 

completamente alheio: conserva vestígios de humanidade (ruínas, construções 

arquitetônicas etc.); tem características que Stalker pode interpretar em termos humanos; 

não é oposto à técnica (no coração da Zona soará um telefone), mas conserva forte presença 

da natureza e de seus elementos. Não é nem natureza virgem, nem natureza dominada pela 

técnica. Como dissemos antes, a natureza da Zona é mutante. Em segundo lugar, a Zona é 

um espaço delimitado: mesmo que seu contorno não esteja bem definido, ela pode ser 

cercada. Em terceiro lugar, a Zona atrai visitantes. O Escritor e o Professor estão dispostos a 

pagar para entrar na Zona. Associado a este ponto, cabe ressaltar que existe um trajeto que 

permite a viagem entre os dois espaços e um “circuito” para conhecer a Zona por dentro. Em 

quarto lugar, a Zona supõe algum tipo de perigo, nem sempre bem definido ou visível. No 

início da viagem dentro da Zona, essa invisibilidade do perigo gera nos visitantes uma 

confiança que Stalker considera teimosia. Por último, a Zona está definida tanto por um 

imaginário quanto por fatos materiais. O imaginário é o mais conhecido (neste caso é a 

lenda sobre o poder da Zona de cumprir os desejos de seus visitantes), porém os fatos 

materiais são desconhecidos ou foram ocultados. 

Não se sabe como esse pedaço de terra se transformou em Zona, se pela queda de um 

meteorito ou outra causa. Lembremos que o filme é de 1979 e em 1976 fomos informados 

sobre o acidente nuclear de Kyshtym, acontecido na URSS em 29 de setembro de 1957 e que 
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fora ocultado pelo governo durante quase vinte anos. O acidente obrigou a evacuar e 

destruir mais de vinte povoados e a fechar definitivamente algumas zonas dessa região do 

sul dos Montes Urais. Em resenha para The Environment & Society Portal, Thomas Rabl 

(2013) conta que, quando o acidente aconteceu, residentes da região viram estranhas luzes 

violetas e azuis no céu e acreditaram que podia ser um fenômeno atmosférico.  

As obras Topofilia (2012) e Espaço e lugar (1983) do geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan, 

publicadas respectivamente em 1974 e em 1977, ajudar-nos-ão a dar os primeiros traços em 

nossa noção de interzona. Estas obras são talvez as mais conhecidas deste geógrafo 

humanista que, em 2012, ganhou o prêmio Vautrin Lud16. O título da primeira se refere a um 

elo afetivo que une o ser humano ao meio ambiente. O conceito de topofilia, que no final da 

introdução do livro ele reconhece como difuso, descreve experiências concretas que, como 

espécie e como indivíduos, temos com o espaço. Essas experiências misturam percepções, 

emoções, sentidos e pensamentos. Enquanto em Topofilia esses elementos são, muitas 

vezes, analisados de maneira separada, em Espaço e Lugar a noção abrangente de 

experiência será central: “Ainda mais importante, procurei desenvolver meu material de 

uma única perspectiva – a da experiência. A complexa natureza da experiência humana que 

varia do sentimento primário à concepção explícita orienta o conteúdo e os temas deste 

livro” (TUAN, 1983, p.V). Essa centralidade da noção de experiência e a familiaridade dessa 

noção com a ideia de experiência em John Dewey é um dos elementos que possibilitam e 

justificam a conexão que propomos estabelecer entre as duas obras de Yi-Fu Tuan e Arte 

como experiência do filósofo norte-americano John Dewey.  

Do livro Topofilia vamos reter o caráter complexo e mutável da atitude em relação ao meio 

ambiente, atitude que “muda com o aumento de domínio sobre a natureza e altera o 

conceito de beleza” (TUAN, 2012, p. 338). Tuan analisa essa mutabilidade em relação a 

vários tipos de paisagens. O caso das montanhas pode ser tomado como exemplo. “Através 

do tempo, os europeus têm visto as montanhas como lugar de morada dos deuses, horríveis 

excrescências no corpo suave da terra, natureza sublime, cenário, estâncias de saúde e de 

turismo” (ibid). Outro exemplo: as praias só alcançaram popularidade a partir do século 
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 Considerado o prêmio Nobel da geografia, trata-se do mesmo reconhecimento que Milton Santos obteve em 
1994. 
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passado quando associadas no imaginário social com um espaço de saúde e prazer (TUAN, 

2012, p.165). 

A atitude ambiental envolve corpo, percepções, sentimentos, emoções e ideias. Quando 

muda a atitude é tudo isso que muda. Essa atitude depende em grande parte de um 

imaginário social. 

Así, independientemente de su existencia física, si un problema no es 
percibido socialmente y asumido como tal, resulta comunitariamente 
irrelevante. Quienes han reflexionado sobre los problemas ambientales 
desde el punto de vista de las ciencias sociales, tratan de explicar los 
mecanismos por medio de los cuales, determinados aspectos de la realidad 
adquieren un significado colectivo especial que los hace surgir en el 
escenario público. En el caso específico de los problemas ambientales, 
algunos autores han abierto un campo de investigación vinculado a la 
construcción cultural y social del medio ambiente *…+” (LEZAMA, 2001, 
p.332). 

É dessa construção cultural da percepção dos problemas ambientais que o teatro pode 

participar. Por isso, quando falamos de imaginário associado a um lugar não podemos 

perder de vista que falamos de um conjunto complexo de fenômenos que constituem a 

experiência desse lugar. Topofilia nos mostra que essas atitudes podem ser descritas e 

analisadas. Esse conhecimento é fundamental para uma arte que se propõe a trabalhar 

sobre a relação com o meio ambiente. Essas atitudes também podem ser intensificadas ou 

questionadas a partir de uma experiência estética.  

Por exemplo, em várias oportunidades ao longo de Topofilia, Yi-Fu Tuan tenta caracterizar 

certas experiências que o turista tem do meio ambiente: o turista na parte medieval de uma 

cidade europeia que “manifesta deleite sobre as ruas escuras, calçadas com seixos, as 

esquinas e recantos íntimos, as pitorescas construções compactas de casas e as 

encantadoras lojas antigas, sem parar para pensar como as pessoas realmente viveram” 

(TUAN, 2012, p.99); o turista que sai de Chinatown “com a feliz ignorância do apinhamento, 

das vidas apáticas, do jogo atrás das vistosas fachadas” (ibid); ou o turista que segue um 

circuito que lhe permite “colecionar o máximo de etiquetas e imagens possíveis sobre 

parques nacionais [...] [e para quem] a máquina fotográfica é indispensável, porque com ela 

pode provar a si mesmo e aos vizinhos que realmente esteve no lago Crater” (ibid, p.139). 



 
 

35 

De acordo com a observação de Tuan, segundo a qual esse turismo beneficia a economia, 

mas não ajuda a unir pessoas ao meio ambiente, podemos nos perguntar como a arte pode 

oferecer experiências mais ricas e menos mercantis do meio ambiente. Se “a apreciação da 

paisagem é mais pessoal e duradoura quando está mesclada com lembranças de incidentes 

humanos [...] [e] [...] perdura, além do efêmero, quando se combina o prazer estético com a 

curiosidade científica” (ibid), por que não pensar que o teatro pode contribuir para gerar 

uma experiência mais intensa com o meio ambiente, integrando diferentes saberes e 

experiências relacionadas com esse meio?  

Do livro Espaço e lugar (1983) queremos resgatar o uso que propõe Yi-Fu Tuan para esses 

dois termos. Eles são considerados como categorias que se definem uma em relação à outra 

e que descrevem dois tipos de relacionamento com o meio ambiente. Yi-Fu Tuan vai 

definindo os termos ao longo do livro, mostrando seus diferentes contextos e aplicações. 

Primeiro, define o lugar como um espaço conhecido e valorado positivamente, porque nele 

podemos satisfazer nossas necessidades vitais: “Os lugares são centros aos quais atribuímos 

valor e onde são satisfeitas nossas necessidades biológicas de comida, água, descanso e 

procriação” (TUAN, 1983, p.4). Moramos num lugar. Gostamos de almoçar num lugar. Temos 

nosso lugar de trabalho, nossos lugares na escola, na universidade, em algum café etc. 

Escolhemos um caminho para ir de um lugar a outro e, se esse caminho é assiduamente 

frequentado, com o tempo ele também se torna familiar, com lugares para fazer uma pausa 

ou onde deter nosso olhar. “Quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar” 

(ibid, p.83). Nossa memória guarda lugares associados a nossa infância, a nossa adolescência 

e a diversos momentos que marcaram nossas vidas. Em alguns casos, essa memória é 

compartilhada por um grupo ou uma comunidade. Quando essa memória se transmite a 

outras gerações ou àqueles que não foram testemunhas dos fatos que ali aconteceram, 

esses lugares se tornam “lieu de mémoire” (RICOEUR, 2000, p.183-191). 

O lugar implica contato físico, conhecimento, familiaridade e intimidade. O lugar é também a 

segurança, a possibilidade de deitar, de relaxar. O primeiro lugar para o bebê é o corpo que 

cuida dele. O lugar supõe certo grau de conforto e de permanência. Podemos dizer que são 

os espaços onde se afincam os hábitos que compõem nossa forma de viver. Por isso, lugar 

está associado a lar: “Não há lugar como o lar. O que é o lar? É a velha casa, o velho bairro, a 

velha cidade ou a pátria” (TUAN, 1983, p.3). Nesse sentido, são pertinentes para pensar 
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alguns aspectos do lugar, a Poética do espaço de Bachelard (2008) e a fenomenologia dos 

espaços habitados17 que ele propõe. O lugar é aonde vamos nos proteger da tempestade. É 

o que buscamos quando estamos soltos no espaço.  

Por oposição, espaço é vastidão, liberdade, aventura, o desconhecido e o perigo. O espaço 

pode ser tanto a grande cidade como o mar. Vai depender das experiências da pessoa com o 

meio ambiente. “A partir da segurança e da estabilidade do lugar estamos cientes da 

amplidão, da liberdade, e da ameaça do espaço, e vice-versa” (TUAN, 1983, p.6). O espaço 

está relacionado com o movimento. O sentimento do espaço varia segundo a capacidade de 

se movimentar. O espaço da criança não é o mesmo que o espaço do adulto ou de uma 

pessoa mais velha. A experiência da amplidão é variável e relativa. Por isso, “instrumentos e 

máquinas ampliam a sensação de espaço e de espaciosidade do homem. [...] Uma bicicleta 

amplia a sensação de espaço do homem, assim como um carro esporte” (ibid, p.60). 

Mais adiante, Yi-Fu Tuan define a habilidade espacial como nossa “capacidade de libertar-

nos dos laços que nos prendem a um lugar, na amplitude e velocidade de nossa mobilidade” 

(ibid, p.85). Esta ideia de espaço como amplidão e liberdade de movimento se completa com 

a ideia de espaço mítico que tem dois sentidos para Yi-Fu Tuan. Por um lado, é um espaço 

que rodeia o espaço pragmático: “o espaço mítico é uma área imprecisa, de conhecimento 

deficiente, envolvendo o empiricamente conhecido, emoldura o espaço pragmático” (ibid, 

p.97). Por outro lado, é sinônimo de cosmologia, refere-se à construção de uma ordem 

cósmica. Esse espaço mítico “É articulado de forma mais consciente que o espaço mítico do 

primeiro tipo. A visão do mundo é uma tentativa mais ou menos sistemática das pessoas de 

compreender o meio ambiente” (ibid, p.99). É sobretudo o primeiro sentido que nos 

interessa. Ele nos lembra que, além dos limites de nossos lugares conhecidos, começa um 

espaço povoado pela nossa imaginação com os sinais de perigo e de esperança. Um exemplo 

que ele analisa é o do Oeste norte-americano no século XIX (TUAN, 2012), a conquista do 

espaço mítico do Oeste como mito fundador.  

A geografia humanista de Yi-Fu Tuan descreve a experiência do homem no espaço sem 

descuidar os aspectos sensoriais, afetivos e culturais dessa experiência, e será um valioso 

guia na hora de descrever e analisar um espaço concreto, uma interzona em particular. A 
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 Neste livro de Bachelard já encontramos a palavra topofilia.  
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relação entre lugar e espaço, e a mutabilidade das atitudes ambientais são ideias que 

contribuirão na caracterização de uma interzona. 

Também uma montagem cênica se beneficiará dessas relações no sentido de ajudar a 

escolher que tipo de experiências se quer suscitar: experiências que alterem atitudes 

ambientais habituais? Experiências que intensifiquem os valores associados à pertença ao 

lugar? Vivencias que estimulem valores de ampliação e liberdade do espaço? Contudo, para 

poder avançar nessa noção, precisamos de ferramentas conceituais que analisem o espaço 

no contexto da globalização. Como salientaremos, é somente a partir desse contexto 

histórico que a noção de interzona adquire seu sentido e sua pertinência. Para nos ajudar a 

pensar o espaço e a relação com o meio ambiente nesse contexto seguiremos a análise de 

Milton Santos na sua obra A natureza do espaço.  

Partimos da seguinte observação de Milton Santos: “No mundo de hoje, é frequentemente 

impossível ao homem comum distinguir claramente as obras da natureza e as obras dos 

homens e indicar onde termina o puramente técnico e onde começa o puramente social” 

(SANTOS, 2012b, p.101). A ação técnica do homem parece afetar direta ou indiretamente 

todos os ecossistemas.  

No princípio, tudo eram coisas, dádivas da natureza, quando utilizadas 
pelos homens a partir de um conjunto de intenções sociais, passam, 
também, a ser objetos. Assim a natureza se transforma em um verdadeiro 
sistema de objetos e não de coisas e, ironicamente, é o próprio movimento 
ecológico que completa o processo de desnaturalização da natureza, dando 
a esta última um valor (SANTOS, 2012b, p.65). 

Seria interessante pensar os diferentes conteúdos desse valor. Por enquanto, não seria um 

valor preponderantemente econômico. As áreas protegidas – que poderíamos considerar 

como áreas nas quais se concentra esse tipo de intervenção humana ecológica – são aquelas 

onde a exploração econômica deve submeter-se ao imperativo preservacionista. Esse 

imperativo humano se realiza a partir de ações técnicas mais ou menos complexas, cujo fim 

é a preservação dos ecossistemas dessa área. Nesse sentido, Milton Santos tem razão ao 

afirmar que o movimento ecológico cria novos objetos artificiais. 

Essa situação nos obrigaria a descartar como categorias de análise espacial termos como 

natureza (em sentido restrito, como aquilo que se opõe ao humano) ou selvagem. No 

entanto, indagamos se esses termos que marcaram a relação humana com o meio ambiente 
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durante séculos, tal como o descreve Yi-Fu Tuan em Topofilia, podem ser tão facilmente 

descartados. Nossa hipótese de trabalho é que a natureza e o selvagem são ideias que têm 

hoje grande força no imaginário coletivo. Elas subsistem nos espaços míticos e na 

necessidade que experimentamos desses espaços. 

Isso explicaria, por exemplo, parte do sucesso mundial de um filme como Avatar (2009), de 

James Cameron, que alcançou a maior bilheteria da história do cinema, e cuja trama coloca 

em conflito uma humanidade hipertecnológica movida pela ambição do lucro com o povo 

Na-vi que mora em harmonia com a natureza no planeta Pandora, um espaço selvagem que 

tenta preservar-se da colonização e depredação humanas. Os avanços tecnológicos da arte 

são utilizados por Cameron para dar verossimilhança e intensidade à experiência do meio 

ambiente de Pandora. Nesse filme o público se identifica com a causa dos Na-vi.  

O crescimento nos últimos anos do turismo ambiental ou ecoturismo também pode ser 

interpretado como sintoma da persistência e da força de atração da ideia de natureza no 

imaginário coletivo contemporâneo. A isso, poder-se-ia acrescentar as análises de Yi-Fu Tuan 

sobre o crescimento dos subúrbios nos Estados Unidos e sobre o planejamento das cidades 

novas na Inglaterra, dois fatos que obedeceriam a uma busca de meio ambiente que permita 

um maior contato com a natureza (TUAN, 2012, p.309-335). Mas onde buscar uma 

experiência da natureza nesse mundo hipertecnológico globalizado? 

“Primeiro o ‘social’ ficava nos interstícios; hoje é o ‘natural’ que se aloja ou se refugia nos 

interstícios do social” (SANTOS, 2012b, p.86). Essa noção de interstício não é aprofundada 

por Milton Santos no decorrer do livro. Ela pode ser vista como um antecedente de nossa 

noção de interzona. Por enquanto, para poder caracterizar de maneira geral esses espaços, 

temos que reconhecer que sua identidade deve ser compreendida, primeiro, no seu sentido 

relacional. Mesmo que Milton Santos não tenha definido interstício, acompanhando o seu 

raciocínio poder-se-ia afirmar que o interstício seria a exceção a uma lógica, norma ou 

condição que domina o resto do espaço. Mas de que condição ou lógica se está falando? 

Essa condição ou situação da qual fala Milton Santos é a globalização, definida a partir de 

três processos convergentes de unificação: emergência de unicidade técnica, de unicidade 

do tempo e de unicidade do motor da vida econômica e social. Essas três unicidades, afirma, 

“são a base do fenômeno de globalização e das transformações contemporâneas do espaço 
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geográfico” (ibid, p.189). Vejamos como ele entende cada uma delas. Tendo em vista que a 

primeira sustenta e possibilita as duas outras, ela terá portanto mais destaque neste texto.  

Para abordar a unicidade técnica, vamos nos referir primeiro a duas pesquisas anteriores de 

Milton Santos “Dimensão Temporal e Sistemas Espaciais no Terceiro Mundo” (SANTOS, 

2012a, p. 35)18 e “Espaço e Capital: o meio técnico científico” (SANTOS, 2012a, p. 53)19. Esta 

abordagem nos permitirá acompanhar o olhar de Milton Santos sobre um mesmo fenômeno 

em três momentos diferentes: o início da década dos anos 1970, o início da década dos anos 

1980, quando ainda a discussão sobre globalização não era corrente nas ciências sociais, e o 

final da década dos anos 1990, quando ele publica A natureza do espaço e o debate sobre o 

tema já ocupava os meios acadêmicos, sobretudo nos meios norte-americanos e europeus. 

Para não perder de vista a abrangência desta discussão, há que lembrar o que Milton Santos 

entende por sistema técnico: “formas de produzir energia, bens e serviços, formas de 

relacionar os homens entre si, formas de informação e formas de discurso e interlocução” 

(SANTOS, 2012b, p.177).  

No primeiro artigo, Milton Santos propõe uma periodização dos sistemas técnicos modernos 

em cinco momentos: “1. O período do comércio em grande escala (a partir dos fins do século 

XV até mais ou menos 1620). 2. O período manufatureiro (1620-1750). 3. O período da 

Revolução Industrial (1750-1870). 4. O período industrial (1870-1945). 5. O período 

tecnológico” (SANTOS 2012a, p.38). Quais são as características mais marcantes desse 

último período, tal como Milton Santos o concebe naquele momento? Nesse primeiro artigo, 

o autor destaca o poder das grandes corporações, o desenvolvimento de tecnologias da 

comunicação extremamente rápidas e difusas, a escala planetária, a inovação tecnológica 

baseada na pesquisa científica como motor do desenvolvimento, o crescimento do 

transporte aéreo, a revolução do consumo e a dissociação geográfica das atividades de 

concepção, produção, circulação e consumo (ibid, p.43-45). Sublinha também que, por conta 

do desenvolvimento das comunicações e do poder das multinacionais, essas modernizações 

afetam “a humanidade inteira e todas as áreas da terra. Espaços que escapam 

temporariamente às forças dominantes são raros nesta fase da história” (ibid, p.44). Não é 
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 Uma primeira versão deste artigo data de 1972, na Revue du Tiers Monde, v. 13, n. 50, Paris: PUF, 1972. 

19
 Uma primeira versão deste artigo data de 1981, nos Anais do 4° Encontro Nacional dos Geógrafos, Rio de 

Janeiro, AGB, 1981, p.627-642. 
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apenas que as modernizações se impõem planetariamente o que caracteriza esse período; o 

diferencial é que essa imposição se realiza de maneira quase simultânea, de maneira 

planetária (ibid, p.45). 

Os elementos principais dessa descrição são retomados por Milton Santos, uma década 

depois, no artigo citado sobre o meio técnico científico atual. O fator que determina todas as 

transformações segue sendo identificado com a tecnologia como fator produtivo, com a 

ciência que se aplica “a todo o processo produtivo” (ibid). Quais são os elementos que ele 

acrescenta? Primeiro, nesse período “toda a natureza se torna passível de utilização direta 

ou indireta, ativa ou passiva, econômica ou apenas política” (ibid). Em segundo,  

esse período se caracteriza pela expansão e predominância do trabalho 
intelectual e de uma circulação do capital à escala mundial, que atribui à 
circulação (movimento das coisas, valores, ideias) um papel fundamental. 
Esses dois dados, em conjunto, permitem a aceleração da acumulação, da 
qual, aliás, são um fruto e já agora em escala mundial (ibid). 

Milton Santos sublinha duas consequências: a terceirização econômica e do emprego e o 

que ele chama de “espaço conhecido”: 

*...+ graças à ciência e à tecnologia, o espaço se torna ‘conhecido’, isto é, um 
inventário de possibilidades capitalistas de sua utilização é cada vez mais 
possível e mais necessário como um pré-requisito à instalação de atividades 
produtivas, tanto na cidade como no campo (ibid, p.59). 

Cabe destacar o papel preponderante do conhecimento científico nessa etapa do 

desenvolvimento técnico, pois é ele que gera inovações e garante competitividade; por 

outro lado, fica claro que os interesses de lucro das grandes corporações definem onde, 

como e quando essas inovações serão aplicadas. Essas corporações, sejam elas de capital 

privado, misto ou inclusive estatal, competem num mercado mundial. Em todo caso, seu 

poder ultrapassa o poder dos Estados Nacionais que, segundo a análise de Milton Santos, 

veem sua soberania limitada: 

No caso da comunidade de países, e voltando a nos referir à questão dos 
países desenvolvidos, quanto mais o espaço está carregado de capital fixo e 
de um nexo técnico-científico, tanto mais parece fácil a sua penetração por 
nexos econômicos mais complexos, por uma ideologia estranha à História 
local e por um comando político distante (SANTOS, 2012a, p. 65). 

Tal processo se vê acelerado e potencializado pelos bancos e pelos organismos 

internacionais, tanto econômicos como políticos. Podemos citar como exemplo os planos do 
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Banco Mundial que oferecem resposta estandardizada às necessidades de crescimento 

econômico nos contextos políticos e culturais mais diversos do planeta. 

Em relação a esse tema, na obra A natureza do espaço, ele acrescenta alguns elementos no 

capítulo dedicado ao sistema técnico atual. Em primeiro lugar, parece necessário marcar a 

partir dos anos 1990 o início de um novo sistema técnico. Milton Santos parece concordar 

com os trabalhos de B.M. Gross e Fu-Chen Lo que cita no capítulo, segundo os quais esse 

novo sistema técnico é impulsionado pelas seguintes tecnologias: computadores, 

telecomunicações, bens eletrônicos de capital, robótica, biotecnologia, novos materiais 

sintéticos, próteses e transporte supersônico interplanetário. A essa lista deve ser 

acrescentada a World Wide Web (internet) disponibilizada mundialmente em 1991 (ano de 

publicação do trabalho de Fu-Chen Lo). Segundo a Internet World Stats, em junho de 2012 a 

rede reunia mais de 2,4 bilhões de usuários em todo o mundo, ou seja 42.3% da população 

mundial20. Parafraseando a definição de sistema técnico proposta por Milton Santos, pode-

se afirmar que a Internet cria novas formas de produzir bens e serviços, novas formas de 

informação, de discurso e interlocução e novas formas de relacionar pessoas entre si. A Rede 

articula e acelera os processos de modernização já assinalados.  

O olhar de Milton Santos é bastante crítico nesse último ponto, já que denuncia que o 

potencial desse sistema técnico se vê limitado pela hegemonia de uma racionalidade 

econômica que submete a técnica ao imperativo onívoro da maximização do lucro: 

Em sua versão contemporânea, a tecnologia se pôs a serviço de uma 
produção em escala planetária, onde nem os limites dos Estados, nem os 
dos recursos, nem os dos direitos humanos são levados em conta. Nada é 
levado em conta, exceto a busca desenfreada do lucro, onde quer que se 
encontrem os elementos capazes de permiti-lo (SANTOS, 2012b, p.181). 

Cabe destacar que esta não é uma visão contra a técnica, nem uma posição nostálgica. A 

crítica se centra na racionalidade técnica colocada a serviço exclusivo do lucro. É isso o que 

limita seu potencial criativo e liberador (ibid, p.182). 

O que resulta ainda importante mencionar para nosso propósito é que essa racionalidade a 

serviço do lucro se materializa na paisagem e se incorpora nos modos de fazer: “Ainda que 

                                                           
20

 INTERNET WORLD STATS. Editor e webmaster: Enrique de Argaez. Site de estatísticas sobre o uso de Internet, 
criado em 2002. Disponível em: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em: 10 abr. 2015.  
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fosse possível abandonar algumas técnicas como modo de fazer, permanecem aquelas que 

se impuseram como modo de ser, incorporadas à natureza e ao território, como paisagem 

artificial” (ibid, p.181). Essa inevitabilidade e irreversibilidade do avanço da técnica 

comandada por “uma mais valia que opera no nível do mundo” se beneficia com a força de 

um “imaginário correspondente que facilita sua inserção em toda parte” (ibid.). Essa questão 

do imaginário será chave quando abordarmos o problema da construção de uma estética 

baseada na ideia de interzona, dado que o cenário da interzona é um lugar privilegiado para 

questionar esse imaginário ante uma plateia global e local21. Em cada contexto isso implicará 

uma estratégia para desconstruir os imaginários hegemônicos criados e transmitidos pelos 

meios de comunicação massiva, que muitas vezes operam como oligopólios concentrados e 

contrários a qualquer perspectiva altermundialista ou simplesmente crítica. 

Por enquanto, destaquemos desta unicidade técnica seu caráter universal. A universalidade 

é concreta, não uma mera tendência. Técnicas difundem-se praticamente ao mesmo tempo 

em todos os lugares; sustentam ações e comportamentos que também se reproduzem de 

maneira universal. Finalmente, esses objetos técnicos têm “interdependência funcional”. 

Hoje o que se universaliza não é o objeto técnico isoladamente, mas todo um sistema de 

objetos técnicos (SANTOS, 2012b, p.193-4). O caráter universal e sistêmico da técnica será 

importante na hora de definir a noção de interzona.  

A segunda unicidade é a unicidade do tempo. Ela é descrita por Milton Santos como uma 

convergência dos momentos. Um exemplo que ele propõe ilustra tal mudança. Durante a 

Revolução Francesa, na queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, Luis XVI resume em uma 

palavra os acontecimentos do dia: nada. O momento da Bastilha não entrava em contato 

direto com o momento de Versailles. 

Os satélites são o avanço técnico que permitiu não apenas ter pela primeira vez imagens da 

Terra como totalidade, mas também pela primeira vez na história da humanidade uma 

experiência de um tempo no qual os eventos que acontecem em um ponto são conhecidos 

ou repercutem simultaneamente em qualquer outro ponto da Terra: 

[...] a informação ganhou a possibilidade de fluir instantaneamente, 
comunicando a todos os lugares, sem nenhuma defasagem, o acontecer de 
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 Sobre o termo “glocal” ver nota 8.  



 
 

43 

cada um. Sem isso, não haveria um sistema técnico universalmente 
integrado, nem sistemas produtivos e financeiros transnacionais, nem 
informação geral mundializada, e o processo atual da globalização seria 
impossível (ibid, p.198). 

A variedade e o volume das informações que são compartilhadas simultaneamente e o 

modo direto pelo qual chegam aos destinatários diferenciam os atuais sistemas de 

comunicação de qualquer avanço técnico anterior, seja o telégrafo ou o telefone. Nessa 

nova situação, acrescenta Milton Santos, a distância deixa de ser um fator de isolamento.  

Porém, esse potencial de interconexão universal é apenas uma face desse sistema técnico. 

Somente uma análise mais fina poderia mostrar as assimetrias nesse mercado global da 

informação, das telecomunicações e da Web World Wide. Quem domina esses mercados? 

Quais os conteúdos e as plataformas mais solicitadas e difundidas? Que perspectivas 

culturais adotam? Que parte de população mundial seus principais agentes representam? 

Quem tem voz e quem não tem nem voz nem poder de voto nessa grande ágora global? 

Onde se produz a maioria das informações que circulam em escala global? Que países 

concentram a fabricação de software, equipamentos e bancos de armazenamentos de dados 

etc.? Como se formam e se preparam pessoas para usar e aproveitar crítica e criativamente 

possibilidades da Internet? Muitas dessas questões e a busca de uma experiência mais 

diversa, crítica e criativa de internet são abordadas pelos artistas da net.art. (PRADA, 2012).  

Essa problemática está esboçada por Milton Santos (ibid), mas não segue o eixo que 

estamos buscando. A ressalva que queremos fazer aqui é que, na análise da conexão de um 

lugar ao ciberespaço, os elementos a considerar são muitos. O alcance da cobertura Wi-Fi, o 

número de LAN houses ou o número de computadores não diz nada sobre o uso que se faz 

do potencial da Internet e sobre seu impacto na vida cotidiana. O sistema de objetos não é 

mais importante que o sistema de ações. Ambos têm que ser estudados e analisados. A 

argumentação que queremos propor aqui é que, ao estudar um espaço, e em nosso caso 

uma interzona, devemos também ter uma ideia de como esse espaço se inscreve no cyber 

espaço: quais são as principais interações que gera na rede? Quais as imagens que emite? 

Quais as fontes de informação que o nutrem? Qual é o impacto das redes sociais no 

cotidiano? A infosfera22 é parte do meio ambiente. Quando pensamos em uma estética para 
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 Tomo este termo de Franco Berardi Bifo (2007. p.175): “La infósfera es la interfaz entre el sistema de los 
medios y la mente que recibe sus señales; es la ecósfera mental, esa esfera inmaterial en la que los flujos 
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interzona, não poderemos excluir esse aspecto. A ação artística como intervenção num meio 

ambiente específico envolve também uma intervenção na sua infosfera. 

Com respeito a esta dimensão da unicidade, vamos sublinhar que “a instantaneidade da 

informação globalizada aproxima os lugares, torna possível uma tomada de consciência 

imediata de acontecimentos simultâneos e cria entre lugares e acontecimentos uma relação 

unitária na escala do mundo” (SANTOS, 2012b, p.203). 

É como se a palavra “agora” tivesse, no período atual, pela primeira vez na história humana, 

um significado global e concreto: há um agora da Terra que se pode atualizar em qualquer 

de seus pontos geográficos. Esse agora global é o correlato de uma imagem total: 

Os progressos técnicos [...] permitem a fotografia do planeta, permitem-
nos, também uma visão empírica da totalidade dos objetos instalados na 
face da Terra. [...] obtemos um retrato da própria evolução do processo de 
ocupação da crosta terrestre. A simultaneidade retratada é fato 
verdadeiramente novo e revolucionário para o conhecimento do real [...] 
(ibid.). 

Aqui Milton Santos não perde de vista que tal situação beneficia uns e deixa fora outros: “Os 

atores hegemônicos da vida econômica, social e política podem escolher os melhores 

lugares para sua atuação e, em consequência, a localização dos demais atores é condenada a 

ser residual” (ibid)23. 

No espaço global, nem todos os lugares têm o mesmo valor: há lugares onde se concentram 

os comandos, há lugares onde se concentra a produção de conhecimentos e inovações, há 

lugares onde se concentra a produção de conteúdos culturais que inundam as redes, outros 

que concentram exploração e violência etc. A tendência à unificação, o processo de 

totalização não significa homogeneidade.  

Se olharmos a representação da superfície da Terra, verificaremos que 
numerosas e vastas áreas escapam ao desenho reticular presente na quase 
totalidade dos países desenvolvidos. Essas áreas são magmas, ou são zonas 
de baixa intensidade. E onde as redes existem, elas não são uniformes. Num 
mesmo subespaço, há uma superposição de redes, que inclui redes 
principais e redes afluentes ou tributárias, constelações de pontos e 

                                                                                                                                                                                     

semióticos interactúan con las antenas receptoras de las mentes diseminadas en el planeta. La mente es el 
universo de los receptores, que no se limitan, como es natural, a recibir, sino que elaboran, crean y, a su vez, 
ponen en marcha nuevos procesos de emisión y producen la continua evolución del mediaescape.” 

23
 Esse caráter “residual” de muitos atores no cenário global é descrito por Zygmunt Bauman (2005).  
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traçados de linhas. Levando em conta o aproveitamento social, registram-se 
desigualdades no uso e é diverso o papel dos agentes no processo de 
controle e regulação de seu funcionamento (SANTOS, 2012b, p.268). 

A unidade do tempo, a interconectividade dos lugares e a percepção de uma unidade 

espacial não anulam as diferenças econômicas e geopolíticas, nem as disparidades de poder. 

Essa fluidez longe de anular o espaço, aumenta nossa necessidade de repensar, em cada 

momento, nossos pontos de referência na rede de fluxos que se reconfigura em escala 

global24. A expressão latina hic et nunc adquiriu nesse período histórico um conteúdo local e 

um conteúdo global, ambos concretos, ambos conhecíveis e interdependentes. Há um 

agora-mundo que interage e se mistura com um mundo-aqui. 

A essa unicidade do tempo haveria que adicionar o fenômeno de uma univocidade das 

temporalidades. Por temporalidade entendemos o tempo vivido, não o tempo das 

máquinas, mas o tempo das ações que animam os objetos técnicos (SANTOS, 2012b, p.267). 

Milton Santos fala de um tempo rápido e de um tempo lento: 

De um lado, o que nós chamamos tempo lento somente o é em relação ao 
tempo rápido, e vice-versa, tais denominações não são absolutas. E essa 
contabilidade do tempo vivido pelos homens, empresas e instituições será 
diferente de lugar para lugar (ibid). 

O tempo rápido seria o tempo no qual esses objetos técnicos mais avançados são operados 

nos centros de comando da economia globalizada. É o ritmo de trabalho e de vida de 

empresas, instituições e homens nesses centros. Os tempos lentos corresponderiam a 

lugares que não se acomodam a esse padrão de competitividade ou onde o tempo consegue 

ser vivido prospectivamente com uma racionalidade diferenciada que não responde 

unicamente aos imperativos da competitividade global: 

Agora, estamos descobrindo que, nas cidades, o tempo que comanda, ou 
vai comandar, é o tempo dos homens lentos. Na grande cidade, hoje, o que 
se dá é tudo ao contrário. A força é dos ‘lentos’ e não dos que detêm a 
velocidade elogiada por um Virilio em delírio, na esteira de um Valéry 
sonhador. Quem, na cidade, tem mobilidade – e pode percorrê-la e 
esquadrinhá-la – acaba por ver pouco da cidade e do mundo. Sua 
comunhão com as imagens, frequentemente pré-fabricadas, é a sua 
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 “Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou 
renovados que recriam as condições ambientais e as condições sociais que definem cada lugar. Os fluxos são 
um resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos modificando a sua significação 
e o seu valor, ao mesmo tempo em que, também, se modificam.” (ibid, p.61-2). 
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perdição. Seu conforto que não desejam perder, vem, exatamente, do 
convívio com essas imagens (SANTOS, 2012b, p. 325). 

Descobrir miragens, fabulações e o imaginário perverso que alimentam o motor da 

competitividade seria uma potência e uma aventura reservada aos lentos que, para Milton 

Santos, não são nem os ricos, nem as classes médias: “É assim que eles escapam ao 

totalitarismo da racionalidade, aventura vedada aos ricos e às classes médias.” (SANTOS, 

2012b, p. 325). 

Os escritos de Milton Santos sobre esse tema parecem antecipar os princípios do movimento 

global Slow movement que atribui à lentidão valores políticos, estéticos e éticos orientados a 

uma mudança cultural e social. Porém, mesmo que se aceite essa diversidade de 

temporalidades e que se reconheça que o tempo rápido não abrange a totalidade das 

sociedades, “graças à globalização e a seus efeitos locais, os tempos lentos são referidos ao 

tempo rápido, mesmo quando este não se exerça diretamente sobre lugares ou grupos 

sociais” (SANTOS, 2012b, p.267). Nesse sentido, falamos de univocidade: as temporalidades 

são interpretadas em função de um tempo rápido que funciona como valor padrão, como 

aquilo que deveria acontecer em todos os lugares, se forem desenvolvidos... O tempo lento 

é assim subvalorizado e a rapidez se superestima. Apenas ela é sinônimo de eficiência, 

competitividade, modernidade etc. É com relação a esse aspecto que Milton Santos critica o 

elogio da velocidade em autores como Virilio.  

Com respeito à unicidade do motor que move os processos de globalização, o geógrafo 

brasileiro menciona, ao longo do livro, vários atores que atuam de maneira sistêmica em 

escala global: as empresas globais (de produção, circulação, distribuição tanto de bens como 

de serviços/informações), os grandes operadores do sistema financeiro internacional, as 

grandes potências econômicas, os mercados comuns e as organizações internacionais, 

principalmente aquelas que regulam o crédito, o comércio e os fundos para o 

desenvolvimento25. Não cabe aqui fazer uma análise desse motor econômico da globalização 

e de seus múltiplos comandos. Para nosso objetivo, basta reforçar a ideia de que esses 

atores globais não têm presença uniforme e homogênea.  
                                                           
25

 Ao leitor que queira aprofundar esses temas recomendamos: de Milton Santos (2000) Por uma outra 
globalização: do pensamento único à consciência universal; de Hervé Kempf (2014) Comment les riches 
détruisent la planète e o documentário de Ross Ashcroft (2012): The Four Horsemen. Sobre como a 
desregulação do sistema financeiro e a corrupção do sistema político e acadêmico foram fatores determinantes 
na crise de 2008, indicamos o documentário dirigido e produzido por Charles Ferguson (2012): Inside Job. 
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Seguindo a sugestão de Milton Santos, diremos que há “magmas” ou “zonas de baixa 

intensidade”, espaços com baixa densidade de presença de redes de comunicação, produção 

e circulação de bens, de empresas multinacionais, de tecnologia de ponta etc. As causas 

dessa baixa densidade podem ser diversas: restrições legais ou políticas (por exemplo, 

reservas ambientais), baixa densidade populacional e difíceis condições ambientais (por 

exemplo, desertos, regiões polares etc.) contextos de guerra ou de desastre ambiental (por 

exemplo, a área de Chernobyl) etc. Retomando a metáfora do motor econômico da 

globalização, poder-se-ia dizer que ele não se sente e nem se escuta igual em todo lugar. Há 

zonas nas quais ele parece desacelerar ou diminuir seu grau de potência... Dois conceitos de 

Milton Santos nos ajudaram a caracterizar essa situação: espacialização e rugosidade. 

A espacialização seria a forma como as modernizações ligadas a um dado sistema técnico se 

particularizam no espaço. Antes de ser um fato, movimento, tendência, a globalização é um 

processo de totalização. Esse processo se inscreve no espaço que entretanto, não é um 

receptáculo passivo. Oferece facilidades e resistências, cria variações, especificidades. 

“Assim, os lugares reproduzem o País e o Mundo segundo uma ordem. É essa ordem unitária 

que cria a diversidade, pois as determinações do todo se dão de forma diferente, 

quantitativa e qualitativamente, para cada lugar” (SANTOS, 2012b, p.125). Neste sentido, 

poderíamos falar de lugares nos quais a espacialização da globalização é mais ostensiva, ou 

mais estandardizada, do que em outros onde esse processo encontrou resistências ou 

dificuldades locais para se implantar e sua presença está mais camuflada ou seu impacto no 

meio ambiente é menos violento. As marcas desses atores globais não estão presentes em 

todo lugar no mesmo grau. Uma dessas marcas é a publicidade. A conectividade e as redes 

não têm a mesma eficácia em todo lugar. Respostas culturais tampouco são as mesmas. Em 

vez de considerar a globalização como um fato homogêneo, trata-se de analisar os modos 

com os quais se espacializa.  

As rugosidades são “formas remanescentes de períodos anteriores” (SANTOS, 2012a, p.75). 

Mudanças técnicas, inovações, reconversões econômicas etc. se inscrevem numa paisagem 

preexistente: “Entretanto, cada objeto permanece na paisagem, cada campo cultivado, cada 

caminho aberto, poço de mina ou represa constitui uma objetivação concreta de uma 

sociedade e de seus termos de existência” (ibid, p.74). Essas marcas que afetam “a evolução 
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das funções futuras” (ibid, p.75) são as rugosidades. Em A natureza do espaço, Milton 

Santos aclara que as rugosidades 

não podem ser apenas encaradas como heranças físico-territoriais, mas 
também como heranças socioterritoriais ou sociogeográficas. [...] O valor 
de um dado elemento do espaço, seja ele o objeto técnico mais concreto e 
performante, é dado pelo conjunto da sociedade, e se exprime através da 
realidade do espaço em que se encaixou (SANTOS, 2012b, p.43). 

Não há valores em si. É a inserção das rugosidades no sistema de objetos e de ações que 

constitui o valor em um espaço dado. Rugosidades podem envolver práticas sociais vivas e 

orgulhosas de sua permanência ou ser vividas como obstáculos persistentes de um tempo 

que tem que ser superado. A análise de um lugar terá que tomar conta da relação das 

práticas e da cultura com as rugosidades locais. Somente dessa forma poderão ser avaliadas 

as relações dessas rugosidades com os moradores e visitantes desses locais, e como são 

vividos os processos de modernização.  

Estamos agora em condições de propor uma descrição mais nítida para a noção de 

interzona. Como dissemos antes, a noção de interzona se relaciona com dois antecedentes 

que encontramos na obra de Milton Santos: interstícios e magma. A ideia de interstício 

remete a uma reserva de natureza, um espaço onde prevalecem objetos naturais: elementos 

bióticos (vegetais e animais) e abióticos, tais como hidrográficos, geológicos, 

geomorfológicos etc. Poderíamos dizer que é um espaço que apresenta paisagens nas quais 

não é visível a ação humana ou nas quais as marcas dessa ação pertencem ao passado. Uma 

paisagem com ruínas na floresta, no deserto ou numa zona dominada por objetos naturais 

poderia ser um interstício. Mas nem todo interstício seria interzona.  

Um outro termo nos aproxima um pouco mais da noção de interzona que queremos 

defender: “Se olharmos a representação da superfície da Terra, verificaremos que 

numerosas e vastas áreas escapam ao desenho reticular presente na quase totalidade dos 

países desenvolvidos. Essas áreas são magmas, ou são zonas de baixa intensidade” (ibid, 

p.268). Nossa noção compartilha tal característica. Uma interzona é uma zona de baixa 

intensidade, ou seja, não explorada intensivamente do ponto de vista econômico e técnico: 

baixa densidade de produção de bens industriais, baixa intensidade de circulação de bens, 

baixa densidade de consumo, baixa densidade de urbanização e infraestrutura. Essa noção 

permite evitar a antítese urbano-rural: um contexto urbano pode ser de baixa intensidade, 
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um contexto rural pode ser de alta intensidade26. O aspecto que diferencia uma interzona é 

que mesmo tendo mais pontos de contato com o mundo rural, preserva uma área natural 

que praticamente não é explorada por atividades primárias (parque nacional, reserva 

ecológica, área de difícil acesso etc.) e gera uma renda a partir de atividades terciárias 

(serviços relacionados com o turismo). Os conceitos de espacialização e rugosidade nos 

ajudam a especificar ainda mais que tipo de magma seria uma interzona.  

A espacialização refere-se ao modo como um sistema técnico se estabelece numa área 

geográfica. Pensando a base material da globalização como um sistema técnico, isto é, 

formas de produzir energia, bens e serviços, formas de relacionar os homens entre si, formas 

de informação e formas de discurso e interlocução (SANTOS, 2012b, p. 177), a espacialização 

é o modo como esse sistema técnico que tem características gerais se particulariza para 

ocupar uma determinada área. Podemos dizer que a globalização se espacializa de maneira 

parecida nas grandes cidades. Isto possibilita reconhecer nela sistemas de objetos e ações 

semelhantes. Como observa também Renato Ortiz:  

De nada adiantaria se ela [a mundialização] existisse apenas como 
ideologia, isto é, como concepção de mundo articulada exclusivamente aos 
interesses políticos e econômicos. Para se tornar cultura (na qual estão 
inscritos esses interesses), ela deve se materializar como cotidianidade, 
familiaridade que se expressa nos hotéis, redes metropolitanas, 
supermercados, ferrovias, Internet etc. (ORTIZ, 2005, p.63). 

A lista pode ser acrescentada com shoppings, bancos, aeroportos, autoestradas, arranha-

céus, grandes marcas transnacionais, centros de gastronomia internacional, cassinos, táxis 

etc., todo um sistema de objetos e ações que materializam a economia global. Esses 

sistemas de objetos e de ações se repetem com mínimas variações de uma a outra grande 

cidade. “Deslocar-se no espaço deixa de ser uma “aventura” (ibid, p.41). 

Quase nunca estamos verdadeiramente longe de “casa”. Um businessman pode 

perfeitamente viajar de um país a outro sem entrar em contato com a “realidade local”: do 

aeroporto ao grande hotel internacional, do hotel ao circuito turístico preparado na língua 

                                                           
26

 Sobre as dificuldades de estabelecer o que seria urbano e o que seria rural, Girardi (2015) parte da ideia de 
escala de intensidades. “O rural mais intenso seria caracterizado pelas baixas densidades demográficas e 
geração de riqueza e ocupação da população predominante no setor primário; opostamente, o urbano mais 
intenso seria caracterizado pelas grandes densidades demográficas e geração da riqueza e ocupação da 
população predominante no setor terciário. Os diversos níveis de rural e de urbano seriam definidos a partir da 
maior semelhança com ou outro extremo.” (ibid, p.52-3). 
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dos negócios, do circuito turístico ao restaurante padrão internacional ou ao salão de 

conferências, e do salão de conferências ao shopping e depois novamente ao aeroporto.  

Acrescentando a ideia de baixa intensidade, diremos que na interzona o funcionamento do 

sistema de objetos e ações característicos do sistema técnico atual é deficiente. Quando 

faltam objetos, é todo o sistema que se vê perturbado. O acesso é complicado (ausência de 

aeroportos próximos, rodovias etc.); não há shoppings, grandes hotéis, bancos próximos; 

quase não circulam carros; a conexão com internet ou sinal de celular é ruim; empresas são 

pequenas ou familiares; não há circuito preservado para turistas que lhes permita não ter 

contato com a realidade local; não há contaminação visual de grandes marcas globais etc.  

Uma interzona não escapa à globalização, mas a forma na qual a globalização se espacializa 

nela apresenta características que, do ponto de vista do tipo de espacialização que 

encontramos nas grandes capitais ou nos grandes centros turísticos, poderia ser chamada de 

“deficitárias”. Sob outro ponto de vista, como veremos depois, este tipo de espacialização 

pode ser considerado uma vantagem comparativa com outros lugares. 

Com respeito às rugosidades, uma interzona apresenta rugosidades na medida em que 

conserva marcas de sistemas técnicos anteriores. Essas marcas podem estar ativas ou ser 

parte da paisagem. Uma estação abandonada numa aldeia que antigamente possuía 

riquezas mineiras seria uma rugosidade não ativa. Um caminho ancestral ou um poço de 

água que seguem sendo utilizados por uma comunidade são rugosidades ativas. Na medida 

em que rugosidades estão ativas, podem ser interpretadas como sistemas técnicos 

anteriores ou alternativos. Por exemplo, a pesca artesanal pode ser interpretada como um 

sistema técnico anterior ou como um sistema técnico alternativo que garante uma maior 

sustentabilidade.  

Quando falamos de interzona, falamos sempre de zonas povoadas que não estão 

plenamente integradas ao sistema técnico mais avançado. Esses povoados podem ter suas 

formas de produzir ou utilizar energia, bens e serviços, de relacionamentos sociais, de 

informação e de discurso e interlocução que não se ajustam aos padrões dos centros mais 

integrados à economia global. Porém, como dissemos acima, isso não implica isolamento, 

pois uma interzona faz parte da modernidade-mundo, não tem como isolar-se: “A 

modernidade-mundo somente se realiza quando ela se localiza, conferindo sentido ao 
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comportamento e à conduta dos indivíduos. Nesse sentido, “a oposição entre 

mundial/nacional/local, um dado do senso comum é um falso problema” (ORTIZ, 2005, 

p.63). As rugosidades são também uma forma local de interagir com a modernidade-mundo. 

Por exemplo, empresas familiares podem ser uma forma de resistir às formas de 

terceirização do emprego. 

Podemos afirmar, então, que numa interzona se verifica a unicidade técnica, mas pelo 

caráter sistêmico dos objetos do período técnico atual e em virtude de sua implantação 

deficitária, nas interzonas subsistem rugosidades ou sistemas técnicos alternativos. Essa 

implantação deficitária pode ter, como vimos, várias causas: legais, econômicas, culturais, 

políticas etc. Uma interzona pode ser uma área ambiental protegida legalmente, ou uma 

região com poucas redes de comunicação, o que dificulta sua exploração econômica 

segundo padrões de economias mais integradas aos grandes fluxos econômicos. Também 

pode ser uma zona onde os moradores se organizaram para desenvolver ou defender formas 

de economia sustentáveis ou tradicionais. Mas o que acontece com as outras unicidades 

descritas por Milton Santos: a unicidade do tempo e a do motor econômico? Com respeito a 

esta última, já dissemos que, numa interzona, os grandes atores globais não teriam presença 

dominante, porque não operam plenamente o sistema de objetos e ações que garanta ou 

facilite sua implantação e atuação. Esse fato permite que numa interzona subsista o que 

Milton Santos denominou temporalidades lentas. Ela está ligada também a uma maior 

intimidade com o meio natural que regula certos tempos da vida e da economia: os tempos 

da agricultura, os períodos da pesca, a temporada do turismo, os efeitos das estações no 

meio ambiente etc. Todos esses acontecimentos marcam o ritmo da vida das pessoas.  

Como mencionamos anteriormente, o turismo é fator chave da caracterização de uma 

interzona. Se o interstício era um espaço natural preservado e o magma um espaço social 

resistente ao sistema de objetos e ações hegemônicos no período da globalização, a 

interzona conjuga estas duas características e adiciona uma nova condição: a interzona tem 

um interesse turístico pelo meio ambiente que atrai um turismo global. Esta condição é 

fundamental. Por isso, um espaço antigamente urbanizado e abandonado à natureza, por 

conta de alguma catástrofe, com o tempo pode virar uma interzona, como lugar de encontro 

entre uma população local e um contingente de turistas vindos de algumas partes do mundo 

e, principalmente, de grandes cidades dos países ricos. Esse encontro pode ser um fator de 
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desagregação social e deterioração ambiental ou ser metabolizado como uma forma de 

conexão com o mundo globalizado que busca preservar particularidades locais socialmente 

valorizadas. Um teatro de interzonas deveria fortalecer essa segunda opção. 

Essa confluência é necessária para que possamos falar de interzona e de um teatro 

específico para interzonas. Porque o teatro se dirigirá a esse público local e global. Quando 

se pensa no público potencial, oposições entre rural-urbano, centro-periferia perdem 

sentido. Pode-se fazer um teatro nos limites do sistema para um público global e local ao 

mesmo tempo, para uma plateia que compartilha interesse por um meio ambiente 

específico. Esse seria o desafio e a riqueza desse teatro. Por isso, para que esse teatro 

aconteça dissemos que é preciso desenvolver uma estética atrativa e significativa para esses 

dois grupos. O espaço comum tem características do espaço mítico, segundo Yi-Fu Tuan. Por 

isso, ele pode facilitar um distanciamento com relação ao sistema técnico dominante e aos 

padrões de consumo e produção que regem a vida em grandes centros urbanos. 

Nesse sentido, o edifício teatral é parte da paisagem e da cultura dos centros urbanos e 

compõe o sistema de objetos e ações que pertencem historicamente a esses contextos. Não 

seria o que esse público potencial vai buscar numa interzona. Tampouco é algo que em 

princípio pertença à cultura local de uma interzona. Por que não criar então um teatro que 

se desenvolva inteiramente nos cenários naturais que abrigam as interzonas e que sem ser 

tradicionalista se nutra das práticas artísticas tradicionais e populares desses contextos? Por 

que não pesquisar os recursos técnicos e estéticos que poderiam dar vida a esse teatro?  

Esse teatro não seria nem urbano, nem rural, nem periférico, nem central. Esse teatro das 

“bordas da globalização” – aproveitando o distanciamento que pode produzir uma interzona 

– proporia experiências estéticas visando questionar os aspectos destrutivos e desumanos 

do processo de globalização. Esse teatro poderia unir o público local com o público global 

em seu potencial interesse comum de preservar as interzonas: esses interstícios de natureza, 

de vida e de cultura ainda não submetidas aos imperativos dos grandes atores do mercado 

global nem ao frenesi da competitividade e do consumo. 

A interzona é um lugar onde confrontos dos interesses e dos imaginários utópicos e 

distópicos da globalização poderiam assumir a forma de espetáculos cênicos. Se do desfecho 

desse drama no mundo depende a sobrevivência tanto do meio ambiente como da espécie 
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humana27, isso daria a esses espetáculos sua urgência e sua justificativa. Responderia ao 

desafio levantado por Ignacy Sach que colocamos na epígrafe deste capítulo: 

A mudança do padrão da demanda é logicamente a variável mais 
importante nesse jogo de harmonização, porém, ela passa pela modificação 
dos estilos de vida e dos padrões de consumo, assim é uma variável 
extremante difícil de se manipular e exige, antes de mais nada, um enorme 
esforço de educação (SACH, 2004, p.359). 

Esse esforço não é só um esforço de educação, é também um desafio para a cultura que 

pode nos oferecer experiências diversas e intensas de outras formas de vida e de interação 

com o meio ambiente.  

O espaço aberto não tem caminhos trilhados nem sinalização. Não tem 
padrões estabelecidos que revelem algo, é como uma folha em branco na 
qual se pode escrever qualquer significado. O espaço fechado e 
humanizado é lugar. Comparado com o espaço, o lugar é um centro calmo 
de valores estabelecidos. Os seres humanos necessitam de espaço e de 
lugar. As vidas humanas são um movimento dialético entre refúgio e 
aventura, dependência e liberdade (TUAN, 1983, p.61). 

A interzona responde a esse duplo movimento: é o espaço aberto onde podemos projetar 

horizontes imprevistos, e é o lugar preservado onde uma humanidade diversa ainda pode 

confraternizar com ecossistemas em risco de extinção. Trilhar esses caminhos supõe reler 

autores e tradições que contribuem para pensar a arte não apenas como uma criação que se 

integra à paisagem de áreas naturais de uma interzona, mas como uma forma de nos 

integrar de maneira mais plena, intensa e receptiva nesse meio. Esse projeto supõe um 

trabalho coletivo e um tempo que transcende os limites da presente pesquisa. Se uns de 

seus resultados fosse a publicação de uma coleção de livros ou de artigos dedicada a esses 

autores, pensamos que um deles deveria ser o filósofo John Dewey. No artigo seguinte 

analisamos as relações que esse filósofo estabelece entre arte e meio ambiente e 

mostramos de que forma sua abordagem da reflexão estética contribui com nosso objetivo 

de desenvolver as potencialidades de práticas artísticas nesses espaços que denominamos 

interzonas. 

 

 

                                                           
27

 Cf. MORIN, 2012; MAALOUF, 2012. Também, sobre crise ambiental e globalização, conferir BURSZTYN, 
Augusta & BURSZTYN, Marcel, 2012, p.277-317. 
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ARTIGO 2 

ARTE E MEIO AMBIENTE NA FILOSOFIA DA ARTE DE JOHN DEWEY:  

BASES CONCEITUAIS PARA PRÁTICAS ARTÍSTICAS EM INTERZONAS 

 

Enquanto a arte for o salão de beleza da civilização, nem a arte nem a 
civilização estarão seguras (John Dewey, 2010). 

 

O presente artigo explora a filosofia da arte de John Dewey com o intuito de examinar 

relações que o filósofo estabelece entre arte e meio ambiente. Pensamos que a 

interpretação dessas relações é o passo prévio para poder desenvolver uma estética para 

interzonas. Por estética compreendemos uma reflexão filosófica sobre arte. As questões que 

podem ser levantadas são muitas: O que é arte? Qual é sua função na sociedade? Quais as 

relações entre arte e ciência? O que diferencia a recepção de uma obra artística da 

observação de um objeto não artístico? Dentro desse espectro amplo de perguntas possíveis 

interessa-nos aqui encontrar uma abordagem da reflexão estética que seja consistente com 

nosso objetivo de desenvolver potencialidades de práticas artísticas nesses espaços que 

denominamos interzonas. Por esse motivo, consideramos profícuo analisar uma filosofia da 

arte fundada na noção de experiência entendida como interação com o meio ambiente.  

Descrevemos interzonas como espaços preservados onde uma humanidade diversa pode 

confraternizar com ecossistemas em risco de extinção. Essa possibilidade se dá pela 

dinâmica da globalização que estende as redes de seus sistemas técnico-científico e 

econômico, com diferentes graus de intensidade, permitindo a existência do que Milton 

Santos chama magmas, interstícios e rugosidades (SANTOS, 2012)28 e pelo interesse global 

que desperta o patrimônio ambiental desses lugares, numa época em que a humanidade 

toma consciência dos perigos que ameaçam os ecossistemas que sustentam seus modos de 

vida e seu futuro (desigualdade, aquecimento global, diminuição da camada de ozônio, 

contaminação das águas, deflorestações, extinção de espécies, desertificações e 

contaminações dos solos etc.).  

                                                           
28

 Os interstícios definidos como reservas de natureza, os magmas como espaços de baixa intensidade técnica e 
as rugosidades são marcas remanescentes no território de períodos científico-técnicos anteriores. 
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A existência desses espaços de difícil acesso nos quais comunidades locais convivem 

temporariamente com fluxos de visitantes globais, em paisagens marcadas pela existência 

de um patrimônio natural preservado ou protegido, em um contexto de crise ambiental 

global, permite, a nosso olhar, o desenvolvimento de práticas artísticas singulares. 

Aceitamos que os grandes centros urbanos produzem seus meios técnicos, recursos 

econômicos, perguntas, obras de arte, formas de interagir com o meio e com o fenômeno 

artístico. Cada grande urbe com suas especificidades, mas todas com elementos comuns que 

permitem a circulação de espetáculos e artistas. Por que não aventurar a possibilidade de 

que em interzonas desenvolvam-se práticas artísticas especificas intimamente relacionadas 

com meios técnicos, recursos econômicos, perguntas, tradições artísticas e formas de 

interação com o meio, próprios do encontro dos habitantes e dos visitantes desses espaços? 

A possibilidade de reunir plateias interculturais nesses espaços é algo relativamente recente. 

A consciência global sobre a fragilidade dos ecossistemas também é um fenômeno recente. 

Não sabemos como enfrentaremos as consequências das crises ambientais nem como 

produziremos mudanças necessárias para evitar efeitos ainda mais devastadores. Também 

ignoramos se as instituições políticas atuais resistirão e poderão administrar essas crises. 

Tais incertezas são parte de um cenário novo. São interrogações que afetam tanto o público 

potencial local como o público potencial global que visita esses lugares. 

Quando buscamos bases conceituais para uma estética de interzonas na filosofia da arte de 

Dewey, queremos indagar: de que forma esses espaços podem ser cenário para o teatro ou, 

de maneira mais geral, para artes cênicas que assumem o meio ambiente (entenda-se meio 

ambiente como meio social, técnico, político, cultural, físico e natural) em suas atuais 

encruzilhadas como inquietação, preocupação e esperança?  

A escolha de Dewey pode parecer estranha. Por que um filósofo pragmático norte-

americano da primeira metade do século XX contribuiria com nossa pesquisa? Uma resposta 

possível seria dizer que encontramos em Arte como experiência (2010, doravante ACE) 

tópicos que consideramos centrais para abordar a construção de uma estética de interzonas: 

a aceitação de nossa condição animal29, o sentido comunitário da arte, a compreensão da 

                                                           
29

 Há um receio em aceitar essa condição e um receio ainda maior de iniciar uma reflexão partindo dessa 
condição como princípio. O ser humano pensa-se como superior, independente e diferente de todos os outros 
seres vivos. É tão grande esse receio que, como afirma Hannah Arendt (2007, p.9-10), no início de A condição 
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arte como forma de interação com o meio ambiente, uma introdução a discussão sobre 

interculturalidade, a visão crítica com relação aos modelos de produção e de consumo 

norte-americanos, uma perspectiva emancipadora da arte etc. 

Certamente objetar-se-ia que todos esses tópicos podem ser abordados por meio de outros 

referenciais teóricos. O que encontramos em ACE é uma obra que reúne e articula todos 

esses tópicos. Nossa leitura de Dewey não é a leitura exegética de um especialista de sua 

obra que busca desvelar as primeiras ou as últimas intenções do filósofo. Nossa leitura é a 

leitura interessada, que procura extrair do seu pensamento orientações para abordar 

questões atuais que nos preocupam; certamente nem todas preocupavam Dewey. Os 

tópicos que encontramos em Dewey poderão levar a outros referenciais teóricos mais 

atuais. O que oferecemos aqui é um ponto de partida que delimita um campo de ação e de 

reflexão: a produção artística em interzonas. 

Por outro lado, nossa revisão da obra de Dewey se justifica na constatação de que existem 

poucos trabalhos no Brasil dedicados a explorar a obra de Dewey em geral e, no nosso caso 

menos ainda, na interface arte – educação – meio ambiente. Essa escassez explica-se em 

parte pelo fato de que a obra foi traduzida aqui somente em 2010. Na Biblioteca de Teses e 

Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

encontramos seis teses com a palavra Dewey no título, mas nenhuma delas versa sobre sua 

estética. Nessa mesma biblioteca virtual, mantendo o mesmo marcador de busca, 

encontramos vinte dissertações. Só uma delas aborda a arte, mas o faz na perspectiva da 

arte-educação30, não da estética. De fato, a grande maioria dessas pesquisas é sobre 

educação, uma proporção menor está em psicologia e uma ainda menor em 

filosofia/epistemologia. No Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

                                                                                                                                                                                     

humana, até a Terra chegou a ser concebida como um cárcere para seus projetos... Poderíamos acrescentar 
que grande parte da tradição ocidental que comentou a definição aristotélica do homem como animal político 
apenas problematizou o segundo termo desse sintagma. A estética de Dewey contesta tal receio 
estabelecendo continuidades entre fenômenos biológicos e fenômenos culturais. “As artes primitivas da 
natureza e da vida animal são a tal ponto o material e, em linhas gerais, a tal ponto o modelo das realizações 
intencionais do homem que as pessoas de mentalidade teológica imputaram uma intenção consciente na 
estrutura da natureza – posto que o homem, que tem muitas atividades em comum com o macaco, tende a 
pensar nelas como uma imitação de seu próprio desempenho.” (DEWEY, 2010, p.93). 

30
 Por exemplo em trabalhos de Ana Mae Barbosa (1998, 2011).  
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de Nível Superior (CAPES), há 14 teses com o nome de Dewey no título31. Nenhuma delas 

versa sobre sua estética. 

Nossa exposição seguirá a seguinte ordem. Na primeira parte, introduziremos a estética de 

Dewey. Na segunda, apresentaremos algumas de suas noções axiais, como as noções de 

matéria ou substância, experiência estética e veículo, retomadas nas partes subsequentes. 

Elas são axiais num duplo sentido: porque permitem organizar uma leitura não fragmentada 

de ACE e porque são as noções que usamos como eixo para desenvolver este trabalho. 

Finalmente, analisaremos o lugar que ocupam o teatro e a dança em ACE. 

 

A ESTÉTICA DE JOHN DEWEY 

O pragmatismo de Dewey pode ser interpretado como uma filosofia da ação. O interesse do 

filósofo não é fundamentar ou definir categorias que nossa mente utilizaria para estruturar e 

compartimentar nossa compreensão do mundo. Também não é seu interesse atingir uma 

essência das coisas e desenvolver uma teoria que articule suas relações. Como filósofo 

pragmático, sua pergunta não é tanto o que é isso, mas como funciona isso: como isso age 

conosco e como agimos com isso. A ação tem essas duas direções: é a forma como os 

fenômenos e acontecimentos do mundo nos afetam e é também a forma como nós 

afetamos os fenômenos e acontecimentos do mundo. Como seres vivos atuamos e 

padecemos, somos agentes geradores de ações e criadores de acontecimentos mas também 

receptores de efeitos, circunstâncias, acontecimentos que não geramos. 

Refletir sobre essa relação ambivalente é, para Dewey, refletir sobre nossa experiência. A 

experiência é o ponto de partida e a matéria de sua filosofia. Por isso nessa série de 

conferências sobre Filosofia da Arte que Dewey fez na Universidade de Harvard em 193132, 

um dos primeiros temas desenvolvidos é: ter uma experiência. No primeiro parágrafo do 

livro podemos ler: “Na experiência comum, a obra de arte é frequentemente identificada 

com a construção, o livro, o quadro ou a estátua, em sua existência distinta da experiência 

humana. Visto que a obra de arte real é aquilo que o produto faz com e na experiência, o 
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 Ambos acessados em: 8 mar. 2015. 

32
 O livro foi publicado três anos depois. 
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resultado não favorece a compreensão.” (DEWEY, 2010, p.59). O resultado de identificar a 

obra com o objeto artístico e de separar esse objeto de nossa experiência dificulta tanto a 

compreensão quanto a recepção das obras. Dewey levanta como “tarefa primordial” de uma 

filosofia da arte “restabelecer a continuidade entre, por um lado, as formas refinadas e 

intensificadas da experiência que são as obras de arte e, de outro, os eventos, atos e 

sofrimentos do cotidiano universalmente reconhecidos como constitutivos da experiência.” 

(ibid, p.60). 

Antes de aprofundarmos a noção de experiência, é necessário destacar um elemento que 

mencionamos acima e pode parecer banal ou passar desapercebido, mas é central nesta 

abordagem: atuamos e padecemos enquanto seres vivos, organismos vivos. Da mesma 

forma que a filosofia da arte deve restabelecer a continuidade entre experiências cotidianas 

e experiências estéticas, a filosofia deve restabelecer continuidades entre nossas 

experiências como seres vivos e as experiências de outros seres vivos. Compreender a 

interação desses seres com o meio ambiente ajuda-nos a compreender nossa interação com 

o meio ambiente. Não há cisão entre mundo animal e mundo humano. A cultura aperfeiçoa, 

reelabora, sublima, recria, simplifica ou diversifica experiências que são próprias de nossa 

natureza. A palavra natureza deve ser compreendida no sentido amplo de meio ambiente. 

Incorpora elementos cósmicos, físicos, geográficos, climáticos e biológicos que determinam 

nossa vida, como o mundo do trabalho e as dimensões políticas e culturais da vida social. 

Esse atuar e padecer enquanto é intenso, integrado, criativo, aberto à diversidade e 

alteridade como o é numa experiência estética segundo Dewey, poderíamos dizer que é uma 

forma de performance33, porém voltemos à nossa leitura de ACE. 

Uma das características da filosofia de Dewey é restabelecer continuidades, superando 

categorias dicotômicas da modernidade. Natureza e civilização não se opõem. Não só o 

germe da segunda se encontra na primeira, mas a continuidade da natureza (somos 

organismos que interagem com um meio ambiente para sobreviver) permite compreender 
                                                           
33

 Não se trata aqui de propor uma definição técnica de performance, apenas sugerimos essa aproximação 
entre a ideia de performance e a experiência de um atuar-padecer mais intenso, mais criativo, mais 
comunicativo e talvez mais transgressor. Em Schechner encontramos: “De fato, uma definição de performance 
pode ser: comportamento ritualizado condicionado/permeado pelo jogo. Rituais são uma forma de as pessoas 
lembrarem. Rituais são memórias em ação, codificadas em ação. Rituais também ajudam pessoas (e animais) a 
lidar com transições difíceis, relações ambivalentes, hierarquias e desejos que problematizam, excedem ou 
violam as normas da vida diária. O jogo dá às pessoas a chance de experimentarem temporariamente o tabu, o 
excessivo e o arriscado” (SCHECHNER, 2012, p. 49-50).  
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fenômenos, como a arte, que parecem específicos da civilização. Nessa mesma linha, 

também não há oposição entre o cotidiano do mundo comum e o extraordinário da arte, há 

sim um contraste que é fundamental para compreender o fenômeno estético. Mas são 

sempre experiências cotidianas do mundo comum que a arte reelabora, diversifica e 

intensifica. Nesse sentido, a arte tem um componente vital, que a relaciona com nossa 

vontade de viver em determinado meio: 

Portanto, o reconhecimento pleno da continuidade entre os órgãos, 
necessidades e impulsos da criatura humana e seus antepassados animais 
não implica uma redução necessária do homem ao nível dos bichos. Ao 
contrário, possibilita o traçado de um projeto fundamental da experiência 
humana sobre o qual se erga a superestrutura da experiência maravilhosa e 
distintiva do homem (ibid, p.86). 

Ao estabelecer essas continuidades, John Dewey não está interessado na recuperação de 

algum tipo de experiência passada. Pensar a arte como produto de um tipo de interação 

entre obra e meio ambiente não supõe valorizar o passado ou origens. O meio ambiente não 

é a natureza num sentido limitado, é nosso entorno físico, biológico, social e cultural. O que 

interage com esse meio não é um substrato animal anistórico: nossa identidade é física, 

biológica, social e cultural. Assim, interpretar a estética de Dewey não pode ser aplicar uma 

fórmula ou resgatar um punhado de definições. Se a arte decorre de uma interação com o 

meio ambiente, interpretar a estética de Dewey é interpretar como se atualiza essa 

interação em cada contexto espacial, cultural e histórico. 

Depois dessas breves observações, apresentaremos algumas noções que consideramos 

axiais na filosofia da arte de Dewey: arte; experiência estética; matéria; forma e veículo. 

Exporemos nessa ordem cada uma delas, antes de tecer considerações gerais sobre a 

abordagem da arte que propõe Dewey em ACE.  

 

NOÇÕES AXIAIS DA ESTÉTICA EM DEWEY 

Para Dewey, o central na discussão estética é o artístico e não a arte, o artístico como 

qualidade da experiência. Comumente o produto artístico é o que se entende por arte, mas 

para Dewey produto é algo físico e potencial: 
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Insinua-se repetidas vezes que existe uma diferença entre o produto 
artístico (estátua, quadro ou seja lá o que for) e a obra de arte. O primeiro é 
físico e potencial; a segunda é ativa e calcada na experiência. É aquilo que o 
produto faz, é seu funcionamento (ibid, p.301). 

É físico porque tem existência material e é potencial porque sem que a experiência o 

qualifique como artístico, nada há que o diferencie de outros objetos. Podemos compará-lo 

ao livro fechado ou à partitura de música: são a leitura e a interpretação que qualificam seus 

conteúdos como literatura ou música. Por isso, a noção central da estética de Dewey é 

‘experiência’. O produto artístico possibilita uma experiência artística e a experiência 

artística dá vida ao produto como obra de arte. “A arte é uma qualidade do fazer e daquilo 

que é feito. Apenas externamente, portanto, pode ser designada por um substantivo. Uma 

vez que adere à maneira e ao conteúdo do fazer, ela é adjetiva por natureza.” (ibid, p.381). 

Para Dewey, a substância, aquilo que pode receber legitimamente a determinação de ser 

algo artístico é a experiência. Por esse motivo, experiência e experiência estética são noções 

axiais de sua estética. 

Dewey põe a reflexão sobre a arte num lugar central para qualquer filosofia: “É um teste da 

capacidade do sistema que ele [o filósofo] propõe para apreender a natureza da experiência 

em si. Não há teste que revele com tanta segurança a parcialidade de uma filosofia quanto 

sua abordagem da arte e da experiência estética” (ibid, p.472). Fazendo um jogo de palavras, 

poder-se-ia dizer que para Dewey a chave para a compreensão da natureza da experiência 

encontra-se na natureza: “A natureza da experiência é determinada pelas condições 

essenciais da vida” (ibid, p.74).  

Emoções, tensões, conflitos, desejos, impulsos, sensações, equilíbrio ou tranquilidade que 

podemos reconhecer em algumas obras de arte não são elementos alheios à natureza. Até 

comportamentos de luto e saudades foram identificados em animais por zoólogos e 

biólogos. Não se trata de humanizar a natureza, trata-se de deixar de considerar o homem 

como um ser radicalmente diferente dos outros organismos vivos, como um ser sem 

heranças nem raízes na terra: 

For Dewey, experience should be understood in terms of the conditions of 
life. Man shares with animals certain basic vital needs, and derives the 
means for satisfying these needs from his animal nature. Life goes on not 
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only in an environment but in interaction with that environment34 (LEDDY, 
2013, s/p). 

Para Dewey o elemento mais significativo que une os organismos vivos é que todos 

interagem com um determinado meio ambiente. Citaremos a seguir dois trechos nos quais 

Dewey sintetiza esses lugares comuns da biologia que servem para compreender melhor o 

caráter vital da experiência estética. Adequações e desajustes, compassos de ritmos de 

mudanças internas e externas marcam a experiência de todo organismo vivo. Eis os germes 

do drama e da música.  

O mundo é cheio de coisas que são indiferentes ou até hostis à vida; os 
próprios processos pelos quais a vida se mantém [alimentação, 
deslocamentos, crescimento, reprodução, relógio biológico etc.] tendem a 
desajustá-la de seu meio. No entanto, quando a vida continua e, ao 
continuar, se expande, há uma superação dos fatores de oposição e 
conflito; há uma transformação deles em aspectos diferenciados de uma 
vida mais energizada e significativa. A maravilha da adaptação orgânica, 
vital, através da expansão (e não da contração e da acomodação passiva), 
realmente acontece. Aí se encontram, em germe, o equilíbrio e a harmonia 
atingidos através do ritmo. O equilíbrio não surge de maneira mecânica e 
inerte, mas a partir e por causa de uma tensão (ibid, p.76). 

Em sua interação com o meio ambiente, organismos são criadores de formas e harmonias 

passageiras, carregando em seus corpos um histórico de adaptações e possibilidades. Nada é 

estável nesse universo de interações biológicas: “As mudanças se entrelaçam e se 

sustentam. Sempre que essa coerência existe, há persistência” (ibid, p.79). Quando há 

desequilíbrio entre o organismo e seu meio, e ele fica sem recursos para o recompor, o 

organismo morre. 

Também, a estabilidade extrema de determinados meios pode não favorecer mudanças dos 

organismos que nele habitam. Nesse caso, os organismos apenas subsistem: não há 

crescimento nem enriquecimento. Poderíamos dizer que a vida persiste porque nosso 

cosmos não é nem Caos Absoluto nem Ordem Total35. O processo permanente de 

adaptação, desajuste e readaptação a um meio ambiente que também muda é o motor que 

                                                           
34

 Para Dewey, a experiência deve ser compreendida em termos de condições para a vida. O homem 
compartilha com os animais certas necessidades vitais básicas, e deriva os meios para satisfazer essas 
necessidades de sua natureza animal. A vida acontece não apenas no meio ambiente, mas na interação com o 
meio ambiente. 

35
 A diminuição da biodiversidade relaciona-se com meios que se tornam caóticos e não permitem readaptação 

(as mudanças climáticas seriam um exemplo) ou tornam-se completamente “ordenados”, “simplificados” como 
no caso dos sistemas industriais de monoculturas.  
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diversifica e fortalece os organismos vivos. Ao caracterizar a experiência estética notaremos 

de que forma Dewey a relaciona com essas interações vitais que renovam e expandem 

formas de vida.  

Caracterizar a arte como experiência implica afirmar que ela é mais qualidade que 

substância. “A arte é uma qualidade do fazer e daquilo que é feito. Apenas externamente, 

portanto, pode ser designada por um substantivo” (ibid, p.81). Se nos dois primeiros 

capítulos de ACE Dewey estabelece a chave hermenêutica biológica que nos convida a 

interpretar toda experiência como forma de interação com o meio ambiente, nos três 

capítulos seguintes seus esforços centram-se na experiência estética como ato de expressão 

e objeto expressivo. A obra existe no ato de produção que a cria e no ato de recepção que a 

recria. Fora desses atos, como dissemos acima, é como um livro fechado, um objeto mudo. 

O que faz uma experiência ser estética, segundo Dewey, é o fato de ser singular, intensa, 

única, simpática, integradora e reveladora. Antes de explicar o que querem dizer com cada 

um desse adjetivos, observemos nossas experiências cotidianas. Muitas são interrompidas 

por fatores internos ou externos. Desistimos, temos que atender a uma demanda, 

recebemos uma ligação, nos dispersamos, surge outro problema urgente para resolver, 

enfim, deixamos muita coisa inconclusa no caminho... 

Por outro lado, caberia também perguntarmo-nos em quantos momentos do dia pensamos 

com todas as nossas capacidades ou percebemos com toda nossa sensibilidade. Muitas 

experiências, além de incompletas são sensorialmente mornas, quase apagadas. Seja pela 

rotina, pelo cansaço, pela falta de vontade, nossa sensibilidade encontra-se em muitas 

situações adormecida. Vivemos sem notar que cada acontecimento é diferente de tudo o 

que já vivemos e não há qualquer possibilidade de que volte a acontecer. É como se muitas 

de nossas experiências fossem “homologadas” com outras, ou homogeneizadas, talvez 

porque em várias ocasiões preferimos o aconchego e a segurança do familiar à incerteza do 

inusitado.  

Também haveria que reconhecer que nem sempre compreendemos intenções e 

sentimentos dos outros, sobretudo de pessoas que não participam de nosso círculo próximo. 

O estrangeiro, o marginal, o louco, os “diferentes” atravessam nossas vidas e quase não 

paramos para pensar como pensam ou sentir como sentem. Em alguns casos essa opção é 
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tão radical que alguns chegam a “invisibilizar” toda alteridade: essas pessoas conseguem 

viver com seus iguais, trabalhar com seus iguais e transitar e se divertir apenas com seus 

iguais; para elas, “outros” não existem. A arquitetura do condomínio fechado seria, pois, 

antítese da diversidade36. 

Outro traço de experiência cotidiana é certa forma de incoerência, inconsistência ou 

desconexão. Pensamos uma coisa enquanto fazemos outra, sentimos algo mas não o 

expressamos com fidelidade, falamos na primeira pessoa, mas nos dividimos em tarefas, 

desejos, anseios. Nossa experiência fragmenta-se e não encontramos o fio da meada que 

poderia unir ou ao menos ajudar a costurar esses retalhos. Nossa compreensão do mundo, 

dos outros, dos problemas é raramente surpreendida por uma interpretação nova, por uma 

perspectiva que ultrapassa significações sedimentadas em nossa experiência. A maquinaria 

de nossas teorias converte o mundo em uma máquina que as confirma. Em matéria de ideias 

e cosmovisões somos mais conservacionistas que caçadores de animais fantásticos.  

Se o leitor reconheceu algumas dessas experiências cotidianas, compreenderá com 

facilidade o valor vital que Dewey atribui à arte, quando afirma que toda experiência 

singular, intensa, única, simpática, integradora e reveladora é estética. Ela é singular porque 

tem unidade e qualidade distintiva: “A experiência singular tem uma unidade que lhe 

confere seu nome – aquela afeição, aquela tempestade, aquele rompimento da amizade. A 

existência dessa unidade é constituída por uma qualidade ímpar que perpassa a experiência 

inteira, a despeito da variação das partes que a compõem.” (ibid, p.112). Esse tipo de 

experiência singular é a mesma que encontramos numa obra de arte: “Em uma obra de arte, 

os diferentes atos, episódios ou ocorrências se desmancham e se fundem numa unidade, 
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 “No novo condomínio vive-se o paradoxo de uma vida em liberdade, de lazer e de férias permanentes, 
fechado e em segurança numa arquitetura-fortaleza. No novo condomínio entra-se e sai-se de carro e, se 
possível, num carro suficientemente blindado para que a atmosfera protegida e condicionada do condomínio 
possa na viatura encontrar uma continuidade. [...] De fato, os condomínios evocam a viagem como lugar de 
liberdade e bem-estar em função de elementos publicitários que simbolizam a ideia de comunidade, de férias 
ou mesmo de paraíso; enfim na possibilidade de seus habitantes se tornarem turistas em casa. Mas, ao mesmo 
tempo, os novos condomínios evocam a viagem como lugar de enclausuramento e mal-estar em função da 
arquitetura fortaleza e da ênfase na segurança, reveladoras da ameaça constante da possibilidade intrusiva no 
horizonte; enfim evocam a figura do intruso como uma espécie de co-habitante.” (CASTRO SEIXAS, 2003, 
p.237). Destacamos essa descrição que Castro Seixas faz com relação aos condomínios de Porto, porque ajusta-
se a exemplos de condomínios do Brasil ou de outros países da América Latina. Encontramos nessa descrição 
uma espécie de interzona às avessas: uma área natural reduzida à mera ornamentação ou espaço de lazer 
privado, uma comunidade homogênea, um fechamento com relação ao mundo e à alteridade, o status social 
reduzido sua expressão monetária etc.  
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mas não desaparecem nem perdem seu caráter próprio ao fazê-lo *...+” (ibid, p.111). A 

experiência estética é singular, e toda experiência singular tem algo de estético.  

A intensidade e a vivacidade são outros traços da experiência estética. Aqui Dewey propõe 

diversos exemplos corriqueiros, dado que 

Para compreender o estético em suas formas supremas e aprovadas, é 
preciso começar por ele em sua forma bruta; nos acontecimentos e cenas 
que prendem o olhar e o ouvido atentos do homem, despertando seu 
interesse e lhe proporcionando prazer ao olhar e ouvir [...] (ibid, p.62). 

O caminhão de bombeiros que passa veloz, grandes máquinas que cavam buracos na terra, 

um homem escalando uma torre, o jogador de futebol que contagia uma multidão de 

espectadores, a obra acabada de um jardineiro cuidadoso e criativo, chamas dardejantes e 

brasas que se desfazem ao remexer a lenha são alguns dos exemplos que Dewey enumera. 

Quase 70 anos depois muitas dessas cenas ainda prendem nossa atenção, mas quantas 

outras poderíamos citar! A decolagem de uma nave espacial ou de um avião, a visão de um 

robô realizando uma complexa tarefa humana, a rebelião de uma multidão filmada ao vivo, 

o fundo do mar ou o coração de uma floresta, um sofisticado desfile de moda, a final de um 

mundial de futebol etc. Tudo aquilo que conquista nossa sensibilidade e acende nossas 

emoções tem uma qualidade estética para Dewey, e como “a obra de arte é o conteúdo de 

experiências acentuadas e intensificadas *...+” (ibid, p.502), a arte não pode separar-se 

daquilo que em cada época desafia nossa sensibilidade e encanta nossas emoções. Ninguém 

vai ao teatro ou ao cinema para ter uma experiência murcha... 

 O caráter único da experiência estética provém do fato de basear-se numa interação 

singular com o meio ambiente. Ela é única, porque se dá em determinado contexto social e 

temporal. É a sensibilidade de um grupo social e de um sujeito particular, situados numa 

época precisa, que cria a obra tanto quanto a sensibilidade de um grupo social e de um 

sujeito particular, situados nessa mesmo contexto ou em outro, recria a obra na recepção. 

Em parte porque muitos elementos do meio ambiente mantêm-se ao longo do tempo, em 

parte por conta da nossa estrutura orgânica que facilita uma base comum para interpretar 

interações humanas com o meio ambiente, e, sobretudo, pela transmissão das experiências 

através das tradições e das línguas que auxiliam essa interpretação e possibilitam formas de 
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tradução, outro traço da experiência estética é seu caráter simpático, que proporciona 

comunhão com a alteridade:  

[...] quando a arte de outra cultura penetra nas atitudes que determinam 
nossa experiência, efetua-se uma continuidade autêntica. Nem por isso 
nossa própria experiência perde sua individualidade, mas assimila e 
harmoniza elementos que ampliam sua significação. Criam-se uma 
comunhão e uma continuidade que não existem fisicamente (ibid, p.565). 

A comunicação que a arte permite com outras “identidades coletivas” é o correlato de 

simpatia que se estabelece com os outros e com o desconhecido em geral. Que melhor 

exemplo de mergulho nos labirintos de subjetividades alheias que a leitura de um bom 

romance? Os anseios e a vida cotidiana do imperador Adriano; os remorsos de um jovem 

pelo assassinato a sangre frio de uma velha usurária; a trágica paixão do criador do Museu 

da Inocência de Istambul; a luta do corajoso cavalheiro contra um invencível exército de 

moinhos; quantas experiências extraordinárias temos vivido sob a íntima luz da leitura?  

O caráter integrador da experiência estética envolve diversas dimensões. A temporalidade é 

uma delas. A experiência estética é uma experiência intensa do presente na qual o futuro 

não gera temor ou ansiedade e o passado não pesa. Opera-se uma reconciliação das 

múltiplas temporalidades de nosso ser no presente da obra.  

Sublinhamos que o ideal estético depende da experiência cotidiana em um dado contexto. 

Isso quer dizer que em outro contexto a integração das temporalidades poderia não passar a 

constituir um ideal estético. A experiência estética é contrastante e esse contraste se dá com 

relação a um fundo de experiências comuns. Nenhuma das observações de Dewey negam a 

historicidade de nossa interação com o meio ambiente.  

Outra dimensão é a integração de nossa sensibilidade, de nossas emoções, de nosso 

pensamentos e lembranças na recriação do mundo da obra. Subvertendo um lugar comum 

da cultura ocidental, segundo o qual a arte é uma das atividades mais elevadas do homem, 

uma atividade que o aproxima dos deuses, Dewey coloca criação e recriação na recepção 

como umas das atividades mais orgânicas e vitais do ser humano. Essas experiências nos 

devolvem a graça dos jaguares e dos condores:  

O animal vivo acha-se plenamente presente, inteiramente participante em 
todos os seus atos: nos olhares cautelosos, no farejar sensível, no espetar 
abrupto das orelhas. Todos os sentidos se encontram igualmente no que 
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vive. Ao observá-lo, vemos o movimento fundir-se com o sentido e o 
sentido com o movimento, constituindo aquela graça animal com que o ser 
humano tem tanta dificuldade em rivalizar (ibid, p.81). 

Na interação viva com a obra, criando-a ou recriando-a, o ser humano pode participar com 

todo seu ser, essa participação plena e intensa é poética. 

Como afirmamos no início, ação é tanto a forma como acontecimentos nos afetam, quanto a 

forma como afetamos os acontecimentos do mundo. Segundo Dewey a experiência estética 

também integra essas duas fases da ação, atuação e padecimento; a integração dá-se de tal 

forma que outorga qualidade rítmica à obra. Lembremos que recepção implica ato de 

criação, não sendo apenas contemplativa. 

Sem um ato de recriação, o objeto não é percebido como uma obra de arte. 
O artista escolheu, simplificou, esclareceu, abreviou e condensou a obra de 
acordo com seu interesse. Aquele que olha deve passar por essas 
operações, de acordo com seu ponto de vista e seu interesse. Em ambos, 
ocorre um ato de abstração, isto é, de extração daquilo que é significativo 
(ibid, p.137). 

O observador participa da criação, da mesma forma que o leitor de um romance participa 

(atua) na criação do mundo do romance, emprestando materiais de sua experiência, e 

depois submete-se (sofre) as leis do mundo recriado. A música alterna momentos nos quais 

melodia e ritmo arrastam o ouvinte num turbilhão de ações imaginárias colocando seu corpo 

em tensão e momentos de calmaria e repouso com evocações mais livres e distendidas.  

Finalmente, outra dimensão da experiência estética é a integração com o entorno, a 

natureza, o mundo, o cosmos. A obra de arte proporciona experiências intensas e 

organizadas, experiências que fazem sentido para aquele que as vivencia. Esse fazer sentido 

significa reconhecer sentidos novos para interpretar a trama de nossas relações pessoais, 

encontrar nosso lugar com relação a outra cultura, vivenciar uma forma diferente de 

interagir em contextos mais amplos e diversos. 

O princípio que Dewey mantém é que tudo o que está na obra esteve antes prefigurado na 

experiência. A obra acentua, intensifica, reelabora, sintetiza, mas não cria ex nihilo. 

Mediante sua potência recriadora, a obra religa o homem ao mistério da criação que 

envolve sua experiência. Sobre essa experiência quase religiosa de ser apresentado “a um 

mundo além deste mundo”, Dewey diz: 
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Não vejo fundamentação psicológica para essas propriedades da 
experiência, a não ser o fato de que, de algum modo, a obra de arte atua 
aprofundando e elevando a uma clareza maior a sensação de um todo 
indefinido e abrangente que acompanha toda experiência normal (ibid, 
p.351).  

O termo substância é outro termo chave da estética de Dewey. Três capítulos de ACE 

contêm essa palavra no título37. Na maioria, Dewey a utiliza como sinônimo de matéria, por 

exemplo, quando afirma: “Toda linguagem, seja qual for seu veículo, envolve o que é dito e a 

maneira como é dito, ou a substância e a forma.” (ibid, p.216). Um pouco depois pergunta: 

será que a matéria vem pronta, primeiro, e a busca pela descoberta de uma 
forma em que encarná-la vem depois, ou será que todo o empenho criativo 
do artista é um esforço para dar forma a um material, a fim de que seja, na 
realidade, a substância autêntica de uma obra de arte? (ibid). 

Para Dewey, apenas na reflexão pode-se traçar distinção entre forma e substância. A 

perfeição da obra de arte resulta da fusão indivisível de sua matéria e de sua forma, pois “a 

única distinção importante na arte é a que se dá entre a matéria inadequadamente 

conformada e o material conformado de maneira completa e coerente” (ibid, p.230). 

Quando expusemos a noção de experiência estética, vimos que a singularidade era um de 

seus traços decisivos. “Aesthetic experience involves a drama in which action, feeling and 

meaning are one.”38 (LEDDY, 2013, s/p). A falta de integração entre matéria e forma poderia 

servir de critério de demarcação. Nesse último caso, o observador percebe artifício, mas não 

arte: a matéria poderia ser outra, a forma parece incoerente, a ideia está separada da 

matéria, observa-se algo de arbitrário ou de forçado na composição etc. “A insinceridade na 

arte tem uma origem estética, e não moral; encontra-se toda vez que a substância e forma 

se separam” (ibid, p.248).  

Substância é a obra de arte, “a substância, de fato, é o próprio objeto artístico, e, portanto, 

não pode expressar-se de nenhum outro modo” (ibid, p.221). Falar de obra de arte é falar da 

experiência que qualifica o produto como obra de arte. Mas Dewey não faz só isso. Ele se 

pergunta pela substância comum das artes. A pergunta implica abstração e generalização. Já 

não estamos falando das substâncias, do universo infinito de obras particulares, mas de algo 
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 Substância e forma; A substância comum das artes e A substância variada das artes. 

38
 A experiência estética envolve um drama, no qual ação, sentimento e sentido são uma mesma coisa. 
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comum a essas substâncias. “Portanto, existem propriedades comuns à matéria das artes, 

porque existem condições gerais sem as quais a experiência não é possível” (ibid, p.379).  

A seguir, propomos um esquema para compreender essa abordagem formal da experiência, 

visando esclarecer o que pode ser essa substância comum em Dewey e introduzir as outras 

duas noções que queremos apresentar: forma e veículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em primeiro lugar, para que a experiência estética seja possível, temos que ter um sujeito 

capaz de realizar o ato expressivo cujo resultado será um produto artístico. Podemos chamar 

x esse sujeito, nosso artista. É bom sublinhar que x não é um anjo: ele tem corpo, desejos, 

medos, paixões, preocupações, interesses e esses elementos afetaram seu ato criativo. Em 

segundo lugar, temos que admitir que ele mal poderá se expressar por meio de um produto 

artístico se não participar de uma comunidade maior, de algum tipo de sociedade que lhe 

transmitiu o mundo comum no qual participa (língua, valores, mitologia, hábitos, práticas, 

técnicas, concepção de tempo e espaço, artes etc.). Também podemos supor que nosso 

artista tem uma experiência mais ou menos singular de todos esses elementos que 

conformam seu mundo. Ele terá, por exemplo, cores e melodias favoritas, uma afinidade 

especial por determinadas pessoas, uma experiência particular do espaço-tempo etc. 

Mas nosso artista precisa de um veículo para criar sua obra: sons, cores, palavras, seu 

próprio corpo etc. Cada veículo tem suas potencialidades: os sons expressam o tempo de 

uma forma e o espaço de outra; são formas bem diferentes das quais, por exemplo, as cores 
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podem expressá-los. O veículo não é meramente meio para um fim externo e não pode ser 

substituído por outro. Não existe a Nona Sinfonia de Beethoven em filme, em pintura ou em 

quadrinhos... O veículo como meio é intrínseco à finalidade da obra, sendo incorporado ao 

seu resultado. 

No cotidiano, usamos os sentidos com uma determinada “equalização” que, segundo as 

circunstâncias, dá destaque maior à informação recebida por um ou outro órgão. Se as 

condições de visibilidade são ruins, aguçamos o ouvido. Para acrescentar sensibilidade ao 

tato ou ao paladar, fechamos os olhos. Essas “equalizações” podem variar em diferentes 

culturas ou talvez sejam parte de nosso patrimônio comum que desenvolveu determinados 

padrões para interagir com o meio ambiente. A utilização dos veículos na arte leva nossos 

sentidos a experiências que não são as mais habituais. Há intensificação e diversificação das 

informações. A música e a pintura por exemplo recriam ritmos, sentimentos, ações, climas, 

espaços, caracteres etc. utilizando apenas recursos dos universos sonoros e visuais 

respectivamente. 

Partindo da noção de veículo, podemos pensar em forma como a maneira de utilizar os 

recursos próprios de um determinado veículo em uma obra de arte. Essa maneira, como 

vimos antes, é o desfecho de uma tensão entre perguntas e necessidades presentes que 

reelaboram experiências recebidas por uma tradição. A forma é “aquilo que organiza o 

material em matéria artística” (ibid, p.259). Temos que interpretar como material tanto a 

experiência como a matéria. Por meio do veículo ambas são reconfiguradas: 

Com respeito ao material físico que entra na formação de uma obra de 
arte, todos sabem que ele deve sofrer mudanças. O mármore tem de ser 
cinzelado, os pigmentos têm de ser postos na tela, as palavras têm de ser 
reunidas. Não há um reconhecimento tão geral de que uma transformação 
semelhante ocorre no lado dos materiais `internos´, das imagens, 
observações, lembranças e emoções. Eles também são progressivamente 
remoldados; eles também têm de ser geridos (ibid, p.168). 

O veículo oferece recursos, potencialidades e resistências sem os quais não haveria obra de 

arte, sem os quais essa atividade de formação não deixaria seu rasto na forma da obra. E, 

como vimos antes, essa atividade de formação caracteriza tanto a criação artística como a 

recepção estética. 
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Imaginemos que a obra que x se dispõe a realizar seja uma obra literária. Seu veículo é a 

palavra. Nosso artista não seria o primeiro a usar esse veículo para criar uma obra: conta 

com a tradição para se apoiar. Poderá ser mais ou menos fiel, mais ou menos revolucionário, 

mas tem referências para decidir como usará o veículo que escolheu: 

Os grandes inovadores da pintura moderna foram estudiosos mais assíduos 
dos quadros do passado do que os imitadores que ditavam a moda 
contemporânea. Mas o material da visão pessoal dos inovadores atuou no 
sentido de se opor às antigas tradições, e do conflito e reforço recíprocos 
surgiram novos ritmos (ibid, p.297). 

Suponhamos então que nosso artista, empolgado por sua experiência, interesses, 

propósitos, desejos, leituras, conhecendo a tradição de uso do veículo e dominando sua 

técnica cria uma obra nova, uma obra genial. Genial para quem? “A obra de arte só é 

completa na medida que funciona na experiência de outro que não aquele que a criou” (ibid, 

p.215). Para que a obra de arte exista precisamos de ao menos um receptor, a quem 

chamaremos y. Em nosso esquema, y pertence a outro mundo, o mundo comum Y. Da 

mesma forma que x tinha seu mundo comum, y tem o seu (com valores, língua, técnicas, 

concepção de tempo e espaço, mais ou menos parecido com o mundo comum X). Nosso 

esquema é intercultural39. A obra de arte é apreciada nesse outro contexto. É bom sublinhar 

que y também não é um anjo: ele tem corpo, desejos, medos, paixões, emoções, 

preocupações, interesses etc. e esses elementos afetaram seu ato de recriação da obra de x. 

Da mesma forma, o mundo comum que y habita influenciará sua experiência da obra e, 

partindo de sua perspectiva pessoal, ele criará uma experiência nova da obra. 

Para Dewey, a obra de arte não é o produto, mas toda essa experiência que o produto gera e 

que inclui todos os elementos de nosso esquema. 

Uma obra de arte, não importa quão antiga e clássica, só o é de fato – e não 
apenas potencialmente – quando vive em uma experiência individualizada. 
Como pedaço de pergaminho, mármore ou tela, ela permanece idêntica a si 
mesma (dependendo dos estragos do tempo) durante séculos. Mas, como 
obra de arte, ela é recriada a cada vez que é esteticamente experimentada. 
Ninguém duvida disso quando da execução de uma peça musical; ninguém 
supõe que as linhas e os pontos no papel sejam mais do que o meio 
registrado para evocar a obra de arte (ibid, p.219). 

                                                           
39

 Para converter o esquema num esquema “monocultural” basta eliminar o segundo círculo (mundo comum 
de y) e duplicar o primeiro círculo (mundo de x) de tal forma que y seja, nesse novo esquema, outro individuo 
do mundo X.  
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Se, por exemplo, fosse verificado que não existe x e que o produto artístico é na verdade um 

produto da natureza, a obra, sendo o mesmo objeto físico, “deixa prontamente de ser uma 

obra de arte e se transforma em uma `curiosidade´ natural. Passa a ter um lugar em um 

museu de ciência natural, e não em um museu de arte. [...] Cria-se uma diferença na 

percepção apreciativa e de maneira direta.” (ibid, p.129). A obra de arte pressupõe um ato 

criador e o mundo que envolve esse ato. 

Voltando a nosso esquema, poder-se-ia dizer que a interpretação da obra converte o veículo 

(a faixa amarela) numa flecha de duplo sentido. O artista dirige-se a uma platéia, real ou 

imaginada, a quem comunica sua experiência. O intérprete da obra também entra em 

comunhão com o artista, não no sentido de ter a mesma experiência, mas no sentido de 

configurar, a partir de sua experiência e da obra de arte, uma experiência que dialoga com a 

experiência e o mundo do artista. Porém devemos admitir que existe a possibilidade de que 

y não se interesse pelo mundo X e apenas acomode a obra de x à experiência corriqueira de 

seu mundo. Segundo a perspectiva de Dewey, nesse caso estar-se-ia desvirtuando a 

experiência estética. A arte para Dewey tem a vocação de gerar um contraste, de provocar 

um encontro com alteridade. 

Poderíamos dizer que a importância política da arte para Dewey não reside no fato de que 

algumas obras tenham um conteúdo político, mas no fato de serem um convite à 

confraternização. Isso é possível, porque a prática artística supõe trabalho de reelaboração e 

recriação da própria experiência para conter experiências diferentes ou alheias. As obras 

criam um espaço público de encontro e de troca entre experiências diversas. Para Dewey, o 

substrato dessas experiências é nossa longa história comum como espécie que se constitui 

em formas de interagir com o meio ambiente. A arte pode nos mostrar que, por trás da 

diversidade cultural, temos um patrimônio comum e podemos construir um destino comum. 

É como se o substrato da experiência artística fosse para o filósofo o retorno momentâneo 

dessa natureza comum que a cultura contemporânea fragmentou. 

Para Dewey a comunidade na sociedade contemporânea é algo que nunca está dado: “Cette 

communauté, qui est l´autre nom de la démocratie, n´est pas um fait complétement réalisé. 

`et n´en sera jamais un´. Mais elle n´est pas non plus inexistente. Il y a bien, ça et là, des 
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experiences partagées”40 (GIREL, 2013, p.4). A participação numa experiência estética ou a 

identificação de um interesse comum são formas pelas quais a diversidade social alcança 

momentaneamente um estado de comunidade. A arte tem estatuto paradoxal: cria 

comunidade, mas ao mesmo tempo evita que a comunidade se cristalize. Como reconhece 

Turner: 

Há também presente no trabalho de Dewey o sentido de que o ‘tempo de 
consumação e também do recomeço’ – qualquer tentativa de prolongar o 
prazer de consumação para além de seu termo natural implica um tipo de 
retirada do mundo e, portanto, uma diminuição e perda de vitalidade 
(TURNER, 2005, p.181). 

Depois dessa apresentação da filosofia da arte de Dewey através das noções que 

consideramos axiais, resta-nos agora perguntar que lugar ocupam as artes cênicas, 

notadamente dança e teatro, nessa abordagem. O exame sobre o tratamento de ambas em 

ACE será o passo prévio para bosquejar em outra oportunidade alguns princípios estéticos 

que podem nortear produções cênicas em interzonas.  

 

DANÇA E TEATRO EM ACE  

Dewey estabelece continuidades e contiguidades entre vida cotidiana e experiência estética, 

entre aquilo que comumente não se considera arte e o campo artístico. Tanto no início como 

no final de ACE, Dewey destaca o significado social das artes:  

A experiência estética é uma manifestação, um registro e uma celebração 
da vida de uma civilização, um meio para promover seu desenvolvimento, e 
também o juízo supremo sobre a qualidade dessa civilização. Isso porque, 
embora ela seja produzida e desfrutada por indivíduos, esses indivíduos são 
como são, no conteúdo de sua experiência, por causa das culturas de que 
participam (ibid, p.551).  

Como vimos na primeira parte, não haveria arte sem um mundo comum. A arte para Dewey 

tem o sentido de revitalizar esse mundo comum, renovando seus significados e valores em 

uma experiência presente e compartilhada. A revitalização ou atualização pode ser mais ou 

menos conservadora, mais ou menos revolucionária com relação às tradições desses 

indivíduos ou grupos. A relação sempre atual que o grupo tem com seu meio ambiente pode 
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 Esta comunidade, que é o outro nome da democracia, não é um fato completamente realizado, `e jamais o 
será’. Mas ela tampouco é inexistente. Existem, aqui e ali, experiências partilhadas. 
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tornar algumas tradições irrelevantes e gerar maior receptividade para a experimentação de 

variações, subversões ou atualizações. Assim, o que em um contexto poderia ser 

excentricidade, vira resposta criativa a uma nova necessidade de expressão. 

Pode-se interpretar desse modo a força do movimento da contracultura da década dos anos 

1960. Pense-se por exemplo no Festival de Woodstock. Não era uma experimentação 

desconectada do contexto social. Expressava sentimentos e sonhos compartilhados, que não 

se materializaram pelas formas culturais mais tradicionais. Tanto a dança como o teatro 

carregam essa origem comum e essa função de revitalizar laços sociais, nos diversos sentidos 

de manter, atualizar e renovar. 

Os materiais que a dança e o esporte reelaboram, diz ele, pertenceram à vida cotidiana. Um 

salto, uma corrida, uma caminhada rítmica, um abraço são ações praticadas de maneira 

espontânea e separada. O tango, por exemplo, reúne abraço e caminhada rítmica, 

explorando suas possibilidades para configurar uma dança. A disciplina atlética do salto em 

altura desenvolve técnicas para atingir o maior desempenho possível. Define assim uma 

forma de correr, de pular, de cair e vai estabelecendo regras e marcas... Mas nem o abraço 

nem o salto são invenções dessas artes. O que essas artes fazem é reelaborá-los para gerar 

experiências completas e intensas. A aproximação entre esporte e dança é possível, segundo 

Dewey, porque há uma substância comum: o corpo vivo e seus movimentos. O corpo vivo na 

dança tem a mesma função que a palavra na literatura. Falar de corpo vivo para Dewey é 

falar de um corpo particular que interage com um meio ambiente particular. Um corpo 

pessoal (com história pessoal e social) que interage com outros corpos pessoais, com os 

corpos de outros dançarinos e dos observadores (cada um com sua história e as 

determinações do mundo ao qual pertencem). Por outro lado, esse corpo vivo não pode ser 

entendido sob o dualismo corpo X mente. Dewey questiona esses dualismos. A experiência 

completa e intensa do corpo vivo dançante é uma experiência comunicativa e participativa 

que envolve tanto o dançarino como o seu meio ambiente e as pessoas que interagem nele. 

A técnica da dança, diferentemente da escultura, por exemplo, não supõe remoldagem de 

matéria externa. O veículo da dança é a comunicação e participação “corpo a corpo” entre 

produtores e público. Quando essa “comunhão” acontece, Dewey diz que os participantes 

são em certa medida “refeitos”. Isso quer dizer que suas experiências anteriores são 
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atualizadas e reconfiguradas pela experiência da interação presente. Os sentidos da dança 

nascem desse encontro, dessa interação de experiências passadas e presentes. 

Pode chamar a atenção que Dewey não destaque a relação da dança com a música. Na 

verdade, essa omissão aproxima a perspectiva de Dewey da dança contemporânea que 

mostra que dança pode existir sem música externa, quando o corpo dançante produz ou 

segue sua própria música. Podemos citar como exemplos coreografias sem música da 

década de 1930 da dançarina alemã Mary Wigman ou trabalhos de Trisha Brown como 

Homemade (1966), Acumulation (1971), Solo Olo (1976) e Watermotor (1978). Em todas 

elas, a composição e o corpo dançante criam ritmos e tonalidades para os movimentos. 

O veículo da dança é, para Dewey, o corpo vivo e os movimentos desse corpo em suas 

interações com ritmos da vida. A música intensifica e diversifica a riqueza dessa experiência 

rítmica originária. Mas os veículos do som e o veículo do corpo podem explorar a substância 

rítmica de formas distintas e independentes. Lembremos que, para Dewey, como todos os 

órgãos sensoriais estão interligados e essas ligações compreendem tanto o aparato motor 

como o fluxo de nossa consciência, os veículos não estão separados por fronteiras, 

constituem um espectro de possibilidades que artistas exploram fazendo combinações ou 

divisões que respondem a necessidades específicas de uma obra particular. 

A dança e o teatro são, segundo uma primeira classificação de Dewey, “artes automáticas”, 

isto é, “que têm como veículo o organismo humano, o corpo/mente do artista” (ibid, p.400). 

Isso as diferencia das “artes configuradoras” que dependem em um grau muito maior de 

materiais externos ao corpo, por exemplo, escultura, arquitetura, pintura. A dança e a 

pantomima são para Dewey as origens da arte teatral (ibid, p.65), pois eram parte de ritos e 

celebrações religiosas, não existiam em instituições diferenciadas como teatros ou museus. 

Devemos compreender essas celebrações religiosas no sentido amplo de uma celebração da 

comunidade que envolve dimensões festivas sagradas e profanas, dimensões econômicas e 

políticas. Como lembra PAVIS (2008, p. 274): “A pantomima antiga era a `representação e a 

audição de tudo o que se imita, tanto pela voz, como pelo gesto: pantomima náutica, 

acrobática, equestre; procissões, carnavais, triunfos etc. (DORCY, 1962, p.99)”. Essa imitação 

com sons e gestos encontra-se também em outras espécies animais, é mais um elo dessa 

continuidade homem-natureza que Dewey defende na sua estética. 
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Depois de pintura, arquitetura e literatura, teatro é a arte mais citada em ACE. As referências 

ao teatro abordam tópicos tais como dramaturgia, tragédia grega, teatro de Shakespeare, 

arte do ator, encenação e origens do teatro. Mas talvez a importância da dança e do teatro 

na filosofia da arte de Dewey seja maior do que deixam entrever essas menções. Para 

demonstrar essa hipótese, há que relacionar as referências ao teatro com a noção central de 

sua teoria: a noção de experiência. Lembremos que para Dewey “o estético não é algo que 

se intromete na experiência de fora para dentro, seja pelo luxo ocioso ou pela idealização 

transcendental, mas que é o desenvolvimento esclarecido e intensificado de traços que 

pertencem a toda experiência normalmente completa.” (ibid, p.125). Essa é, para ele, “a 

única base segura sobre a qual se pode erigir uma teoria estética.” (ibid).  

Dewey destaca a relação íntima entre ritmo e forma, e em particular do ritmo com a dança, 

a música e o teatro. Citaremos in extenso esse fragmento que nos servirá para melhor 

elaborar a questão do teatro em ACE: 

A primeira característica do mundo ambiental que possibilita a existência 
da forma é o ritmo. O ritmo existe na natureza antes da existência da 
poesia, da pintura, da arquitetura ou da música. Se assim não fosse, o 
ritmo, como propriedade essencial da forma, seria meramente superposto 
ao material, e não uma operação pela qual o material realiza sua 
culminação na experiência. [...] Assim, mais cedo ou mais tarde, a 
participação do homem nos ritmos da natureza, em uma parceria muito 
mais íntima do que qualquer observação deles para efeitos de 
conhecimento, induziu-o a impor ritmo às mudanças em que tais ritmos 
não apareciam. O junco perfurado, a corda distendida e o couro esticado 
tornaram conscientes as medidas da ação através da música e da dança. As 
experiências da guerra e da caça, do semear e colher, da morte e 
ressurreição da vegetação, das estrelas circulando acima dos pastores 
vigilantes, do retorno constante da inconstante lua, tudo isso foi vivenciado 
e reproduzido na pantomima e gerou o sentido da vida como drama (ibid, 
p.279-280). 

Em outras palavras, para Dewey, o drama existe porque a vida é dramática, o material que o 

teatro elabora é a interação comunidade e natureza e essa interação passa primariamente 

pelo corpo (elemento comum do veículo da dança e do teatro). Para expor a questão do 

teatro em ACE, falaremos primeiro da relação entre experiência e gênero dramático e em 

um segundo momento abordaremos observações de Dewey com relação ao trabalho do 

ator. Esses são os dois elementos aos quais o filósofo dá maior destaque em sua abordagem 

do teatro: o texto dramático e o ator. Nos dois casos, a estratégia que utiliza é a mesma: 

explicitar a continuidade e as relações entre a experiência comum e o fenômeno artístico. 
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Um dos elementos chave para traçar a continuidade no caso do texto dramático é o que 

definimos antes como singularidade da experiência. Sua narrativa e essa “qualidade não 

repetida” são elementos que a arte retira da experiência. Para Dewey, experiência é um 

“material carregado de suspense que avança para sua consumação por uma série interligada 

de incidentes variáveis” (ibid, p.121). 

Experiências artísticas expressam experiências estéticas, isto é, intensas, singulares, cujo 

ritmo e a estrutura interna conferem necessidade a cada elemento e uma qualidade afetiva 

que as destacam de tudo o que é inestético. O inestético 

situa-se entre dois limites. Em um polo, está a sucessão solta, que não 
começa em nenhum lugar particular e que termina – no sentido de cessar – 
em um lugar inespecífico. No polo oposto, estão a suspensão e a constrição, 
que avançam desde as partes que têm apenas uma ligação mecânica entre 
si. Existe um número tão grande desses dois tipos de experiências [...] 
Assim quando aparece o estético, ele contrasta tão nitidamente com a 
imagem formada sobre a experiência que é impossível combinar suas 
qualidades especiais com as características da imagem, e o estético recebe 
um lugar e um status externos (ibid, p.117). 

Os substantivos e as características que usa Dewey para descrever o que ele chama de 

inestético (monotonia, desatenção para com as pendências, submissão às convenções na 

prática e no procedimento intelectual, submissão coagida, estreiteza, desperdício, 

incoerência, complacência displicente, desvios em direções opostas com relação à unidade 

da experiência) ajudam a pensar por contraste o que qualifica uma experiência como 

estética. Numa linguagem corriqueira uma “boa” ou “linda” experiência caracteriza-se por 

sua intensidade, seu valor integrador (integra a pessoa com sua história e seu presente, suas 

capacidades, a pessoa com seu entorno, seus desejos etc.), pelas expectativas e desejos que 

realiza. Justamente o que propõe Dewey é não separar experiências estética de experiências 

cotidianas, do contato com a vida comum. Só por meio desse contato e dessa proximidade 

adquirem sentido não só a continuidade entre experiência estética e experiência comum 

mas também o contraste entre experiência artística e comum. 

Nessa ideia de contraste que Dewey retoma com insistência ao longo de sua estética poder-

se-ia dizer que se desenha uma forma de interpretar a autonomia do estético sem 

estabelecer separações ou dicotomias com a experiência comum ou com outras dimensões 

da prática. O que contrasta é diferente dentro de uma continuum que o qualifica como 
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contrastante. Ao mesmo tempo essa diferença impede que ele seja reduzido a uma mera 

função, a um mero conhecimento ou a um mero mensagem. Continua sendo uma 

experiência sensível complexa e polissêmica unida ao continuum da vida. 

Antecipando um contraponto que propomos nas considerações finais deste artigo, teríamos 

aqui uma interpretação deweyana daquilo que depois Rancière caracterizaria, de forma 

paradoxal, como a autonomia das artes no regime estético das artes:  

No regime estético das artes, as coisas são identificadas por pertencerem a 
um regime específico do sensível. Esse sensível, subtraído a suas conexões 
ordinárias, é habitado por uma potência heterogênea, a potência de um 
pensamento que se tornou ele próprio estranho a si mesmo: produto 
idêntico ao não produto, saber transformado em não-saber, logos idêntico 
a um pathos, intenção não intencional etc. Essa ideia do sensível tornado 
estranho a si mesmo, sede de um pensamento que se tornou próprio 
estranho a si mesmo, é o núcleo invariável das identificações da arte que 
configuram originalmente o pensamento estético [...] O regime estético das 
artes é aquele que propriamente identifica a arte no singular e desobriga 
essa arte de toda qualquer regra específica, de toda hierarquia de temas, 
gêneros e artes. Mas ao fazê-lo, ele implode a barreira mimética que 
distinguia as maneiras de fazer arte das outras maneiras de fazer e 
separava suas regras da ordem das ocupações sociais. Ele afirma a absoluta 
singularidade da arte e destrói ao mesmo tempo todo critério pragmático 
dessa singularidade (RANCIÈRE, 2009, p. 33-4). 

Poder-se-ia dizer que, na filosofia de Dewey, a experiência estética estabelece uma 

mediação entre vida comum e arte e dessa forma afirma um regime singular do sensível 

(que não chegaria a ser autonomia) sem ter que estabelecer um corte com outras ocupações 

sociais ou com outras maneiras de fazer. O contraste dentro de um continuum de 

experiências é o que para Dewey constitui a experiência estética, condição de possibilidade 

e fonte de sentido da obra de arte. Essa ideia de contraste impediria também toda leitura 

totalizante, não há um destino da comunidade ou uma evolução da humanidade que a arte 

anteciparia, anunciaria ou prepararia. A uma diversidade de experiências comuns 

corresponde uma diversidade de experiências contrastantes. Nesse sentido deve ser 

compreendida parte das críticas de Dewey aos museus ou ao mercado da arte, criticados por 

separar as obras da experiência comum e derivar seu valor de instâncias que não podem ser 

experimentadas e, poderíamos acrescentar, têm uma pretensão de unicidade e 

exclusividade (O valor de mercado, O valor histórico, O conhecimento erudito etc.): 

Os fatores que glorificam as belas-artes, elevando-as em um pedestal 
distante, não surgiram no âmbito da arte, e sua influência não se restringe 
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às artes. Para muitas pessoas, uma aura mesclada de reverência e 
irrealidade envolve o `espiritual´ e o `ideal´, enquanto, em contraste, 
`matéria´ tornou-se um termo depreciativo, algo a ser explicado ou pelo 
qual se desculpar. As forças atuantes nisso são as que afastaram a religião, 
assim como as belas-artes, do alcance do que é comum, ou da vida 
comunitária (DEWEY, 2010, p. 64, grifos nossos). [...] 

O crescimento do capitalismo foi uma influência poderosa no 
desenvolvimento do museu como o lar adequado para as obras de arte, 
assim como na promoção da ideia de que elas são separadas da vida 
comum. Os novos-ricos, que são um importante subproduto do sistema 
capitalista, sentiram-se especialmente comprometidos a se cercar de obras 
de arte que, por serem raras, eram também dispendiosas. Em linhas gerais, 
o colecionador típico é o capitalista típico. Para comprovar sua boa posição 
no campo da cultura superior, ele acumula quadros, estátuas e joias 
artísticos do mesmo modo que suas ações e seus títulos atestam sua 
posição no mundo econômico (DEWEY, 2010, p. 67, grifos nossos). 

Todas as formas de separação das obras da experiência cotidiana limitam nossa experiência 

delas porque ali onde deveria estar o contraste com o mundo cotidiano que vivifica a 

experiência sensível do cotidiano e da obra, se coloca um valor abstrato: a obra como capital 

(simbólico ou monetário).   

No caso específico do gênero dramático, o que as palavras permitem expressar segundo 

Dewey sãos caracteres e situações que contextualizam e às vezes determinam suas ações. O 

uso da linguagem pelo drama se aproxima do uso da linguagem pelo romance. 

A expressão “tal como” é fundamental para compreender a relação entre drama e 

experiência comum. Se a ação no romance ou no drama não levasse em conta a substância 

das ações do mundo comum, ela seria ininteligível ou completamente arbitrária. Cairia num 

dos polos do inestético. Porém a ação do drama é uma ação ao mesmo tempo significativa e 

sentida, porque remete a nossas experiências comuns, àquilo que faz sentido porque é 

sentido por nós. A integração e potencialização mútua entre significação e percepção é outra 

característica da experiência artística que indica a riqueza de interpretações que nossa 

percepção pode ler na trama de uma forma sensível inserida num mundo compartilhado.  

O “tal como” não deve portanto ser interpretado no sentido de cópia, pois em suas novas 

relações adquire nova expressão. A ficção, no drama ou no romance, reconfigura os temas 

envolvidos na ação. Desses temas, além do caráter das personagens, Dewey sublinha a 

importância do contexto da ação. As situações que o dramaturgo escolhe devem ser 

escolhidas para revelar características do caráter e significações da ação. 



 
 

81 

O âmago do drama é, para Dewey, a interação do organismo com o meio ambiente, 

(interação com seu entorno e com os outros indivíduos que determinam a situação). 

Interação é o fazer e o padecer com relação a esse meio. Esse é o drama da experiência 

comum que, na experiência estética, resolve-se entre os polos do inestético e, na 

experiência artística, se cristaliza e intensifica numa obra.  

Sobre esse tema, observamos proximidade da posição de Dewey com o tratamento da 

noção de mimesis e poder-se-ia dizer que se aproxima da ideia de mimesis de Ricoeur 

(1994). Nos dos casos há reconfiguração na obra artística, porque já há configuração na 

experiência. A obra de Ricoeur tentará fundamentar essa pretensão de verdade e também 

fundamentar em que sentidos qualquer ficção produz conhecimento sobre nosso mundo. 

Nesse aspecto, também poder-se-ia buscar paralelismo entre os dois autores, sendo uma 

das diferenças a centralidade da criação literária na obra de Ricoeur e uma maior abertura 

da obra de Dewey a outras artes, como teatro e dança. Dewey fala da estrutura dramática 

ou narrativa da experiência reconfigurada pela obra artística, Ricoeur de ‘mimesis I’ e 

‘mimesis II’ (RICOEUR, 1994). Podemos dizer que, para ambos, “A arte *...+ prefigura-se nos 

próprios processos do viver.” (DEWEY, 2010, p.92). As experiências do leitor servem para 

compor as experiências da personagem e as experiências da personagem servem para 

reconfigurar as experiências e os pontos de vista do leitor. O drama e o romance facilitam 

essa abertura à alteridade e têm força transformadora. Esse é para Dewey o único valor 

moral da arte.  

Entretanto, quando falamos de teatro não falamos só do gênero dramático. Falamos 

também de atuação e encenação. Com relação à encenação, há poucas menções em ACE. A 

mais importante encontra-se no capítulo A organização das energias, no qual Dewey expõe 

como a estrutura da obra possibilita a experiência estética. Interessa-lhe o ritmo, entendido 

como conjunto de relações formais marcadas por recorrências que levam à consumação da 

experiência artística41. Dewey afirma que:  

                                                           
41

 “As relações, e não os elementos, repetem-se, e se repetem em contextos diferentes e com consequências 
diferentes, de tal sorte que cada recorrência tanto é inédita quanto constitui um lembrete. Ao satisfazer uma 
expectativa despertada, ela também constitui um novo anseio, incita a uma nova curiosidade, estabelece um 
suspense modificado. A completude da integração dessas funções, opostas como são na concepção abstrata, 
através dos mesmos meios, e não do uso de um recurso que desperte a energia e outro que a leve ao repouso, 
mede a qualidade artística da produção e da recepção.” (ibid, p.312). 
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Quando a energia é tensionada por oposições recíprocas, ela se desdobra 
em uma extensão ordenada. O contraste, que é extremo entre uma peça 
bem construída e bem encenada e uma misturada infantil, encontra-se, em 
menor grau, em todos os casos de valor estético contrastante (ibid, p.331). 

O contraste refere-se a uma diferença de experiência e de conhecimento sobre os materiais 

de um veículo. O artista que domina seu(s) veículo(s) consegue utilizar cada material de 

forma a maximizar as relações formais da obra que acentuam seu valor expressivo ou 

decorativo. Os materiais encontram-se integrados, remetem-se uns aos outros, cada 

elemento encontra seu lugar e potencializa as experiências sensoriais e suas significações. 

Em obras menores, o ritmo é simples porque as recorrências são menos sutis. Para Dewey 

uma peça bem encenada é aquela na qual 

[...] a interpenetração recíproca das partes e do todo, que vimos constituir 
um objetivo da obra de arte, realiza-se quando os componentes da obra, 
seja ela um quadro, uma peça teatral, um poema ou um prédio, mantêm 
uma ligação rítmica com todos os outros membros do mesmo tipo – a linha 
com a linha, a cor com a cor, o espaço com o espaço, a iluminação com a luz 
e sombra em uma pintura –, e todos esses elementos distintivos reforçam 
uns aos outros como variações que constroem uma experiência complexa e 
integrada (ibid, p.314).  

A função do encenador seria construir a experiência complexa e integrada na qual esses 

elementos distintivos reforçam-se uns aos outros. É portanto velar para que cada veículo 

que compõe a cena (atores, luz, figurino, maquilagem, música, cenografia) tenha suas 

qualidades e seu ritmo integrados ao ritmo e à qualidade do espetáculo como um todo. Sua 

função se assemelha àquela de um diretor de orquestra.  

No entanto, nessa orquestra teatral, nem todos os “instrumentos” têm a mesma 

importância. Pelas numerosas referências à arte do ator em ACE, é claro que para Dewey o 

papel do ator ocupa lugar central no teatro. Para isso, ele conta com a voz e os gestos. Mas, 

como vimos, o veículo não é a voz ou os gestos, é o corpo/mente do ator em sua totalidade, 

em sua interação viva com uma plateia. O ator não configura uma matéria externa. Interage 

com os corpos de outros atores e os corpos dos espectadores, possibilita a comunhão desses 

corpos num espaço teatral. Ele deve sempre ajustar sua expressão a uma plateia específica e 

a um espaço particular para conduzir seu público à experiência da obra como totalidade. 

Com relação à atuação, Dewey interpreta as ações do ator como atos expressivos. Da 

mesma forma que os materiais da obra artística encontram-se nas experiências estéticas da 
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vida cotidiana, a interpretação do ator baseia-se na utilização da arte implícita na criação de 

atos expressivos na vida cotidiana.  

[...] o ato sinceramente gentil de boas-vindas contém também a 
transformação de uma atitude que um dia foi uma manifestação cega e 
‘natural´ da impulsão em um ato de arte, um ato praticado com vistas a seu 
lugar ou sua relação nos processos da interação humana íntima (ibid, 
p.150).  

Dar boas-vindas, expressar amor, tristeza ou pesar, compartilhar alegria não são apenas 

impulsos ou meras vazões de sentimentos, podem ser atos expressivos ou atos de arte. A 

diferença entre ato expressivo e ato de arte é de grau ou de contexto, mas não é 

determinante. A diferença que Dewey quer destacar é entre vazão de um sentimento ou 

estado e ato expressivo. 

Quando há expressão, há modelagem e essa modelagem cria a experiência singular. O 

cuidado e a atenção em gestos e ações de boas-vindas criam uma experiência singular de 

encontro que podemos chamar de estética ou artística. O cuidado e a atenção em ações e 

gestos associados ao luto geram uma experiência específica de administrar a dor que pode 

ser estética ou artística. Poder-se-ia citar também como exemplo a cerimônia japonesa do 

chá que traz a um plano artístico o ato expressivo e estético de preparar e servir um chá. 

Essa continuidade entre cotidiano e artístico é um dos princípios da estética de Dewey. O 

mero impulso, ação ou exibição não constituem atos expressivos e muito menos artísticos.  

O que dá, por exemplo, à exibição de um corpo nu contextura artística é sua plena 

integração a um plano ficcional que essa nudez robustece. Nesse caso, o nu ajuda a criar o 

mundo ficcional da obra. Essa prioridade do estético é o que diferencia para Dewey o nu 

artístico do nu pornográfico. Isso não implica julgamento moral, simplesmente supõe que o 

pornográfico coloca o nu a serviço de um interesse prático imediato e o artístico o utiliza 

para reforçar a construção de mundo ficcional que satisfaz sentidos e mente de múltiplas 

formas. Da mesma maneira que o mero impulso não é expressão, a mera resposta instintiva 

ou convencional não é recepção estética. 

Que o impulso não seja um ato expressivo per se não quer dizer que esteja ausente do ato 

expressivo. Dewey utiliza também a metáfora do sumo: “O sumo é espremido quando se 

esmagam as uvas na prensa do vinho [...] Nada é pressionado para fora senão a partir do 
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material bruto ou natural original. Mas é igualmente fato que a mera expulsão ou descarga 

da matéria-prima não constitui uma expressão.” (ibid, p.152). No caso da atuação, o ator 

pode criar sumo ou elaborados vinhos. O sumo seria uma emoção ou ação conhecidas, um 

lugar comum da expressão sem elaboração. O gesto repete algo que já era conhecido e tem 

algo de impessoal. O vinho pode dar uma experiência singular, uma interpretação integral e 

pessoal de algo. O gesto e a emoção saem do lugar comum, cria-se uma emoção singular, 

um gesto específico que só pode ser aquele interpretado por essa personagem nesse 

momento do drama e da interação com esse público. Para Dewey, emoções são singulares. A 

arte sublinha e expressa essa singularidade. As emoções são singulares porque “o caráter 

singular e não duplicável dos acontecimentos e situações vivenciados impregna a emoção 

evocada” (ibid, p.156-157). O grande ator de alguma forma restitui essa singularidade que a 

rotina, a comodidade, ou a falta de consciência embotam na vida cotidiana. 

Em vez de expressar que todos amam do mesmo jeito, o ator busca e expressa a forma 

singular de amar do personagem em um contexto. Se “Uma vida inteira seria curta demais 

para reproduzir em palavras uma única emoção” (ibid, p.157), a vantagem do artista com 

relação ao psicólogo, é que “Em vez da descrição de uma emoção em termos intelectuais ou 

simbólicos, o artista pratica o ato que gera a emoção” (ibid). Tudo isso é impossível sem uma 

“moldagem do material” (ibid). Por isso, os esforços de Dewey concentram-se em 

demonstrar que o material bruto não constitui ato expressivo e muito menos artístico.  

Em síntese, para Dewey o bom ator é aquele que sabe transformar o material bruto (ações, 

emoções, gestos, movimentos) para compor um retrato de seu papel em uma situação. Ele 

sabe ajustar qualidade e intensidade de cada componente de sua expressão ao que pede o 

momento da interação com outros atores e com o público. Para criar “certo efeito” 

requerido pela obra, os meios variam dependendo da situação. O importante é que a parte, 

nesse caso a interpretação, adquire valor artístico pela subordinação e integração à obra. Se 

um ator por vaidade ou ignorância se rebela contra essa regra, põe em risco a unidade da 

peça, pois objetivos alheios à situação comandam suas ações e escolhas. 

Por outro lado, quando o ator oferece um material bruto ao público, suas ações não se 

sustentam numa interpretação elaborada do mundo ficcional. De certo modo, ele engana o 

público ao apresentar uma embriaguez real pelo retrato de uma embriaguez. Engana-o, pois, 
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em vez de dominar seu veículo, não tem quase nenhum controle sobre ele. Da mesma forma 

que um auditório quer escutar a interpretação artística de um solo de violino, o espectador 

espera uma interpretação artística da raiva, embriaguez, ódio, paixão que o papel exige. 

Quando o ator responde com excelência a essa expectativa, o público agradece lembrando 

seu nome próprio como uma assinatura unida àquela do personagem que interpretou... 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como afirmamos no início, Dewey confere à dança e ao teatro um lugar especial que, 

contudo, não se relaciona com uma hierarquia: “todas as classificações como superior e 

inferior, em última instância, são descabidas e estúpidas. Todo veículo tem sua própria 

eficácia e valor.” (ibid, p.401). No entanto, o que Dewey parece valorizar na dança e também 

na pantomima – origens do teatro – é o fato de serem veículos que trabalham com o corpo. 

O trabalho com a impulsão nos limites do corpo é o que define as artes automáticas, como 

dissemos anteriormente. Mas essa fase corporal não é algo que desapareça ou esteja 

ausente nas artes configuradoras: “Algo do ritmo da expressão vital, algo como da dança e 

da pantomima, tem de entrar no ato de entalhar, pintar e esculpir estátuas, de projetar 

prédios e escrever histórias *...+” (ibid, p.402). 

A dança e a pantomima não são superiores num sentido axiológico, mas são talvez os 

veículos que ilustram com mais força a dimensão carnal da arte. Arte é algo que se faz com o 

corpo/mente para interagir com um mundo circundante e intensificar a experiência que 

temos dele. Talvez outros veículos conduzam mais facilmente a concepções que separam as 

formas de suas fontes vitais. Dewey privilegia as artes automáticas, porque são aquelas nas 

quais fica mais evidente que a obra como experiência é resultado da interação do organismo 

com o meio. O caráter vivo ou efêmero dessas artes resulta da valorização da experiência 

como âmago da obra. Não há registro ou reprodução possível da experiência única da 

relação corpo a corpo que se estabelece nas artes cênicas. Nessa compreensão estaria um 

modelo para processos criativos de outras artes. Também na experiência da recepção viva, 

quase participante, com todo o corpo, de uma dança ou de um espetáculo mostra-se o que 

também acontece, talvez de forma mais solapada, na recepção de outras obras. 
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A obra é produzida em interação com o meio e recriada em outra interação com o meio. 

Todavia, quando Dewey afirma que o drama “versa sobre a ação humana em um contexto 

urbano” (ibid, p.285), acrescentaríamos que a ação humana em contextos naturais como 

desertos, montanhas, florestas, rios, orlas marinhas escassamente povoados também 

podem originar dramas, e não só dramas no sentido de textos dramáticos. Esses espaços 

podem ser parte do veículo particular de um teatro que assume o meio ambiente em suas 

atuais encruzilhadas como inquietação, como preocupação e como esperança. Para esse 

propósito a teoria de Dewey oferece numerosas pistas42. Uma delas é o questionamento das 

fronteiras que a crítica e os públicos estabelecem entre as diferentes artes. 

Quando dizemos teatro de interzonas, não estamos adotando uma posição “teatrocêntrica”. 

Em lugar de teatro, poderíamos dizer “artes performativas de interzonas”, ou “artes cênicas 

de interzonas” ou “teatro, dança e música de interzonas” ou “intervenções/performances de 

interzonas” etc. Todas essas expressões têm a desvantagem de serem fórmulas menos 

simples. Se interzona é também fronteira, isso que Turner chama de “limiar”, que está 

“entre passado e futuro”, “que não é de ninguém”, que é “um caos frutífero, um armazém 

de possibilidades” (TURNER, 2005, p.183), então não teria sentido estabelecer fronteiras, 

divisões ou exclusões. Na verdade, o sentido de teatro na expressão “teatro de interzonas” é 

mais seu sentido etimológico, referência a um lugar onde algo é contemplado. Só que 

quando falamos de teatro de interzonas não há nenhum “edifício teatral”, mas interzona, 

paisagem de áreas naturais na qual uma fusão de diversas artes intensifica nossas interações 

sensíveis e imaginárias com esse meio ambiente único. Sem esquecer que essa interação é 

algo vivo e instável, por isso as sínteses, os equilíbrios, as conciliações dependem dos fluxos 

e mudanças tanto dos organismos humanos como do meio ambiente com o qual interagem. 

Em Experience and nature, Dewey afirma que “Art is *…+ a union of necessity and freedom, 

*…+ a reconciliation of sensuous and ideal43 (DEWEY, 2008, p.269). Tal união só existe na 

experiência da obra e essa experiência não é apenas histórica e singular, mas manifesta, 

segundo Dewey, uma crítica da vida. Como bem assinala Mathias Girel (2013), a arte não é 

só uma experiência inteira e plena, é também o início e o anúncio daquilo que nossa 

experiência poderia chegar a ser, é a apresentação sensível de uma virtualidade de nossa 
                                                           
42

 A selecionar, explicitar e organizar essas pistas de uma estética de interzonas dedicaremos o próximo artigo. 

43
 A arte é *...+ união entre necessidade e liberdade, *…+ uma reconciliação do sensual com o ideal. 
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existência. Essa ideia aproxima-se do modo como Rancière fala da contribuição das 

vanguardas no regime estético das artes:  

Se o conceito de vanguarda tem um sentido no regime estético das artes, é 
desse lado que se deve encontrá-lo: não do lado dos destacamentos 
avançados da novidade artística, mas do lado da invenção de formas 
sensíveis e dos limites materiais de uma vida por vir. É isso que a vanguarda 
`estética´ trouxe à vanguarda `política´, ou que ela quis ou acreditou lhe 
trazer, transformando a política em programa total de vida (RANCIÈRE, 
2009, p.43-4). 

Porém, é importante sublinhar, de nossa leitura de Dewey, o caráter diverso, momentâneo e 

aberto das virtualidades de nossa existência. A comunidade que antecede a obra é complexa 

e fragmentada, diríamos hoje que é um mosaico de comunidades virtuais. Porém, a 

comunidade que a obra permite experimentar é sempre efêmera e mutável, não pode ter a 

pretensão de cristalizar, simplificar ou substituir o continuum diverso de experiências que 

constituem esse mosaico de comunidades virtuais. Diríamos que a arte é, para Dewey, 

questionadora tanto das unicidades totalizadoras (A sociedade, A comunidade, O destino, A 

humanidade, O futuro, A mensagem) como das diversidades que negam qualquer 

possibilidade de comunhão, solidariedade ou esperança comum. Talvez poder-se-ia falar, 

que imagina uma certa vocação socrática para a arte, mas não dialética, apenas vitalista: seu 

propósito seria manter a vivacidade criativa do laço social, a abertura de nosso presente. 
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ARTIGO 3 

PISTAS PARA UMA ESTÉTICA DE INTERZONAS  

 

A modernidade, ao contrário de suas conotações mais populares, não 
é o mundo drasticamente transformado. Antes, como mostraram 
alguns críticos, é a experiência híbrida e dissonante de viver 
intermitentemente no interior de espaços e velocidades 
modernizadas e, no entanto, habitar ao mesmo tempo os resquícios 
de mundos-da-vida pré-capitalistas, sejam sociais ou naturais. [...] 
Existem inúmeros exemplos de persistência, mesmo que parcial e 
degradada, de formas, valores, técnicas e hierarquias antigas no 
interior da modernização capitalista (Jonathan Crary, 2014). 

 

Este artigo é ao mesmo tempo uma conclusão e um esboço. É uma conclusão no sentido de 

que permite retomar elementos expostos anteriormente e mostrar uma reelaboração atual 

de alguns de seus conteúdos. É um esboço por duas razões. Em primeiro lugar, porque se 

trata de uma conjectura e um convite. Retomando um exemplo proposto por Dewey – a 

reflexão de Diderot sobre a necessidade de tragédias burguesas44 – a proposta de uma 

estética para interzonas inscreve-se nessa linha de uma reflexão sobre o devir e as 

possibilidades das artes cênicas. Como afirma o arqueólogo Vítor Oliveira Jorge (2003, p. 52): 

“Hoje, nas sociedades da informação em rede, do trabalho em equipa, os projetos devem-se 

partilhar mesmo na sua fase de embrião.”  

Considerando um antecedente mais recente, aparenta-se com o trabalho de Rodolfo Kusch: 

Anotaciones para uma estética de lo americano (KUSCH, 2003) que, entre outras questões, 

reflete sobre o lugar do espaço na arte americana. Ou “As onze teses sobre o teatro” que 

Alain Badiou descreveu e comentou acerca das ideias-teatro, do teatro contemporâneo 

(BADIOU, 2002). O que buscamos delinear e justificar é um filão teórico e criativo para 

pensar e desenvolver práticas artísticas em interzonas. Um estudo de casos poderá 

determinar depois se existem outras obras que respondam a esse desejo ou que se possam 

identificar com nosso esboço. 

                                                           
44

 “Diderot praticamente anunciou uma revolução histórica na teoria, ao dizer que havia necessidade de 
tragédias burguesas e que, em vez de pôr no palco apenas reis e príncipes, cabia ver que as pessoas 
particulares estavam sujeitas a reveses terríveis, que inspiravam comiseração e pavor. Afirmou também que as 
tragédias domésticas, a despeito de seu tom e ação diferentes dos encontrados no drama clássico, podiam ter 
sua própria sublimidade – uma previsão que certamente se cumpriu em Ibsen.” (ibid, p.341). 
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No seu artigo “Anotaciones para uma estética de lo americano”, o filósofo e antropólogo 

Rodolfo Kusch (2003) se pergunta o que é o americano. Sua resposta é que o americano são 

primeiramente os povos indígenas pré-colombianos. Neles reside e resiste outra América, 

uma América profunda que os europeus conquistaram, subjugaram e tentaram aniquilar. 

Essas culturas tinham, e têm, segundo Kusch, outra forma de se relacionar com o espaço. 

Enquanto para o europeu o espaço é fundamentalmente vazio – um espaço de coisas para 

manipular, dominar, construir ou destruir – para as culturas indígenas de América que ele 

analisa, a natureza é a grande alteridade, aquela que ameaça e abriga continuamente nossa 

frágil humanidade. Kusch baseia essa hipótese na interpretação de diferentes obras da 

cultura pré-colombiana (obras arquitetônicas, esculturas, mitos), principalmente maias e 

astecas e em observações de campo na região do Altiplano Andino (Jujuy). A relação com o 

espaço é, segundo Kusch, a chave para interpretar suas criações. O espaço compreendido 

como natureza é essa deidade com quem sempre estamos pactuando um equilíbrio que 

garanta nossa sobrevivência, sempre em perigo. 

A harmonia como o meio ambiente não é algo dado, ela é sempre instável e deve ser 

construída, defendida e restabelecida. Esses produtos culturais operam, segundo Kusch, 

basicamente como conjurações mágico-dramáticas para uma alteridade que tem o poder de 

conservar ou destruir a humanidade: “El antagonismo entre hombre y espacio dio una 

solución estrictamente humana que, por una parte, realza el significado dramático del arte 

indígena y, por la otra, brinda cierta modalidad instrumental a la estructura de su arte.”45 

(KUSCH, 2003, s/p). A natureza não seria, nessas culturas analisadas por Kusch, um espaço 

vazio que o homem possa dominar: ela é terra habitada por deuses, ancestrais e demônios, 

onde a semente humana se desenvolve. Kusch fala de uma “vegetalização” do ser humano: 

as cidades incas e maias são parte da história da Terra, são como um estágio administrativo 

de suas forças, não se constroem para se defender ou para fugir da natureza, nascem dela, 

são o resultado de sua evolução46. Não há dicotomia. 

                                                           
45

 “O antagonismo entre homem e espaço forneceu uma solução estritamente humana que, por um lado, 
realça o significado dramático da arte indígena e, por outro, oferece certa modalidade instrumental à estrutura 
de sua arte”. 

46
 “Atenas, Roma, París, Berlin, Londres es la historia de Occidente: es la historia de la ciudad como evasión. En 

cambio Cuzco, Tenochtitlán es la historia de la ciudad – administración de la tierra o una historia de la tierra y 
supone la ciudad como resultante pero no como fin.” (KUSCH, 2003, s/p). 
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Sobre essa relação homem-natureza e se referindo em particular aos povos ameríndios da 

região amazônica, mas não exclusivamente a eles, o antropólogo Viveiro de Castro compara 

o estatuto do humano na cosmogonia ocidental e na cosmogonia ameríndia:  

O estatuto do humano na tradição ocidental é, como sublinhou Ingold (1994, 
1996), essencialmente ambíguo: por um lado, a humanidade (humankind) é uma 
espécie animal entre outras, e a animalidade um domínio que inclui os humanos; 
por outro, a humanidade (humanity) é uma condição moral que exclui os animais. 
Esses dois estatutos coabitam no conceito problemático e disjuntivo de `natureza 
humana´. Dito de outro modo, nossa cosmologia imagina uma continuidade física e 
uma descontinuidade metafísica entre os humanos e os animais [...] Os ameríndios, 
em contrapartida, imaginam uma continuidade metafísica e uma descontinuidade 
física entre os seres do cosmos, a primeira resultando no animismo, a segunda, no 
perspectivismo. O espírito, que não é aqui substância imaterial, mas forma 
reflexiva, é o que integra [é comum a todos os seres]; o corpo, que não é 
substância material mas afecção ativa, o que diferencia (VIVEIROS DE CASTRO, 
p.242-3).  

A comparação que propõe Viveiros de Castro nesse fragmento é uma comparação entre 

naturalismo e animismo. Em efeito, ele retoma uma classificação proposta pelo antropólogo 

francês Philippe Descola (2005) segundo a qual haveria quatro grandes sistemas ontológicos: 

o totemismo, o analogismo, o naturalismo e o animismo47. Esses sistemas determinam 

modos de perceber, de ser e de interagir. A pergunta que o leitor poderia fazer é qual é a 

relação dessa discussão com a noção de interzona e uma estética de interzonas? Lembremos 

que um dos focos dessas práticas artísticas seria a interação com o meio ambiente; pois 

bem, cada uma dessas ontologias supõe uma forma de conceber nossas interações com o 

meio ambiente, com os outros e com as outras espécies (animais e vegetais). Por exemplo, 

se aceitamos que as noções de conflito e de interação são noções chave para o teatro e as 

artes performativas, vemos que no caso de práticas artísticas (teatro, dança, performance 

etc.) em interzonas, essas noções devem ser permeadas por essas outras ontologias e 

experiências do ambiente e da alteridade: O naturalismo (no sentido que Descola dá a esse 

termo) não pode ser nossa única perspectiva para experimentar e explorar interações e 

conflitos em interzonas. O estudo e a imersão em outros contextos culturais seriam uma 

condição para produzir esse deslocamento, essa abertura.  

                                                           
47

 Essas relações com alteridade são analisadas por Philippe Descola em seu curso no Collège de France sobre 
Antropologia da Natureza. Entre 2000 e 2004, o curso dedicou-se a analisar as figuras das relações entre o 
humano e o não humano. Nesse contexto são estudadas essas quatro ontologias como esquemas que 
determinam modos de atuar e de interagir. 
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Outro aspecto da filosofia de Kusch que gostaríamos de mencionar aqui é a diferença que 

ele estabelece entre ser e estar como duas formas de habitar o espaço. O estar seria próprio 

das culturas ameríndias e o ser seria mais claramente ocidental. O ser busca a estabilidade 

da essência, da permanência, da objetividade no sentido de domínio. O ser nos separa do 

mundo como um ente autônomo e autárquico. Ser homem é não ser planta, bicho ou 

mineral, é ter uma história completamente outra no centro de um universo que há que 

dominar pela palavra e pela técnica. O estar é mais instável e nos define como 

transitoriedade humana num continuum com a história da terra e dos deuses. O estar é mais 

contemplativo, habita um mundo que sabe que não pode nem deve dominar, que deve 

saber escutar, um mundo ao qual deve responder. O estar ameríndio como forma de habitar 

o espaço supõe outra temporalidade, ligada à Terra, aos ciclos e aos caprichos também. 

Se a busca do ser nos define como indivíduos, o estar funda-nos como seres biológicos 

pertencentes a uma mesma espécie: “*...+ nuestro estar en América se reduce a una simple 

sobrevivencia biológica y elemental.” (KUSCH, 2003, s/p). A cultura como resultado de um 

drama espacial e o estar como forma ameríndia de habitar o espaço oferecem-nos duas 

valiosas pistas na busca desses outros modos de se relacionar com a natureza que nossa 

civilização técnico-científica-capitalista desqualifica e por vezes inviabiliza.  

Nestes apontamentos destacamos a relação com o meio ambiente como elemento chave de 

qualquer produção artística em interzonas. Colocar o foco nessa interação é em grande 

medida o que diferencia essas práticas artísticas e as aproximam por exemplo da Land Art ou 

Earth Art (Ver anexo). Estas pistas para uma estética de interzonas servem tanto para quem 

queira aventurar-se a segui-las em um plano prático, para produzir experiências artísticas 

em interzonas, como para quem queira utilizá-las como referencial teórico para analisar o 

trabalho de grupos ou artistas que transitem nesses contextos. Pelas vias colaborativas do 

estudo do passado das relações ser humano-meio ambiente, da análise do presente artístico 

dessas relações e da exploração prática de novas possibilidades para as interzonas, essas 

anotações de uma estética de interzonas ganharão contornos mais definidos, suas hipóteses 

serão problematizadas, seus recursos serão aprofundados e diversificados.  

Para desenvolver nosso esboço, organizaremos esta exposição em quatro tópicos: a questão 

política e social, a questão dos materiais, a questão do veículo e a questão da forma. Cada 
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uma dessas questões assumirá o modo de indagação que buscaremos responder: Por que 

uma estética de interzonas é inseparável de um posicionamento crítico com relação ao 

modelo hegemônico de desenvolvimento? Existem materiais comuns da relação ser 

humano-meio ambiente nas interzonas que justifiquem ou habilitem a proposta de uma 

estética para interzona? Qual seria o veículo ideal para reconfigurar esses materiais em uma 

experiência artística? O que se pode antecipar sobre a forma dessas experiências? Nas 

respostas a essas quatro perguntas encontram-se as pistas do que gostaríamos chamar de 

esboço de uma estética para interzonas. 

 

O FAZER ARTÍSTICO ENTRE O POLITICO E O SOCIAL  

Com respeito à questão política e social, levantaremos aqui duas críticas que guardam maior 

relação com a nossa proposta de uma estética para interzonas. No início de ACE, Dewey 

defende a continuidade entre experiência estética e experiência comum. A experiência 

estética não pode ser isolada dos interesses e das atividades da vida cotidiana. O propósito é  

[...] indicar que as teorias que isolam a arte e sua apreciação, colocando-as 
em um campo próprio, desvinculado de outras modalidades do 
experimentar, não são inerentes ao assunto, mas surgem em virtude de 
condições externas que podem ser explicitadas. Inseridas que estão nas 
instituições e nos hábitos de vida, essas condições atuam de maneira eficaz, 
porque trabalham de forma inconsciente (DEWEY, 2010, p.70). 

Para Dewey não se trata de multiplicar museus ou templos para as artes, “os valores que 

levam à produção e ao gozo inteligente da arte têm de ser incorporados ao sistema de 

relações sociais.” (ibid, p.577). A arte não é apenas um produto para ostentar riqueza ou 

bom gosto. Não pode ser só uma via de escape para vidas embotadas pela rotina, pelo tédio, 

ou pela frenética acumulação de dinheiro e poder. Muitas dessas instituições dedicadas à 

arte não têm como propósito estabelecer laços fluidos e variados entre a vida cotidiana e as 

experiências estéticas, 

quase todos os museus europeus são, entre outras coisas, memoriais da 
ascensão do nacionalismo e do imperialismo, em parte dedicado a exibir a 
grandeza de seu passado artístico, em parte dedicado a exibir a pilhagem 
recolhida por seus monarcas na conquista de outras nações.” (ibid, p.67). 
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A burguesia erige teatros, óperas e museus como antes erigia catedrais. “Estes mostram que 

a comunidade não está inteiramente absorta na riqueza material, já que se dispõe a gastar 

seus lucros.” (ibid, p.68). Dewey compara os investimentos e as ações que alimentam essas 

instituições dedicadas à “cultura superior” a uma “espécie de atitude santarrona, exibida 

não em relação às pessoas como tais, mas aos interesses e ocupações que absorvem a maior 

parte do tempo e da energia da comunidade.” (ibid, p.68). Os prédios dos museus e das 

óperas do século XIX têm uma magnificência que os assemelham aos templos, são as 

grandes catedrais da cultura. Ao ingressar por seus pórticos, representantes e agentes do 

poder econômico transmutam-se em patrocinadores de valores espirituais, valores que eles 

preservam nessas luxuosas fortalezas dos duros e inestéticos labores. Se as igrejas guardam 

a promessa de uma justiça divina no reino dos céus, os museus trancam a promessa de uma 

vida bela no reino das artes. No entanto, os valores éticos e estéticos são expulsos do 

mundo da produção, do trabalho, dos negócios...  

 Essa crítica desprende-se do princípio e do propósito da ética de Dewey: “restabelecer a 

continuidade entre, por um lado, as formas refinadas e intensificadas de experiência que são 

as obras de arte e, de outro, os eventos, atos e sofrimentos do cotidiano universalmente 

reconhecidos como constitutivos da experiência.” (ibid, p.60). A palavra universal é 

importante nesse fragmento dado que introduz a vocação democrática que a experiência 

artística deve ter, segundo Dewey. 

Os ritos e cerimônias, assim como as lendas, uniam vivos e mortos em uma 
parceria comum. Eram estéticos, porém eram mais do que estéticos. Os 
rituais do luto expressavam mais do que a tristeza; as danças da guerra e da 
colheita eram mais do que um arrebanhamento de energia para tarefas a 
serem executadas; a magia era mais do que um modo de ordenar as forças 
da natureza para que obedecessem ao homem; os banquetes eram mais do 
que uma saciação da fome. Cada um desses tipos de atividade comunitária 
unia o prático, o social e o educativo. Eles introduziam valores sociais na 
experiência, da maneira mais impressionante. [...] A arte estava nelas, 
porque essas atividades se conformavam às necessidades e condições da 
experiência mais intensa, mais prontamente apreendida e mais longamente 
relembrada (ibid, p.553-4). 

Quando Dewey defende o caráter comunitário da experiência artística, defende sua função 

de fortalecer os laços que permitem que uma comunidade se sinta parte de um destino 

comum. “A civilização é incivilizada porque os seres humanos se dividem em seitas, raças, 

nações, classes e grupinhos que não comunicam.” (ibid, p.566). A força da experiência 
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artística para Dewey reside na criação de uma experiência que permite essa comunicação. É 

nesse sentido que a crítica das instituições classistas, ou com propósitos classistas, é 

inseparável da concepção da arte assumida por Dewey. 

A função política da arte não passa principalmente por uma mensagem ou pela intenção do 

artista, sua função política é a criação e o fortalecimento de uma solidariedade aberta (não 

reduzida a um grupo e excludente das diferenças). Para que isso seja possível, os materiais e 

a forma da obra devem ter essa capacidade de gerar simpatias e de ampliar o horizonte dos 

participantes: “Que o material da arte seja extraído de toda e qualquer fonte e que os 

produtos artísticos sejam acessíveis a todos, essas são demandas junto às quais a intenção 

pessoal do artista é insignificante.” (ibid, p.578). 

A segunda grande crítica à sociedade de seu tempo que encontramos em ACE diz respeito às 

dicotomias prático/estético, trabalho/lazer. Essa crítica também desprende-se do princípio 

de continuidade entre experiência comum e experiência artística. Dewey observa que “A 

ideia tradicional de lazer é totalmente contaminada pelo contraste com o caráter do 

trabalho entediante.” (ibid, p.455). Essa ideia tradicional considera o lazer como puro 

repouso ou puro divertimento. É o tempo para não pensar, para não se esforçar, para não 

produzir. A causa desse culto do dolce far niente é para Dewey o trabalho alienado: o 

trabalho alienado produz uma noção alienada de lazer e uma separação entre o prático e o 

estético. Para mudar tal situação, em uma das páginas mais marxistas de ACE, Dewey afirma: 

Nenhuma solução permanente é possível senão uma alteração social 
radical, que afete o grau e o tipo de participação do trabalhador na 
produção e na administração social dos bens que ele produz. Somente uma 
mudança dessa ordem modificará seriamente o conteúdo da experiência 
em que entra a criação dos objetos feitos para o uso. E essa modificação da 
natureza da experiência é o elemento determinante, em última análise, da 
qualidade estética da experiência das coisas produzidas. A ideia de que o 
problema fundamental pode ser resolvido pelo simples aumento das horas 
de lazer é absurda. Tal ideia meramente preserva a antiga divisão dualista 
entre trabalho e lazer (ibid, p.576). 

Se o trabalhador não se sente livre em seu trabalho, se não desfruta de sua contribuição na 

criação de bens sociais, trabalhará sem interesse genuíno no que faz, seu trabalho é um 

meio para um fim completamente externo: o dinheiro. Essa experiência heterônoma é 

contrária ao que Dewey define como experiência estética, na qual os meios que se 

incorporam estão intimamente associados aos fins e incorporados a eles. A experiência 
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inestética de trabalhar buscará uma descarga em uma estetização do não-trabalho, que 

implica anular qualquer conteúdo produtivo do lazer. Por isso, Dewey insiste: 

O importante é uma mudança que reduza a força da pressão externa e 
aumente a da sensação de liberdade e interesse pessoal nas operações de 
produção. O controle oligárquico dos processos e produtos do trabalho, de 
fora para dentro, é a principal força impeditiva de que o trabalhador tenha, 
naquilo que faz e cria, o interesse que é um pré-requisito essencial da 
satisfação estética. Na natureza da produção mecânica em si não há nada 
que constitua um obstáculo a que os trabalhadores se conscientizem do 
significado daquilo que fazem, nem a que desfrutem das satisfações do 
companheirismo e do trabalho útil bem feito. As condições psicológicas 
resultantes do controle privado do trabalho de outros homens, em nome 
do lucro privado, e não qualquer lei psicológica ou econômica fixa, são as 
forças que reprimem e limitam a qualidade estética que acompanha os 
processos de produção (ibid, p.576).  

Essa alienação do trabalho, essa prioridade do interesse pelo lucro privado sobre outros 

interesses é para Dewey a origem da feiura da arquitetura contemporânea.  

Por que a arquitetura de nossas cidades grandes é tão indigna de uma bela 
civilização? Não é por falta de materiais nem de capacidade técnica. No 
entanto, não são meramente os bairros miseráveis, mas também os prédios 
dos abastados que são esteticamente repulsivos, por serem tão 
desprovidos de imaginação. Seu caráter é determinado por um sistema 
econômico em que a terra é usada – e mantida fora de uso – em prol do 
lucro, em função dos lucros derivados do aluguel e da venda. Até que a 
terra não seja livrada desse fardo econômico, é possível que se erijam 
ocasionalmente belas construções, mas há pouca esperança de ascensão de 
uma construção arquitetônica geral digna de uma civilização nobre. A 
restrição imposta às construções afeta indiretamente um grande número 
de artes aliadas, ao passo que as forças sociais que afetam os prédios em 
que subsistimos e fazemos nosso trabalho agem sobre todas as artes (ibid, 
p.577). 

Manifestam a “insinceridade” que mencionamos no artigo anterior: um desacordo entre 

substância e forma, entre meios e fins. O desacordo acontece porque os fins não são 

abertamente reconhecidos ou porque são abertamente reconhecidos, mas não refletem 

nenhum valor universal ou humanístico, sendo uma apologia do poder econômico de uma 

classe que aliena o trabalho livre e o tempo livre de outras em prol de manter e acrescentar 

seu poder. Podemos conjeturar que, para Dewey, o arranha-céu seria a forma mais bem 

acabada da arquitetura contemporânea norte-americana no sentido de expressar 

sinceramente uniformização e alienação do trabalho que se repete em um número cada vez 

maior de andares para que, no último andar, possa existir uma minoria que desfruta de 
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recursos ilimitados, que frui uma vista sem obstáculos. Se “a falta de espaço é negação da 

vida, *e+ a largueza de espaço, a afirmação de sua potencialidade” (ibid, p.372), esse tipo de 

estrutura reflete desenganadamente como se distribui socialmente essa potencialidade.  

As críticas de Dewey são radicais e se deduzem dos princípios de sua estética. Não tem como 

afirmar a necessidade de restabelecer essa continuidade entre experiência estética e 

experiências cotidianas sem criticar as condições que “limitam ou impedem que os valores 

que levam à produção e ao gozo inteligente da arte sejam incorporados ao sistema de 

relações sociais” (ibid, p.577) como já citado anteriormente. Não tem como defender a 

vocação democrática das artes e sustentar instituições que elitizam sua produção e 

circulação. Resta examinar quais são as pistas que podemos extrair do tratamento dessa 

primeira questão para a construção de uma estética para interzonas. 

Interzonas são lugares nos quais o poder hegemônico não se manifesta com todo seu 

ímpeto, recursos, técnicas, valores etc. A primeira pista, portanto, é deixar de contemplar tal 

característica como limitação, atraso, obstáculo para fazer as coisas que se fazem nas 

grandes urbes; não se trata de importar instituições, hábitos, divisões... Interzonas são 

lugares para experimentar e fazer outras coisas; elas oferecem oportunidades próprias. Em 

lugar, por exemplo, de construir um pequeno teatro para que uma parte da população ou só 

os turistas assistam a peças, por que não fazer espetáculos em espaços relacionados com a 

vida produtiva e comunitária, em espaços que propiciem participação ampla da comunidade 

e que não dependam de subsídios externos para sua manutenção? Por que não aproveitar a 

imensidão do mar, de um deserto, de uma floresta para criar experiências que intensifiquem 

experiências vitais de todos os que participam? Isso quanto aos espaços. 

Quanto à produção, superar dicotomias criticadas por Dewey supõe pensar em formas de 

produção que não impliquem uma alienação do trabalho e, sobretudo, que não limitem a 

participação comunitária. A organização pode ser uma cooperativa ou uma associação livre. 

Grupos como o Catalinas Sur (criado em 1983) e o Circuito Cultural Barracas de Argentina 

(criado em 1996) que têm mais de vinte anos de trajetória e envolvem coletivos de vizinhos 

que muitas vezes ultrapassam centenas de pessoas são modelos a levar em consideração. As 

experiências desse movimento do teatro comunitário argentino, estudado em profundidade 

pela pesquisadora Lola Proaño Gómez (PROAÑO GOMEZ, 2013), podem ser inspiradoras 
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para se pensar formas de produção, organização e participação que não aquelas do teatro 

comercial nem do teatro de grupos.  

Os pioneiros do teatro comunitário argentino foram Adhemar Bianqui e Ricardo Talento. 

Segundo Proaño Gomez (2013), Rastftopolo (2014) e Elgoyhen (2014), alguns dos traços do 

teatro comunitário argentino hoje organizado numa rede nacional48 que reúne mais de 

trinta companhias são: autogestão; autonomia (não dependem para existir de fundos 

públicos ou privados que possam condicioná-lo); caráter inclusivo (nos grupos participam 

juntos crianças, adultos, idosos, desempregados, pessoas com capacidades especiais etc.); 

caráter aberto (os grupos não se fecham e estão sempre abertos a receber mais 

participantes); a recuperação dos espaços públicos; construção de tecidos sociais 

colaborativos e solidários; trabalho para transformação social (sem aderir a nenhum, partido 

o religião); criação coletiva; interdisciplinaridade artística; aposta por um teatro baseado na 

mística da militância artística (a arte como espaço de auto realização necessário para 

qualquer cidadão e para a vitalidade política do bairro, da comunidade etc.); recuperação da 

memória, da autoestima e das histórias locais como programa poético; alegria; solidariedade 

e a inclusão como fundamentos da participação (não se faz teatro comunitário para ganhar 

dinheiro ou para ser famoso, mas porque se encontra no grupo um espaço de alegria, de 

reconhecimento e de “utopia possível”). Como sublinha PROAÑO GOMEZ (2013) cada um 

desses grupos trabalha a partir das problemáticas locais que identifica: 

Patricios Unido de Pie y Los Okupas del Andén (La Plata, provincia de 
Buenos Aires) arman sus espectáculos alrededor de la desaparición del tren 
y del impacto económico y social que sus pueblos sufrieron a causa de ello. 
El Circuito Cultural Barracas y el Teatro Comunitario de Berisso producen 
propuestas que hablan de la destrucción de sus ciudades y barrios a raíz de 
que las industrias que daban vida y trabajo a sus habitantes 
desaparecieron. Zurcido a mano, espectáculo del Circuito [Cultural 
Barracas], surge a partir de que en el barrio, cada vez más dividido, crece la 
clase media alta pero, al mismo ritmo, la población desposeída. *…+ ¡Extra, 
extra! y Visita guiada de Los Pompapetriyasos de Parque Patricios se 
pregunta por el cambio del barrio ante la destrucción del Parque central y 
en su primera versión El fulgor argentino del Grupo Catalinas Sur de La Boca 
terminaba la función –después de haber recorrido la historia argentina– en 
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 Rede nacional de teatro comunitário, site oficial: <http://teatrocomunitario.com.ar/>. Acesso em: 10 abr. 
2015. Existe também uma rede de pesquisadores de teatro comunitário sediada no Centro Cultural da 
Cooperação em Buenos Aires: <http://investigadoresdetc.blogspot.com.ar/>. Acesso em: 10 abr. 2015. E uma 
rede de fotógrafos dedicada a registrar esse movimento artístico comunitário: 
<http://reddefotografos.blogspot.com.ar/>. Acesso em: 10 abr. 2015.  

http://teatrocomunitario.com.ar/
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la época del neoliberalismo del gobierno de Carlos Menem, con la ficción 
del fin del mundo. En la última escena aparecían personajes “espaciales” 
que nos contaban a los espectadores que el globo había explotado por 
efecto de la mundialización (Ibid, p.40)49. 
 

Finalmente, outra pista que podemos extrair dessa primeira pergunta e que essas produções 

devem valorizar são as tradições populares, indígenas, afrodescendentes etc. que em cada 

interzona existem e têm perspectivas, valores e modos diferenciados de se relacionar e de 

interagir com o meio ambiente e de interpretar os dilemas da sociedade contemporânea. 

Não se pode afirmar, com Dewey, o valor comunitário, civilizatório e festivo da arte, dando 

as costas às culturas tradicionais e populares. 

 

MATERIAIS/EXPERIÊNCIAS DE UM FAZER ARTÍSTICO EM INTERZONAS  

A segunda questão é a questão dos materiais. Ela nos permite aprofundar o tema das 

experiências que permitem tipificar uma interzona. Existem materiais comuns da relação ser 

humano-meio ambiente nas interzonas que justifiquem ou habilitem a proposta de uma 

estética para interzona? Responder essa pergunta supõe retomar algumas das 

características que usamos no primeiro artigo para definir a noção de interzonas. Essa 

definição baseou-se fundamentalmente na geografia de Milton Santos (SANTOS, 2012) e de 

Yi-Fu Tuan (TUAN, 2012) e em algumas considerações sociológicas, dentre elas as 

observações sobre mundialização e cultura de Renato Ortiz (2005). 

Agora, a perspectiva é um pouco mais ampla, dado que se trata de descrever experiências 

típicas desses lugares que possam ser materiais para práticas artísticas singulares. 

Listaremos aqui cinco tipos de experiências. Não é uma lista exaustiva, mas permite uma 

primeira delimitação.  
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 Patricios Unido Pie e Los Okupas del Andén (La Plata, Buenos Aires) montam seus espetáculos ao redor do 
desaparecimento do trem e do impacto econômico e social que seu povo sofreu por causa disso. O Circuito 
Cultural Barracas e Teatro Comunitário de Berisso produzem propostas que falam da destruição de suas 
cidades e bairros pela desaparição das indústrias que davam vida e trabalho a seus habitantes. Zurcido a mano, 
espetáculo do Circuito [Cultural Barracas], surge a partir de que o bairro, cada vez mais dividido, vê crescer a 
classe média alta, no mesmo ritmo que uma população despossuída. [...] Extra, extra! e Visita guiada de Los 
Parque Patricios Pompapetriyasos se pergunta pelas mudanças do bairro frente à destruição do parque central 
e, em sua primeira versão, o espetáculo Fulgor argentino do Grupo Catalinas Sur de La Boca terminava – depois 
de ter percorrido toda a história da Argentina – na era do neoliberalismo do governo de Carlos Menem, com a 
ficção do fim do mundo. Na última cena apareciam personagens "espaciais" que diziam aos espectadores que o 
globo terrestre tinha explodido como resultado da globalização. 
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A primeira experiência consiste na relação de imersão em uma área ambiental preservada 

ou protegida. Quando falamos de interzonas, referimo-nos a uma comunidade ou população 

pequena que mora em uma paisagem de grandes áreas naturais, florestas, desertos, orlas 

marinhas, montanhas, geleira etc. Essa intimidade com um meio no qual não é 

preponderante a intervenção humana (como na cidade ou no meio rural) é uma primeira 

característica. Essas comunidades desenvolveram saberes, práticas, percepções, artes 

relacionadas com esse convívio. A experiência do mar, do deserto, da montanha, da floresta 

ou da geleira são experiências diversas mas que podemos tipificar como um tipo de material 

singular para uma prática artística que saiba e possa interpretá-lo. Essas experiências 

encontram-se com intensidade em interzonas. É o ar que respiram os moradores e a 

expectativa que atrai os visitantes. Um tipo de convívio com um meio ambiente que não 

existe em um meio urbano ou rural.  

O segundo tipo de experiência foi mencionado no primeiro, porque está intimamente 

relacionado com ele. Como afirma Dewey 

Assim como o crescimento evolutivo do indivíduo, desde o embrião até a 
maturidade, resulta da interação do organismo com o meio circundante, a 
cultura é produto não de esforços empreendidos pelos homens no vazio, ou 
apenas com eles mesmos, mas da interação prolongada e cumulativa com o 
meio. (ibid, p.98). 

Há nas interzonas uma cultura relacionada com a interação com o meio natural. Essa cultura 

pode estar solapada por outras produções culturais, mas forçosamente existe. Esses lugares 

têm suas lendas, mitos, hábitos e costumes, recursos técnicos, instrumentos musicais etc. Há 

uma cultura tradicional ou popular intimamente ligada à vida nesse meio ambiente.  

O terceiro tipo de experiência relaciona-se com o fato descrito no artigo “Interzona: uma 

noção para atuar/performar nos limites do sistema” de que interzonas são espaços 

fronteiriços. São espaços que não estão plenamente integrados aos sistemas técnico-

científicos mais avançados que encontramos nas grandes urbes. Isso implica outros modos e 

outros tempos de produção. São espaços nos quais predominam o que Milton Santos 

(SANTOS 2012, p.325) chamou de tempos lentos.  

A experiência da distância e até do isolamento com respeito ao mundo de ofertas, recursos e 

oportunidades das grandes cidades é parte da experiência de interzonas. Os serviços de 
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comunicação podem ser deficientes. A oferta de bens de consumo pode ser limitada. Alguns 

serviços públicos podem não existir etc. São zonas nas quais o “progresso” demora mais a 

chegar ou chega, mas não funciona bem... Em geral todas essas diferenças são interpretadas 

como déficits por um turismo massivo. Elas o desanimam a escolher uma interzona como 

destino de férias, optando por grandes centros turísticos que oferecem uma qualidade 

estandardizada de serviços e comodidades. Porém, essas mesmas diferenças serão 

positivamente interpretadas por um turismo ecológico ou turismo responsável, composto 

por viajantes dispostos a viver em suas férias uma experiência que contraste com a que 

costumam viver durante o resto do ano sem causar prejuízos ecológicos e interagindo de 

maneira solidaria com a/s comunidade/s de destino. 

Então, a quarta experiência característica de interzonas seria esse fluxo de visitantes que 

vem de diferentes partes e que escolhe esse lugar com vistas a experimentar um contato 

mais íntimo e intenso com o meio natural que caracteriza uma interzona. A busca da 

natureza, da aventura, de uma experiência contrastante com à das grandes urbes, de outra 

cultura, de maior tranquilidade, de convívio com uma comunidade etc. São traços que 

poderiam tipificar as expectativas desses visitantes ocasionais ou frequentes de interzonas. 

Em cada lugar poder-se-ia esboçar um perfil do turista visitante, mas grosseiramente 

podemos dizê-lo como mais sensível à riquezas naturais. Esse turismo verde pode vir de São 

Paulo, Berlim e Nova Iorque. Tais pessoas buscam um contraste com relação a seus modos 

de vida globalizados, mas, ao visitar esses lugares, trazem com eles suas marcas globais e 

estabelecem contrastes e trocas com os moradores locais. 

Finalmente, o quinto tipo de experiência é relativa a como esses dois grupos humanos estão 

sensibilizados com relação aos fatores que ameaçam, em maior ou menor grau, a 

conservação do patrimônio ambiental de uma interzona. Pode haver comunidades locais 

mais ou menos conscientes, mais ou menos preocupadas com a conservação do meio 

ambiente. Da mesma forma, o turismo, ainda que se pretenda “ecológico”, é mais ou menos 

respeitoso com formas de vida comunitárias, animais e vegetais de interzonas. As ameaças a 

esse meio podem ser globais, como aquecimento do planeta ou contaminação das águas, ou 

locais, como gestão do lixo, impacto do turismo, escala da exploração dos recursos naturais. 
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A variedade de níveis de consciência, sensibilidade, compromisso com respeito às questões 

ambientais não impede que possamos falar que o problema da sustentabilidade adquire um 

matiz diferenciado em interzonas. Interzonas são, por definição, espaços frágeis. Ameaças 

que pesam sobre esses espaços são a massificação do turismo, a espoliação de seus recursos 

naturais, a homogeneização cultural, a expulsão de seus moradores por grandes 

investimentos econômicos etc. A outra face dessas ameaças e que também participa dessa 

experiência é que são lugares privilegiados para se pensar formas alternativas de 

cooperação, produção, consumo e interação com o meio ambiente para diminuir a 

gravidade dessas ameaças. 

 A conjunção dessas experiências formaria a substância que uma prática artística de 

interzonas pode elaborar e oferecer. Uma das características da experiência artística é sua 

capacidade integradora: “As obras de arte que não são distantes da vida comum, das quais 

se desfruta amplamente em uma comunidade, são sinais vitais de uma vida coletiva 

unificada. Mas são também auxiliares maravilhosos na criação dessa vida.” (ibid, p.178). A 

experiência artística pode contribuir para fortalecer laços comunitários e interculturais. Esse 

seria um dos desafios mais importantes desse tipo de prática. Porque somente esse 

propósito permitiria integrar o conjunto diverso de experiências que descrevemos. 

 

PERFORMACE-TEATRO-DANÇA E AMBIENTE: CONSIDERAÇÕES SOBRE O VEÍCULO 

A integração dessas experiências e dos materiais aos quais estão associados supõe uma 

transformação. 

Com respeito ao material físico que entra na formação de uma obra de 
arte, todos sabem que ele deve sofrer mudanças. O mármore tem de ser 
cinzelado, os pigmentos têm de ser postos na tela, as palavras têm de ser 
reunidas. Não há um reconhecimento tão geral de que uma transformação 
semelhante ocorre no lado dos materiais `internos´, das imagens, 
observações, lembranças e emoções. Eles também são progressivamente 
remoldados; eles também têm de ser geridos (ibid, p.168). 

Assim, a “remoldagem do material da experiência no ato expressivo” não seria um evento 

isolado, próprio do artista e exclusivo dele ou de eventuais apreciadores da “obra de arte. 

“Na medida em que a arte exerce seu ofício, ela também é uma remoldagem da experiência 

da comunidade em direção a uma ordem e união maiores.” (ibid, p.178). 
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Agora bem, levando em consideração que cada veículo tem suas potencialidades, e que 

“Toda vez que um material encontra um veículo que expressa seu valor na experiência – seu 

valor imaginativo e afetivo, bem entendido –, ele se torna substância de uma obra de arte.” 

(ibid, p.403), a pergunta que temos para fazer agora é: qual seria o veículo ou os veículos 

que melhor se ajustariam ao desafio de expressar e integrar as experiências descritas? 

Sem excluir a possibilidade de que outros veículos possam contribuir com uma estética para 

interzonas, defendemos a necessidade de abrir mão de classificações e oposições como 

forma de autoafirmação. Sobre qual seria a prioridade ou a forma de se relacionar dessas 

diferentes artes, concordamos que há que superar “a crença falaciosa de que um gênero 

artístico necessitaria antagonizar outro para sobreviver” (VILLAR, 2012, p. 4-5). Retomando 

as palavras de Fernando Villar, teatro de interzonas seria “artisticamente interdisciplinar, 

híbrido e/ou indisciplinado” (ibid): dança e teatro, teatro e performance, tradicional e 

moderno, primitivo e tecnológico. Só a hibridação pode dar conta da diversidade de 

experiências efetivas e possíveis que acolhem as interzonas. Porém, sua singularidade não 

estaria dada pelo fato dessa hibridação, mas pelo fato de que ela se dê por meio de uma 

íntima interação com o meio ambiente e para intensificar essa interação entre os 

participantes. 

Dividiremos nossa fundamentação em duas partes. Na primeira, falaremos brevemente da 

escolha dessas artes e de porquê postulamos a necessidade de sua combinação. Na 

segunda, ofereceremos algumas pistas sobre como seria integrar o meio ambiente a esse 

veículo que combina múltiplas linguagens. 

A escolha do teatro e da dança justifica-se em parte pelas noções axiais da filosofia da arte 

de Dewey (2010). Para ele, a dança e a pantomima não são primeiros num sentido 

cronológico, nem superiores num sentido axiológico, mas são talvez os veículos que ilustram 

com mais força a dimensão carnal da arte. Arte é algo que se faz com o corpo/mente para 

interagir com um mundo circundante e intensificar a experiência que, como público 

participante, temos dele. Talvez outros veículos conduzam mais facilmente a concepções 

que separem as formas de suas fontes vitais; no caso do teatro e da dança isso é impossível. 

São artes que incorporam o tempo e o espaço circundante e o fazem no presente vivo da 
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recepção da obra. Essa incorporação permite comunhão de todos, artistas e espectadores, 

no tempo e no espaço da obra. 

Se um dos propósitos de uma estética para interzonas é explorar novas formas de nos 

relacionarmos com o meio ambiente, a dança e o teatro, ou melhor, as artes cênicas – 

compreendidas como artes do corpo/mente em interação com o espaço e/ou outros corpos 

– são o veículo propício para essa exploração. Por outro lado, há uma vocação comunitária 

do teatro e da dança: “a dramatização era uma reencenação vital das lendas e da história da 

vida grupal.” (ibid, p.65). Essa vocação comunitária esteve presente no teatro sagrado 

egípcio, nas tragédias gregas e nos ritos e cerimônias que “tinham *intenções mágicas+ *...+ 

mas foram persistentemente encenados, podemos ter certeza, apesar de todos os fracassos 

na prática, por serem intensificações imediatas da experiência de viver” (ibid, p.101). 

Essa vocação comunitária inserida num espaço e tempos concretos é parte daquilo que uma 

estética para interzonas se propõe explorar. O que há que acrescentar é que, nesse caso, 

trata-se de uma experiência intercultural, uma experiência que propicia troca e encontro 

entre a cultura local e as experiências que alguns dos participantes espectadores (turistas, 

visitantes, moradores) trazem da cultura das grandes urbes. As bases para propiciar esse 

encontro são o corpo vivo da dança, os sons e os ritmos da música, e um argumento que 

expresse a complexidade e as potencialidades de nossas relações atuais com o meio 

ambiente, não de maneira abstrata, mas partindo da experiência sensível concreta das 

qualidades do meio ambiente específico de cada interzona. 

Tal complexidade está dada, por um lado, pela multiplicidade de circunstâncias, lógicas e 

significados que determinam essas relações com esses espaços naturais. Esses espaços que 

são ao mesmo tempo o que resta converter em recursos para a indústria e o capital, um 

patrimônio biológico, a fonte de vida de comunidade locais, tesouros, nosso passado, os 

mistérios da vida, respostas sobre nossa marca biológica, parte de uma trama de lendas e 

mitos, parte da trama de múltiplos relatos científicos, recursos econômicos, objetos de 

contemplação estética, o que poderia desaparecer ou está desaparecendo, o solo onde 

estão enterrados nossos antepassados, o que poderia garantir nossa sobrevivência, o que 

temos que cuidar para as gerações futuras etc. 
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Por outro lado, está dada pelas incertezas: como se enfrentarão os problemas, quais seriam 

as soluções, se o desfecho será a afirmação de um destino comum da humanidade ou, como 

advertem alguns autores, “Este é um caminho que nos ameaça: alterar a ética, para assumir 

que a humanidade tem duas categorias, uma super-humana e outra subumana” (BECKER & 

BUARQUE, 2007, p.46), duas humanidades que evoluem com destinos diferentes, porque se 

desenvolvem com recursos extremamente diferentes e interagindo com meios ambientes 

qualitativamente degradados, é o que acontece com os que sofrem as consequências da 

extrema desigualdade e com os que moram em meios ambiente altamente insalubres. A 

restrições no acesso à água, ao ar não poluído, o confinamento a áreas contaminadas, a 

exposição continua a ambientes radiativos ou tóxicos, a limitação do acesso a uma 

alimentação que permita o desenvolvimento e a manutenção do organismo humano são 

algumas das questões pontuadas por esses autores. 

Mesmo assim, talvez por seu caráter recente, ou porque nas grandes cidades o entorno 

completamente humanizado e tecnológico transmite uma sensação de invulnerabilidade, a 

urgência dessas questões é pouco frequentada por uma dramaturgia centrada nas 

interações do ser humano com o meio urbano. Pavis (2013) resenha uma grande quantidade 

de produções cênicas europeias e asiáticas, e nenhuma aborda diretamente essas questões. 

Recentemente, Cless (2010) buscou rastrear a preocupação com essas questões na tradição 

dramatúrgica europeia. Seu trabalho concentra-se mais em traçar um percurso das 

produções clássicas, partindo de As aves de Aristófanes, que fazer um mapeamento de 

peças atuais. O autor afirma, no último capítulo, que salvo honrosas exceções (Caryl 

Churcchill e Franz Xavier Kroetz), os dramaturgos europeus não têm abordado muito essas 

questões. No final, observa uma tendência crescente em abordá-las na dramaturgia da 

primeira década do ano 2000. Conclui, porém, que continua sendo uma empreitada 

minoritária, a luta de um grupinho de “loucos” (ibid, p. 174).  

Levando em consideração que o ponto de partida da estética de Dewey é “restabelecer a 

continuidade entre, de um lado, as formas refinadas e intensificadas de experiência que são 

as obras de arte e, de outro, os eventos, atos e sofrimentos do cotidiano universalmente 

reconhecidos como constitutivos da experiência” (ibid, p. 60), as experiências – posteriores a 

seu tempo – da performance art são completamente afins a preocupações estéticas. 
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Lembremos que a performance art também trabalha de forma viva com o espaço e o tempo 

socialmente compartilhado:  

Enfatiza-se a efemeridade e a falta de acabamento da produção, mais do 
que a obra de arte representada e acabada. O performer não tem que ser 
um ator desempenhando um papel, mas sucessivamente recitante, pintor, 
dançarino e, em razão da insistência sobre sua presença física, um 
autobiógrafo cênico que possui uma relação direta com os objetos e com a 
situação de enunciação (PAVIS, 2009, p.284). 

A Performance art contesta as mesmas dicotomias que Dewey questiona: útil-estético, 

trabalho-lazer, arte-vida cotidiana. Questiona ainda, como Dewey, o confinamento da arte a 

espaços institucionalizados. Nesse sentido, as experiências da performance art não podem 

ficar fora de um projeto estético que explore novas formas sociais de interagir em e com 

espaços naturais. Porém, como poderíamos integrar o meio ambiente a esse veículo 

composto de múltiplas linguagens? 

As pistas para se propor respostas a essa pergunta encontram-se em parte na própria 

definição de veículo proposta por Dewey. A questão que temos que responder é como a 

natureza poderia ser parte desse veículo, isto é, como poderia ser uma mídia? Certamente 

para tornar-se veículo “O mármore tem de ser cinzelado, os pigmentos têm de ser postos na 

tela, as palavras têm de ser reunidas” (ibid, p.168), mas como intervir no meio ambiente 

quando nosso propósito é também seu cuidado? Uma estética para interzona trabalhará 

com o cuidado de produzir experiências novas e intensas no meio ambiente, sem criar danos 

ou alterações que contradigam os fins buscados. 

Nesse terreno haveremos de aprender com experiências dos povos indígenas e das culturas 

tradicionais que desenvolveram suas práticas artísticas convivendo com o meio ambiente, 

estabelecendo medidas e regulações que permitem sua conservação. Também, são 

inspiradoras as experiências da land art ou Earth art, sobretudo aquelas que encarnam essa 

interação não destruidora nem dominadora. Trabalhos como os dos artistas Nils-Udo, 

Komelia Konrad, Sylvian Meyer e Sonja Hirinchsen são exemplos dessa possibilidade de criar 

experiências novas, contrastantes, sem realizar intervenções que possam ser daninhas ou 

alterar de tal forma a paisagem que a ação deixe de ser uma forma de dialogar com esse 

meio para ser uma forma de dominá-lo, usá-lo para um fim que guarda pouca ou nenhuma 

relação com suas dinâmicas e seu cuidado. Exemplo paradigmático desse tipo de 
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intervenção heterônoma pode ser a obra de Christo e Jeanne-Claude, Wrapped Coast, 

realizada entre 1968 e 1969, que literalmente empacotou, cobriu, “anulou” uma porção 

significativa de costa rochosa da Austrália.  

Se “O que faz de um material um veículo é ele ser usado para expressar um significado 

diferente daquilo que ele é, em virtude de sua simples existência física: um significado não 

do que ele é, fisicamente, mas do que ele expressa,” (ibid, 361), ao trabalhar com a 

natureza, o artista deve criar experiências diferentes e contrastantes com relação às 

experiências habituais que os participantes da obra têm dela. De alguma forma, trata-se de 

compartilhar esse tipo de experiência que leva o centauro Quíron a exclamar para o menino 

Jasão “Tutto è santo e l'intera Natura appare innaturale ai nostri occhi!” na MEDEA (1969) 

de Passolini. A obra deve propor experiências sensíveis que permitam vivenciar esse 

encantamento e entrar em contato com camadas de sentidos habitualmente invisíveis ou 

imperceptíveis (simbólicos, biológicos, passados, imaginários etc.) para os 

participantes/espectadores. 

Iluminação, sonorização, amplificação de sons naturais, ambientação de espaços abertos 

com materiais próprios desse meio ambiente, alteração das escalas dos objetos e seres 

vivos, vídeo mapping para simular transformações e mudanças ambientais são exemplos de 

recursos e técnicas que podem ser usados para criar experiências intensas e significativas do 

meio ambiente no qual evolui a ação dos participantes, atores, performers, dançarinos, 

músicos, público etc. A técnica de mapeamento de vídeo ou vídeo mapping permite projetar 

vídeos em superfícies irregulares como prédios, objetos, corpos etc. As projeções se 

adaptam a essas superfícies e criam uma nova superfície virtual animada. Dentre os 

inúmeros exemplos que poderiam ser citados, mencionamos a obra “bioluminiscent forest” 

(2014)50 de Friedrich van Schoor e Tarek Mawad. Nessa obra os artistas criaram com vídeo 

mapping sutis intervenções luminosas em árvores, cogumelos, sapos e teias de aranha com 

o propósito de acentuar a beleza natural desse ambiente e dos seres que o habitam. 

Destacamos esse trabalho pela afinidade com a perspectiva aqui adotada. O exemplo do 

ninho gigante da obra Above de Nils-Udo é um exemplo do efeito de estranhamento que 

                                                           
50

 Site oficial: <http://www.bioluminescent-forest.com>. Os vídeos encontram-se em: <https://youtu.be/PZwS-
N0_j7E> e <https://www.youtube.com/watch?v=bW7bUiay9kg>. Acessos em: 10 abr. 2015.  

 

http://www.bioluminescent-forest.com/#_blank
https://youtu.be/PZwS-N0_j7E
https://youtu.be/PZwS-N0_j7E
https://www.youtube.com/watch?v=bW7bUiay9kg
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produz uma mudança de escala. Os portais de Komelia Konrad mostram o efeito mágico que 

pode ser atingido com recursos simples e intimamente relacionados com os espaços. 

Os sons podem evocar a presença invisível de um bando de insetos, vozes de mortos, 

músicas do passado etc. Sem contar tramas de ações, coreografias, narrativas e músicas 

criadas especialmente para dar vida a essa experiência, diferente de nossa interação com a 

natureza. Em suma, a pista que nos dá Dewey e alguns artistas contemporâneos para essa 

questão é que se pode transformar a experiência das coisas sem alterar drasticamente as 

coisas mesmas. A natureza, sim, pode tornar-se um veículo e essa transformação pode ser 

coerente com o fim de cuidar, dialogar com ela, explorar novas formas de convívio etc. 

 

SOBRE A FORMA OU O DESAFIO DE COMO INTEGRAR A DIVERSIDADE DAS INTERZONAS SEM 

APAGAR CONFLITOS E DIFERENÇAS  

A última questão que restaria tratar é aquela que versa sobre a forma dessas criações 

cênicas baseadas numa estética para interzonas. Obviamente não é o objetivo de nossa 

reflexão estética determinar ou prescrever qual seria a forma “válida” para expressar uma 

estética de interzonas. O que se pode antecipar de nossa reflexão é que, pelo caráter diverso 

do material que a obra deve organizar, a forma não pode ser rígida, mas permeável tanto às 

experiências tradicionais como às experiências mediatizadas e mediadas pela tecnologia. 

A forma não pode excluir moradores, vizinhos, povos tradicionais, nem deixar 

completamente de fora visitantes ocasionais ou sazonais que também animam a vida 

econômica de interzonas. Em ACE há várias alusões a grandes espetáculos da Idade Média. 

Em efeito, mistérios e milagres eram formas altamente integradoras. Nelas conviviam o 

culto e o popular, o sagrado e o profano, o institucionalizado e o espontâneo etc. A festa em 

geral é uma forma que tem tal característica. A cultura popular mostra que as festividades 

têm suas narrativas, sua organização temporal, seus códigos etc. É um exemplo de forma 

aberta que pode contar muitas histórias. Uma cerimônia, um ritual, recriado ou inventado 

também pode ser uma forma aberta nesse sentido. 

A pista, ou a advertência, que ACE deixa para essa questão é: “A insinceridade na arte tem 

uma origem estética, e não moral; encontra-se toda vez que a substância e forma se 
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separam.” (ibid, p.248). Um dos fatores mais usuais que geram a separação chamada por 

Dewey de insinceridade se dá quando o modelo de produção se torna heterônomo. Por 

exemplo, quando uma empresa privada impõe condicionamentos a uma festa tradicional ou 

quando um patrocínio estatal se converte no único motor e na principal motivação de um 

empreendimento artístico. Um carnaval pode ser tomado de assalto por empresas de 

cerveja ou uma festividade regional exangue pode ser artificialmente mantida viva por força 

de editais e subsídios. São casos extremos a evitar: a privatização e a “oficialização”. É nesse 

sentido que demos como exemplo de forma de produção (que condiciona as formas que as 

obras assumirão) o movimento de teatro comunitário argentino. Essas experiências, ao 

mesmo tempo integradoras, cooperativas, comunitárias, e com alto grau de participação 

coletiva, podem ser inspiradoras para criar formas de produzir em interzonas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estética de interzonas deve experimentar formas de relacionar tradicional e moderno, 

moderno e meio ambiente, o chamado desenvolvimento e justiça, local e global, espaços 

físicos e espaços online, arte e a experiência comum. O que confere atualidade e urgência a 

essas experimentações é a crise de paradigma que, com diferentes matizes, muitos autores 

afirmam que estamos atravessando (BOFF, 2012; CRARY, 2014; MAALOUF, 2011; MORAN, 

2008; MORIN, 2011; SERRES, 2013; SOUSA SANTOS, 2007).  

O outro fator que confere urgência a um propósito como o nosso é que, quando falamos de 

interzonas, estamos falando de formas de vida, de biodiversidade e de ecossistemas 

ameaçados. Porém, o trabalho da imaginação, no caso da arte, não poderia ser nem 

instrumental nem ilustrativo (GIREL, 2013, p. 12). 

As práticas artísticas não devem ser reduzidas a um mero ativismo ecológico ou a um 

simples recurso para o entretenimento. Uma crise é o momento no qual a imaginação deve 

dar respostas novas e a arte deve propor vivências de outras formas de estar juntos na 

Terra. Dewey era consciente de que o poder crítico da arte pode ser completamente 

cooptado pela propaganda ou o mero entretenimento que reproduz sem questionar o 

sistema que criou a crise (ibid, p.13). Ele tem em vista a crise de 1929 e suas sequelas. Nós 
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temos a experiência das crises financeiras da primeira década de 200051. Nos dois casos há 

um transfundo de crise ambiental e de transferência de recursos públicos ao setor privado. 

Comentando Dewey, Girel sublinha: 

Il n’y a art qu’à partir du moment où est proposée une expérience qui vaut 
par elle-même, qui nous donne l’expérience de ce que c’est que d’avoir une 
expérience, qu’à partir du moment où cette expérience n’est pas dépassée 
vers un principe, un précepte ou un usage (qu’on ne commet ni le sophisme 
de la réduction ni celui de la confusion). Il y a de ce fait une amoralité de 
l’art qui en fait le meilleur allié de la morale: cette indifférence à l’éloge et 
au blâme en raison du souci d’une expérience de l’imagination constitue le 
coeur de la puissance morale de l’art (GIREL, 2013, p. 12).52 

A arte é "amoral" por seu não conformismo, por sua afirmação da imaginação como fonte de 

criação de novos laços sociais/ambientais, por sua teimosa renovação do “mundo comum” 

(RANCIÈRE, 2009). Essa amoralidade constitui seu valor ético.  

A ciência e a técnica não podem ser excluídas dessa tarefa. Parafraseando Fernando Villar, 

defendemos uma arte de interzonas interdisciplinar, híbrida e indisciplinada, em relação 

com o meio ambiente. Assim, ela pode adquirir seus sentidos, integrar-se a esse mundo 

comum que a experiência reelabora, incluídos os conteúdos científicos, religiosos e outros. 

No que concerne à técnica, o problema nem é colocado “Os artistas sempre usaram e 

sempre usarão técnicas.” (ibid, p.274). A questão é quais técnicas e com que propósito 

artístico são usadas. Se for uma transformação social, como afirma Jonathan Crary (2014), 

as mídias eletrônicas em sua forma atual, amplamente disponíveis, não são 
inúteis – mas apenas quando são subordinadas a lutas e encontros que 
ocorrem em outro lugar. Se as redes não estão a serviço de relações já 
existentes, forjadas a partir de experiências e proximidade compartilhadas, 
apenas reforçarão as segregações, a opacidade, as dissimulações e o 
interesse próprio inerente a seu uso (CRARY, 2014, p. 130). 

                                                           
51

 Sobre as articulações da crise financeira e da crise ambiental remetemos ao documentário de Ashcroft (2012) 
The four horsemen. A possibilidade de criar grandes riquezas financeiramente sem uma base social, material 
nem produtiva torna economicamente inviáveis investimentos destinados ao setor produtivo, social ou à 
conservação do meio ambiente. O setor financeiro, a venda de armas e o tráfico de drogas são talvez os 
maiores negócios globais e não implicam nenhum compromisso com o desenvolvimento social e a conservação 
ambiental. Sobre como a desregulação do sistema financeiro e a corrupção do sistema político e acadêmico 
foram fatores determinantes na crise de 2008, se indica o documentário dirigido e produzido por Charles 
Ferguson (2012): INSIDE JOB. 

52
 Arte somente existe a partir do momento em que se propõe uma experiência que vale a pena em si mesma, 

que nos oferece a experiência do que é ter uma experiência, a partir do momento em que esta experiência não 
é ultrapassada por um princípio, um preceito ou um uso (que não cometamos o sofisma da redução nem o da 
confusão). Há uma amoralidade da arte que faz dela o melhor aliado da moral: esta indiferença ao elogio e à 
crítica em função do cuidado com uma experiência da imaginação constitui o âmago da potência moral da arte. 



 
 

111 

Concluindo, se coincidimos com a posição de Dewey de que a subversão completa das 

dicotomias que dissociam trabalho e lazer ou estético e corriqueiro só é concebível a partir 

de uma mudança profunda das condições materiais que regem o trabalho e o tempo livre; 

se, por outro lado, aceitamos que a riqueza da dinâmica das grandes urbes e o poder 

homogeneizador de sua cultura é sua capacidade de criar diversidade e diferenças, 

multiplicando tribos, grupos, classes, seitas etc.; também reivindicamos que desde as bordas 

imaginárias da globalização, possam ser ensaiadas e experimentadas novas formas 

comunitárias de criação e reflexão sobre nosso destino comum, off e on line. 

A fragilidade das interzonas explica-se por quatro tipos de vetores, vetores econômicos que 

buscam o lucro sem uma preocupação pela sustentabilidade (turismo massivo, deflorestação 

de matas nativas, mineração em zonas protegidas, extração de água a grande escala para 

sua comercialização em outros territórios, contaminação de afluentes fluviais e aquíferos 

por uso de agrotóxicos, projetos imobiliários orientados a converter áreas de paisagens 

naturais em um produto para um consumo elitizado, expropriação de terras e a expulsão de 

moradores nativos etc.); por vetores culturais (por exemplo, os aspectos negativos do 

turismo – mercantilização de valores e práticas comunitárias, “folclorização” para se 

adequar as expectativas dos estrangeiros etc. – ou a implantação nesses contextos de 

subprodutos da grande mídia comercial e/ou de espetáculos massificados), por vetores 

políticos (desproteção dos direitos das populações locais, políticas públicas que não 

valorizam identidades locais, que impõem leis que dificultam a continuidade de seus modos 

de vida ou geram subsídios que debilitam a autonomia dos moradores etc.) e por vetores 

relacionados com desajustes ou crises ambientais regionais ou globais (aquecimentos 

climático, secas, incêndios, pragas, contaminação originada em outra região etc.). 

Frente a esses vetores, um teatro comunitário de interzonas pode ser um fator para reunir a 

comunidade em torno de suas inquietações, dar visibilidade local, regional e global a seus 

problemas, sensibilizar sobre mudanças necessárias direcionadas à sustentabilidade, 

afiançar a autoestima e fortalecer a integração e os vetores culturais locais para uma 

interação consciente e equilibrada com os vetores culturais associados a grupos econômicos 

concentrados (grandes empresas, mídia etc.), desenvolver vínculos sociais baseados na 

cooperação, na inclusão e na integração sustentável com o meio ambiente etc. Para isso, 

essas práticas artísticas devem desenvolver-se na intersecção de três campos de saberes e 



 
 

112 

práticas: saberes e práticas relacionados com a ecologia e a educação ambiental, saberes e 

práticas relacionadas com as artes contemporâneas em todas suas vertentes e saberes e 

práticas tradicionais e populares que caracterizam as culturas locais. Essa interzona de 

saberes cria perguntas, questões e modos de fazer. Por exemplo, na interseção entre 

ecologia, educação ambiental e arte contemporânea, podemos incluir a pergunta: de que 

forma concepções da natureza ou do meio ambiente influenciaram as práticas de alguns dos 

criadores das artes cênicas do século XX? E como essas concepções podem inspirar hoje 

artistas das artes cênicas interessados em criar em contextos de interzonas? 
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ARTIGO 4 

UM CAMINHO INVERSO: 

CINCO CONTRIBUIÇÕES URBANAS PARA PENSAR MONTAGENS CÊNICAS EM PAISAGENS DE 

ÁREAS NATURAIS 

 

Até porque os melhores investigadores continuam a escrever 
coisas como estas, que nos abismam: “A história da humanidade 
coincide, em boa medida, com a história das cidades.” Não, digo 
eu – é exatamente ao contrário. A não ser que se utilize uma 
visão restrita da história, e da humanidade, e se as reduza, ambas, 
a algumas regiões e aos últimos cinco mil anos. [...] 

O espaço – melhor diríamos o meio –, para todas as sociedades, 
foi constituído essencialmente [por] um conjunto de lugares 
vividos e densos de espessura significativa, de histórias, nomes, 
memórias e lendas, uma cartografia de emoções, e nunca um 
espaço neutro que se pode comprar, vender ou alugar (como no 
moderno turismo ou atividade imobiliária). Uma função nunca é 
exclusivamente funcional – nem nos seres humanos, nem –
sabemo-lo hoje – em muitos animais (Vitor Oliveira Jorge, 2003).  

 

Tradicionalmente, teatro está associado a meio urbano. Alimenta-se dos temas, conflitos, 

recursos, técnicas, profissionais e público das cidades.  

As metrópoles, no sentido das grandes encruzilhadas (e nós estamos em 
uma das maiores do mundo, que é São Paulo), são o terreno por excelência 
do teatro, enquanto atividade regular, constante, contínua, de 
profissionais, pois é aí que há gente com dinheiro e com tempo para pagar 
que os artistas existam de modo regular e continuado (BIÃO, 2010, p.13). 

Contudo, a epigrafe do arqueólogo Vitor Oliveira Jorge nos lembra que uma história da 

humanidade que não exclua a pré-história nos conduz a um cenário bem mais amplo, 

complexo e diverso. Só considerando nosso passado homo sapiens temos mais de cem mil 

anos de história/s. Terão sido também cem mil anos sem jogos, rituais, representações, sem 

formas de “teatro”? Difícil de acreditar. Que multiplicidade de formas de interação com o 

meio ambiente haveria nesses jogos, rituais e representações! 

O que nos interessa problematizar aqui é justamente a possibilidade de realizar montagens 

em espaços ou paisagens de áreas naturais. Quando falamos de áreas naturais, seguimos a 

classificação de Emídio (2006), que diferencia três grandes grupos de paisagens: (1) de áreas 

urbanas; (2) de áreas rurais e (3) de áreas naturais. Este último se caracteriza por serem seus 
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principais componentes “elementos bióticos – que compreendem o conjunto dos vegetais e 

animais – e os abióticos – incluídos todos os elementos do meio físico, entre os quais os 

hidrográficos, geológicos (rochas, solos etc.), e geomorfológicos (formas de relevo, 

topografia etc.), além de fatores químicos (elementos inorgânicos como o oxigênio, o 

carbono, e compostos como água, gás carbônico, entre outros) e climáticos (umidade, vento, 

temperatura, pressão etc.)”53.  

A objeção que poderia ser levantada é que hoje não há público nesses lugares, o público está 

nas cidades. Trata-se de um lugar comum ou preconceito. Nossa resposta é que em certo 

tipo de lugares como uma interzona há um público potencial com características 

particulares. O desafio é suscitar o interesse dialogando com seu cotidiano, suas identidades, 

suas expressões culturais, suas tradições etc. Aqui, definimos interzona como um espaço no 

qual um rico patrimônio ambiental preservado ou protegido acolhe uma comunidade local 

de moradores e um fluxo nacional ou internacional de turistas, vindos principalmente de 

grandes cidades, atraídos pelas riquezas desse ambiente natural. Esse público potencial está 

conformado pela comunidade local que habita próximo dessas áreas protegidas e por esses 

visitantes nacionais ou internacionais que viajam a esses lugares para ter uma experiência de 

convívio numa área de paisagens naturais. O desafio é criar espaços de encontro, de 

convívio, de sensibilização para esse público intercultural. 

A comunidade interessada em preservar seu modo de vida depende da preservação desse 

patrimônio exposto a diversas ameaças, como poluição, aquecimento global, exploração não 

sustentável, privatização etc. Visitantes, atraídos por um turismo ecológico ou alternativo, 

também têm interesse nessa preservação. Mas que significações têm esses espaços naturais 

para o teatro contemporâneo? A pergunta que queremos abordar aqui é: como essa 

tradição teatral contemporânea ocidental marcadamente urbana54 relaciona suas práticas 

                                                           
53

 Essa classificação não associa paisagens de áreas naturais com áreas “virgens” de qualquer interferência 
humana. 

54
 Nem no Dicionário do Teatro Brasileiro (GUINSBURG, FARIA e ALVES DE LIMA, 2009) nem no Dicionário de 

teatro (PAVIS, 2008), há qualquer verbete sobre teatro campesino, rural ou comunitário. Porém sabemos que 
há um teatro contemporâneo que reivindica uma tradição rural. Para dar alguns exemplos com importantes 
trajetórias podemos mencionar o “Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena” do México fundado por Maria 
Alicia Martínez Medrano em 1983, o grupo “Janasanskriti” da Índia fundado por Sanjoy Ganguly em 1985, e o 
grupo “Teatro Campesino” dos Estados Unidos fundado por Luis Valdes em 1965. No Brasil, as práticas teatrais 
que o MST desenvolve desde 1984 também podem ser consideradas como um teatro comunitário rural. Nesses 
casos, a praça de um vilarejo, um galpão ou uma encruzilhada podem servir para reunir um público disperso. 
Todos esses grupos têm mais de vinte cinco anos de trajetória. Janasanskriti trabalha a partir de técnicas e 



 
 

117 

com espaços naturais ou com o meio ambiente em geral? O que discutiremos aqui são cinco 

contribuições da história do teatral ocidental do século XX que podem nos ajudar a pensar a 

questão da relação artes cênicas e meio ambiente, no contexto atual das interzonas. Em 

cada uma dessas propostas uma referência concreta ao meio ambiente ou à natureza ou à 

paisagem. Certamente essas cinco contribuições são apenas o início de uma resposta já que 

a pergunta que nos impulsiona não poderia “fechar” com uma revisão histórica. Pensamos 

que as significações que têm esses espaços naturais para o teatro contemporâneo estão 

sendo criadas ou aguardam ser criadas. 

Em A porta aberta, Peter Brook afirma 

Para que alguma coisa relevante ocorra, é preciso criar um espaço vazio. O 
espaço vazio permite que surja um fenômeno novo, porque tudo que diz 
respeito ao conteúdo, significado, expressão, linguagem e música só pode 
existir se a experiência for nova e original. Mas nenhuma experiência nova 
e original é possível se não houver um espaço puro, virgem, pronto para 
recebê-la (BROOK, 1999. p.4). 

Certamente Brook se refere a despojar o teatro dos elementos desnecessários e despojar o 

corpo/mente do ator dos obstáculos (medos, preocupações, pensamentos etc.) que 

bloqueiam sua percepção, criatividade, presença no aqui e agora do espaço cênico 

despojado. Porém, há nessas palavras ressonâncias desses lugares comuns de nossa tradição 

ocidental relacionados com a criação ex nihilo, com o esvaziamento, com a folha em branco 

como condição necessária da criação de algo novo, com a ideia do espaço como um suporte, 

como algo que há que neutralizar etc. Como se o que já existe sempre atrapalhasse o que 

está por vir: a semente criadora enterrada (por Deus?) no coração de todo artista.  

Em contraposição a essa perspectiva, devemos advertir que nossas considerações sobre o 

espaço teatral têm como pressupostos duas noções. Por um lado, a concepção de Milton 

                                                                                                                                                                                     

estratégias relacionadas com o Teatro do Oprimido de Augusto Boal. Sua ação se desenvolve por meio de umas 
trinta companhias associadas que cobrem dez estados. Sobre esse grupo indicamos além do site (ver nas 
referências) que contém livros publicados e diversos filmes e material sobre festivais e oficinas, o filme de 
Jeanne Dosse (2005): “Janasanskriti: un theatre en campagne”. Com relação ao Laboratório de teatro 
campesino e indígena do México além do site oficial, há uma resenha sobre o grupo na Latin American Theatre 
Revue (v.2, n.23, Spring, 1990). Também indicamos uma crônica e entrevista realizada por Patricia Fontelles 
que mostra o trabalho intercultural do grupo e a importância que teve para o desenvolvimento da comunidade 
de Oxolotán (˂https://pasantiasaccmexico.wordpress.com/el-laboratorio-de-teatro/˃. Acesso em: 20 abr. 
2015). Com respeito ao grupo “chicano” Teatro Campesino, a University of California TV, produz uma série de 
entrevistas dedicadas a criadores das artes cênicas e em 1998 o professor da Universidade da Califórnia, Jorge 
Huerta, entrevista Luis Valdez (disponível em YOUTUBE e/ou no canal da University of California TV).  

https://pasantiasaccmexico.wordpress.com/el-laboratorio-de-teatro/
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Santos do espaço “formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório 

de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um 

quadro único no qual a história se dá” (SANTOS, 2012, p.63). Por outro, esse “elo afetivo 

entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico” (TUAN, 2012, p.19) que o autor chama topofilia 

e que se compõe de percepções, atitudes, valores e visões do mundo. O espaço é para nós 

um tecido complexo e compartilhado (com outros seres vivos) que experimentamos e 

ocupamos, que percebemos e imaginamos, que transformamos e que também nos 

condiciona. Somos parte dele e ele é parte nossa. Em outras palavras, é com relação a um 

espaço intrincadamente cheio que nos interessa propor alguns antecedentes para refletir 

sobre a dimensão espacial das relações entre artes cênicas e meio ambiente.  

Se nos limitamos ao teatro ocidental e ao século XX, podemos destacar cinco antecedentes 

que nos servem para pensar essa dimensão. As escolhas não pretendem ser exaustivas, mas 

permitem desenhar um percurso que vai das primeiras décadas do século passado até o 

século XXI. São exemplos de experiências e concepções que não podem ser ignoradas ao 

repensarmos “espaços naturais” como espaços cênicos. Dos primórdios do século XX, 

destacamos experimentações de Gertrude Stein e Antonin Artaud. Já da década de 1960, 

retomamos reflexões de Richard Schechner e seu teatro ambientalista. Para o teatro que vai 

da década de 1970 à de 1990 acompanhamos Hans-Thies Lehmann, segundo o qual 

no teatro pós-dramático o espaço se torna uma parte do mundo, de certo 
enfatizada, mas pensada como algo que permanece no continuum do real: 
um recorte delimitado no tempo e no espaço, mas ao mesmo tempo 
continuação e por isso fragmento da realidade da vida (LEHMANN, 2007, 
p.268). 

Sem entrar no debate sobre a pertinência da categoria ‘teatro pós-dramático’, podemos 

concordar com as observações de Lehmann sobre diferentes tratamentos espaciais que se 

observam na cena do período. Dentre eles, daremos destaque a duas experiências relativas 

às possibilidades de um teatro de interzonas: teatro “específico ao local” e teatro em 

“espaços heterogêneos”. Finalmente, retomamos a reflexão de André Carreira sobre o 

“teatro de invasão” (CARREIRA, 2008, p.2009) e que nos ajuda a pensar criticamente 

algumas relações do teatro com os espaços públicos nesse início do século XXI.  
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STEIN & ARTAUD 

Na segunda década do século XX, as peças-paisagens (landscape plays) de Stein já 

experimentavam formas não narrativas de drama. Nessas composições feitas à imagem e 

semelhança de uma paisagem, todos os elementos têm idealmente a mesma importância 

(não há uma história que os organiza numa hierarquia e numa sequência) e, por isso, é 

tarefa do espectador escolher seu percurso, sua forma de relacionar e hierarquizar suas 

experiências da peça. Como observa Arnold Aronson (2013, p.28): 

Stein proposed a theatre with the structural equivalent of a landscape, 
were the parameters and content may be determined by the artist but the 
method and organization of viewing and processing information were 
largely controlled by the spectator. The experience for the spectator 
became more contemplative or meditative than the rushing experience of 
linear drama; relationships replaced sequentially.55 

No caso de Gertrude Stein, a metáfora da paisagem orienta um tipo de escrita e um tipo de 

recepção. Uma escrita que se insurge contra o reinado da narrativa e que proporciona mais 

liberdade para o espectador que já não é obrigado a correr atrás de uma história (ou juntar 

todos os elementos numa única estrutura significativa) e pode abandonar-se à 

contemplação da peça e às meditações sobre suas experiências. O espaço para Gertrude 

Stein continua sendo a sala de teatro na cidade, mas a imagem da landscape sugere novas 

formas de vivenciá-lo. Porém, o que Gertrude Stein utilizou apenas como uma metáfora para 

denominar uma nova forma de drama, adquire para nós um sentido mais literal. 

O Metropolitan museum of art possui uma coleção denominada The Steins collect na qual 

encontramos um fragmento de um registro da opera vanguardista Four Saints in Three Act 56 

com música de Virgil Thomson e libreto de Gertrude Stein estreada em 1934 em Hartford. 

Também, encontramos o registro de uma encenação da peça de Stein "A Play Called Not and 

Now"57 realizada por Heather Arvidson (2005) na University of New Columbia, Canadá. Esses 

materiais nos permitem apreciar uma estética na qual o narrativo e a psicologia das 

                                                           
55

 Stein propôs um teatro com a estrutura equivalente a uma paisagem, no qual parâmetros e conteúdo podem 
ser determinados pelo artista, mas o método e organização da visualização e processamento da informação 
eram, em grande parte, controlados pelo espectador. A experiência para o espectador se tornou mais 
contemplativa ou meditativa do que a experiência de correr atrás de um drama linear; as relações substituíram 
a sequencialidade. 

56 Registro disponível em: <http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2012/steins-collect/media>. 

Acesso: 15 maio 2015. 
57

 Registro disponível em: <https://vimeo.com/84500877>. Acesso: 15 maio 2015. 

http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2012/steins-collect/media
https://vimeo.com/84500877
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personagens não ocupam um lugar central. Abundam as cenas com muitos personagens nas 

quais se desenvolvem muitas ações simultaneamente. O espetador deve optar onde dirigir 

sua atenção ou se observa o conjunto como um quadro. As vezes há solos e breves 

monólogos. Não encontramos conflitos estruturantes ainda que existem temas e perguntas 

que se repetem. Nesse registro de 1934, se escuta um depoimento da escritora na qual ela 

afirma que compreender não é apenas poder falar da obra, articular um discurso racional 

sobre seu significado, para ela compreender é desfrutar aquilo que se assiste. E o público de 

Four Saint in three acts deve ter disfrutado, porque depois de sua estreia em Hartford, a 

opera fez uma temporada em Broadway com setenta apresentações! 

Para nós que, de alguma forma, percorremos o caminho inverso que vai da sala à paisagem, 

Gertrude Stein nos lembra que não podemos perder as qualidades especificas da landscape. 

Convida-nos a pensar as estruturas do drama a partir das estruturas abertas e múltiplas dos 

espaços. A advertência que podemos extrair de sua obra é: não levem o espectador a uma 

paisagem para submetê-lo a uma narrativa rígida e a uma experiência não contemplativa e 

sem espaços para livres devaneios, pois estariam recriando a mesma situação que tentamos 

superar com as peças-paisagens nos teatros das cidades.  

Antonin Artaud (1999) é a outra referência incontornável. No primeiro manifesto do Teatro 

da Crueldade, além de sinalizar a necessidade de abandonar as salas de teatro existentes58, 

além de propor suprimir a divisão entre palco e plateia59, ou de imaginar uma disposição do 

público num círculo central imerso na ação60, Artaud faz uma caracterização do espaço que 

se assemelha muito a um espaço aberto:  

É que esta difusão da ação por um espaço imenso obrigará a iluminação de 
uma cena e as iluminações diversas de uma representação que deve 
abranger tanto o público quanto as personagens — e a várias ações 
simultâneas, a várias fases de uma ação idêntica em que as personagens 
agarradas umas às outras como num enxame suportarão todos os assaltos 

                                                           
58

 “Assim, abandonando as salas de teatro existentes, usaremos um galpão ou um celeiro qualquer, que 
reconstruiremos segundo os procedimentos que resultaram na arquitetura de certas igrejas e certos lugares 
sagrados, de certos templos do Alto Tibete.” (ARTAUD, 1999, p.110). 

59
 “Suprimimos o palco e a sala, substituídos por uma espécie de lugar único, sem divisões nem barreiras de 

qualquer tipo, e que se tornará o próprio teatro da ação.” (ibid.). 

60
 “Será restabelecida uma comunicação direta entre o espectador e o espetáculo, entre ator e espectador, 

pelo fato de o espectador, colocado no meio da ação, estar envolvido e marcado por ela [...] o público ficará 
sentado no meio da sala, na parte de baixo, em cadeiras móveis que lhe permitirão seguir o espetáculo que se 
desenvolverá à sua volta.” (ibid, p.110). 
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das situações, e os assaltos exteriores dos elementos e da tempestade [...] 
(ibid, p.111). 

É difícil, lendo essa passagem, não pensar que Artaud (como Gertrude Stein) traz a proposta 

de espaço aberto, de paisagem natural potencialmente ilimitada, para repensar o espaço 

teatral fechado. Em carta datada de 1932, essa referência à natureza aparece com maior 

contundência: “A composição, a criação, em vez de se fazer no cérebro de um autor, se 

farão na própria natureza, no espaço real, e o resultado definitivo será tão rigoroso e 

determinado quanto o de qualquer obra escrita, acrescido de uma imensa riqueza objetiva.” 

(ibid, p.131). Ambos estão pensando num teatro urbano para um público urbano, mas 

vemos que incitam à ruptura com o espaço e a recepção teatral existentes, a partir de uma 

experiência espacial vasta e liberadora: a natureza ou a paisagem se apresentam como 

ideais para subverter a cultura prevalente. Em nossa perspectiva, o que podemos nos 

perguntar, relendo Artaud, é: que sentido teria construir gigantescos templos teatrais 

fechados que ele imaginou, em lugares onde há espaços de paisagens naturais nos quais as 

principais possibilidades cênicas descritas por ele são hoje tecnicamente realizáveis com o 

ganho de não ter que sacrificar a relação dos participantes (intérpretes e espectadores) com 

a riqueza do entorno ambiental? Talvez o fechamento do espaço relacione-se, na estética de 

Artaud, com o exercício pleno de sua estética da crueldade, e vise aplicar uma sujeição 

poética mais firme ao público. 

Todavia, o que nos interessa aqui são apenas possibilidades que esses antecedentes trazem 

para pensar o espaço de um teatro de interzonas. Nesse sentido, o abandono das salas de 

teatro, a proposta de suprimir a divisão entre palco e plateia, ou a de imaginar uma 

disposição do público num círculo central imerso na ação são possibilidades espaciais 

plenamente compatíveis com um espetáculo desenvolvido em espaços naturais. O que o 

entorno natural pode oferecer, como observou Gertrude Stein, é maior liberdade para o 

espectador (incluída a liberdade de fazer grandes deslocamentos no espaço), assim como 

oportunidades para atitudes mais contemplativas ou devaneios, decorrentes da riqueza de 

relações e interações que o meio ambiente oferece.  
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SCHECHNER E O TEATRO AMBIENTALISTA 

O trabalho do grupo The performance Group (TPG) dirigido por Richard Schechner se situa 

entre 1967 com a preparação da montagem de Dionysus in 69 e finaliza em 1972 com The 

Tooth of Crime. Mesmo se a maioria dessas montagens foram realizadas no espaço fechado 

do Performing Garage de Manhattan, as reflexões de Schechner em Environmental Theater 

publicado em 1973 e traduzido ao espanhol com o título Teatro ambientalista são uma 

valiosa contribuição para pensar práticas teatrais em espaços abertos. 

O primeiro aspecto que chama nossa atenção é a proximidade dos pressupostos de 

Schechner com os princípios da filosofia da arte de John Dewey. O trabalho artístico 

desenvolvido pelo diretor parece um desdobramento das teorias elaboradas pelo filósofo, 

cerca de trinta anos antes. Schechner propõe explorar as relações reais que existem entre o 

corpo e os espaços que ele habita61. Para Dewey os fluxos de energia também são 

importantes para compreender nossa relação com o meio ambiente: “A interação do 

ambiente com o organismo é a fonte direta ou indireta de todas as experiências, e do meio 

provêm os bloqueios, as resistências, as promoções e os equilíbrios que, ao se encontrarem 

com as energias do organismo de maneiras apropriadas, constituem a forma.” (DEWEY, 

2010, p.278-279). A pele também constitui um limite superficial do organismo e as variações 

das relações desse organismo com o meio obedecem em parte a mudanças de suas 

impulsões, de seus desejos, de suas necessidades: 

As impulsões constituem os primórdios da experiência completa por 
provirem da necessidade; de uma sede e uma demanda que pertencem ao 
organismo como um todo e que só podem ser saciadas pela instituição de 
relações claras (relações ativas, interações) com o meio. A epiderme é 
apenas, da maneira mais superficial, a indicação de onde termina o 
organismo e começa o meio ambiente. Há coisas dentro do corpo que lhe 
são estranhas, e há coisas fora dele que lhe pertencem de jure, se não de 
fato – coisas, portanto, de que é preciso tomar posse para que a vida 
continue (DEWEY, 2010, p.144). 

A experiência, entendida como interação com o meio ambiente, e o princípio de 

continuidade entre arte e vida são duas ideias centrais que Dewey e Shechner 

compartilham. Como Dewey, para pensar essas relações, Schechner recorre a exemplos de 

                                                           
61

 “Yo creo que hay una relación real, viva, entre los espacios del cuerpo y los espacios a través de los cuales se 
mueve el cuerpo; que el tejido vivo humano no se detiene abruptamente en la piel.” (SHECHNER, 1988, p.19).  
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rituais e a práticas cerimoniais ou artísticas de outras culturas sem preconceitos e sem 

estabelecer hierarquias62. É essa exploração da alteridade que libera o artista de seus 

preconceitos, nesse caso, de suas formas habituais de organizar o espaço. 

Outra referência teórica importante para o teatro ambientalista de Schechner é o artista e 

teórico Allan Kaprow que, por sua obra 18 Happenings in 6 parts (1959), é considerado um 

dos pioneiros do happening63. De fato Schechner reconhece ter tomado de Kaprow o nome 

Environmental Theater: “Tomé el término `teatro ambientalista´de Kaprow, quien nunca lo 

usó como tal, sino que lo insinuó en sus escritos.”64 (SCHECHNER, 1988, p.56). 

A questão da continuidade entre arte e vida é um dos princípios dessa proposta. Essa 

continuidade implica, por um lado, escolhas de matérias externas ao mundo da arte e, por 

outro lado, a criação de ambientes nos quais o público possa evoluir e interagir. Para isso os 

ambientes devem permitir deslocamentos e também ser transformados pela ação do 

público. Essa característica ativa do público muda a natureza da recepção. Todos esses 

elementos são comuns entre o happening e o teatro ambientalista. O que Schechner 

reconhece não compartilhar completamente é o tipo de participação que Kaprow quer 

produzir com essas experiências. No caso de Kaprow, seu ideal parece ser uma participação 

na qual as pessoas tenham uma ideia clara do que farão. No caso do TPG, o repertório de 

formas de participação tem sido mais amplo.  
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 “¿Es más `primitivo´ el espacio de Nueva Guinea que el egipcio? La utilización en Nueva Guinea funciona para 
los actos ceremoniales de Nueva Guinea que también son reuniones sociales informales, como fiestas. La 
utilización egipcia funciona para la gran formalidad y la escala impresionante del Heb-Sed. Lo que aprende el 
ambientalista al estudiar estos ejemplos – y muchos otros – es que el espacio-tiempo-acción es una sola unidad 
flexible.” (SHECHNER, 1988, p.27). *Seria mais ‘primitivo’ o espaço de Nova Guiné que o egípcio? A utilização 
em Nova Guiné funciona para os atos cerimoniais de Nova Guiné que também são reuniões sociais informais, 
como festas. A utilização egípcia funciona para a grande formalidade e a escala impressionante do Heb-Sed. O 
que o ambientalista aprende ao estudar esses exemplos – e muitos outros – é que o espaço-tempo-ação é uma 
unidade flexível]. É o mesmo olhar intercultural da arte que encontramos na obra de Dewey e que analisamos 
em outro artigo.  

63
 As teorias e práticas de John Cage seriam uma das fontes dos happenings. Dempsey (2003, p. 222) também 

descreve um `evento teatral´ (Untitled Event) performado em 1952 por John Cage, David Tudor e Merce 
Cunningham no Black Mountain College que também poderia ser considerado um dos primeiros happenings da 
segunda pós-guerra. Fazemos essa aclaração porque na segunda década do século XX o dadaísmo produz 
eventos no Cabaret Voltaire de Zurich ou no Club Dada de Berlim que contém muitos dos elementos do 
happening. 

64
 Tomei emprestado o termo ‘teatro ambientalista’ de Kaprow que nunca o utilizou como tal, mas o insinuou 

em seus escritos. 
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Mas por que falar de participação quando se supunha que iríamos nos centrar na questão do 

espaço? Porque a participação é talvez o desdobramento mais importante da concepção 

ambientalista do teatro de Schechner. O espaço ambientalista é criado pela participação dos 

atores, o ponto de partida é “esse encontro com o espaço, esse relacionamento e essa 

articulação do espaço” (SCHECHNER, 1988, p.18). O ator explora, cria e é transformado pela 

relação corpo a corpo com o espaço, por sua interação intensa com o meio ambiente. Essa 

participação dos atores vai definir o espaço cênico. Nesse espaço cênico os espectadores 

também são participantes. Eles observam, são observados e atuam. Essa participação no 

espaço compartilhado não significa, no caso de Schechner, que os espectadores serão 

envolvidos e arrastados pelo turbilhão da ação. A imersão no espaço não busca ser uma 

imersão na ficção da peça. A criação de um “espaço completo” não apaga as relações desse 

espaço com o espaço do teatro, da cidade, do tempo-histórico etc. 

A riqueza do teatro ambientalista depende de manter vivas essas relações, por isso a 

escuridão não é total, por isso é fundamental que os espectadores também se observem e 

sejam observados. Nessa observação, eles se reconhecem como participantes de múltiplos 

espaços ao mesmo tempo: nem os intérpretes nem o público abre mão do espaço social e 

histórico que envolve o espaço do teatro. Isso dá às interações diferentes camadas de 

significados e gera essa alternância entre empatia e distância. Ao mesmo tempo, a 

participação de todos cria um sentido de comunidade, todos estão construindo o 

acontecimento teatral e suas ações têm um poder real de modificar seu curso. 

Em outras palavras, a participação é legítima quando tem o poder de desmontar a 

montagem, de perturbar a encenação: “a obra pode deter-se, continuar, tomar outra 

direção *...+” (SCHECHNER, 1988, p.62). A interação vital que criou o espaço cênico, no 

processo de ensaios, transforma-se, na representação pública, em interação vital com o 

espaço conformado pelo público. Schechner sintetiza essa ideia com uma metáfora 

esclarecedora: “Participação significa reconhecer abertamente que o público é a água na 

qual os atores nadam” (ibid). O público é a água, uma água com suas correntezas, seus 

fluxos e refluxos, suas suspensões, suas divisões, sua composição química etc., e o ator tem 

que nadar nessa água, ele não pode dominá-la, silenciá-la, secá-la. Subjaz nessa metáfora 

“ambiental” da água e na concepção da participação uma dimensão ética, de cuidado e de 

respeito com esse espaço composto de alteridades.  
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Finalmente, gostaríamos de dar destaque a duas noções operativas que Schechner propõe 

para trabalhar com o espaço. A primeira é sentidos do espaço e a segunda é campos do 

espaço. A primeira relaciona-se com a exploração corporal e o desenho do espaço cênico a 

partir dessa interação corpo a corpo com o espaço. O espaço tem que ser sentido para 

adquirir um sentido ambiental: suas qualidades e significações devem ser descobertas a 

partir de um trabalho corporal de experimentações e interações... O espaço em Schechner é 

um espaço vivo, vibrante. 

A segunda noção refere à dimensão cultural e histórica de nossa relação com o espaço, 

como cada cultura representa o espaço e se representa no espaço. Schechner propõe vários 

exemplos. Mencionaremos apenas três. A cultura euro-americana tem uma preferência por 

espaços retangulares, bem definidos, com fronteiras e distribuições espaciais precisas. É 

uma tendência a isolar e diferenciar espaços a partir de formas geométricas fechadas ou 

com passagens bem definidas. A arquitetura dos teatros seria um exemplo. Nas salas 

italianas são dois retângulos que se contrapõem, cada qual com suas funções, suas 

fronteiras e seus lugares de circulação etc. Os outros dois exemplos são históricos: um 

campo de espaço egípcio e um campo de espaço grego. Schechner os ilustra, citando duas 

imagens que reproduzimos a seguir. 

  

 

Imagem 1: Campo de espaço egípcio para o Festival 

de Heb-sed. (SCHECHNER, 1988) 

 

Imagem 2: Campo de espaço grego 

para a representação de uma tragédia. 

(SCHECHNER, 1988) 

 

 

Nesses dois exemplos, podemos vislumbrar como essas duas culturas propõem formas 

diferentes de interagir cenicamente com o meio ambiente. Vemos que, na festividade 



 
 

126 

egípcia, o Nilo serve para definir um espaço e uma temporalidade especiais que acolhe a 

celebração sagrada. O Nilo não é apenas um cenário, é a fonte de toda a vida egípcia: “O rio 

não era nada mais que o cenário líquido e fluido para o Heb-Sed; era em si mesmo a fonte 

de toda a vida egípcia, um participante vivo no grande drama da renovação.” (SCHECHNER, 

1988, p.24). Ao mesmo tempo em que delimita e contém o espaço-tempo sagrado, seu 

curso comunica-se com o profano, com tudo o que está além do recorte escolhido para a 

festividade. No caso das tragédias gregas, o que queremos sublinhar é que o público assistia 

a um espetáculo que se desenvolvia num espaço completamente cercado por paisagens 

naturais. 

A noção de campo de espaço refere-se a como uma cultura em uma determinada época 

organiza suas relações espaciais e cria formas sociais de representar o espaço e de se 

representar nele. Campos de espaço são formas de trabalhar cenicamente o meio ambiente. 

Tanto na forma grega como na egípcia, a natureza está presente. Em contraposição, a 

evolução da sala italiana tende a criar um retângulo isolado do mundo. Nesse espaço nem a 

chuva, nem o barulho da cidade, nem o céu estrelado, nem o contexto geográfico, 

perturbam a magia da representação: o espaço foi isolado e esvaziado. Frente a essa 

situação, o teatro ambientalista nos convida a descobrir campos de espaço de outras 

culturas e construir novas formas de participação entre o espaço cênico e o meio ambiente. 

 

CONTRIBUIÇÕES DO TEATRO PÓS-DRAMÁTICO 

A obra de Hans-Thies Lehmann analisa a cena contemporânea (entre as décadas de 1970 e 

1990) com a intenção de mostrar que nesse período se desenvolve uma nova forma de 

pensar e de fazer teatro. Essa forma pós-dramática implicaria uma busca por ancorar a 

teatralidade em elementos que não dependem de um texto dramático, nem podem ser 

traduzidos nos termos de uma peça dramática. O tratamento desses elementos (a 

performance, o tempo, as mídias, o espaço, o corpo etc.), presentes em diversas encenações 

que Lehmann descreve, questionariam ou revolucionariam as formas de fazer teatro que 

prevaleceram até a década de 1970. Com relação ao espaço, que é a categoria que 

queremos analisar aqui, Lehmann destaca várias abordagens do espaço que caracterizam o 
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teatro desse período. São dois os que se relacionam com o tema de nossa reflexão: teatro 

específico ao local e teatro em espaços heterogêneos.  

Lehmann define o teatro específico ao local como um teatro que “procura uma arquitetura 

ou então uma localidade não tanto porque o `local´ corresponde particularmente bem a um 

determinado texto, mas, sobretudo, porque se visa a que o próprio local seja trazido à fala 

por meio do teatro.” (LEHMANN, 2007, p.281). Como no teatro ambientalista aqui o espaço 

se torna “coparticipante, sem que lhe seja atribuída uma significação definitiva.” (LEHMANN, 

2007, p.282). O espaço existe como participante, porque não é reduzido a um significado ou 

a um signo. Evolui com a comunidade de intérpretes e espectadores que se reúnem em suas 

entranhas para examinar como seu metabolismo opera sobre todos eles: 

todos são estrangeiros no universo de uma fábrica, de uma central elétrica, 
de uma oficina de montagem. Atores e espectadores vivenciam a mesma 
experiência não cotidiana de um espaço descomunal, de uma umidade 
desconfortável, talvez de uma decadência na qual se identificam os 
vestígios da produtividade e da história (LEHMANN, 2007, p.281). 

Na cena catalã, na década de 1980, com espetáculos como Accions, alteraciò física d’un 

espai (1983-89) e Suz/O/Suz (1985-92), La fura dels Baus desenvolvem uma poética 

marcadamente urbana caracterizada pela ausência de barreiras entre público e performers, 

imagens e experiências sensoriais impactantes, fuga dos edifícios teatrais (apresentações em 

fábricas abandonadas, funerárias, ginásios etc.), autoria coletiva e interdisciplinaridade 

artística com um grande aproveitamento de recursos tecnológicos (iluminação, som, vídeo).  

A linguagem furera também parecia contemplar aspirações proxêmicas e 
espaciais das Vanguardas Históricas e avançou os experimentos de teatro 
ambientalista (environmental theater) das décadas de 1960 e 1970. A 
característica relacional com a platéia que divide o espaço da ação com o La 
fura parece materializar uma espécie de mistura da Catedral do Futuro e a 
Arte Vivente sonhadas por Adolphe Appia, com o fumódromo dos 
Futuristas e os saraus Dadaístas e suas pretensões do ‘tudo-ao-mesmo-
tempo-aqui-e-agora’, com diferentes artes e ações simultâneas no palco e 
platéia embaralhados (VILLAR, 2009, p.194-195). 

Na cena norte-americana o grupo Bread and Puppet (B&P)65, com suas apresentações em 

parques e campinas, sua poética comunitária que integra crianças e adultos, atores e não 

                                                           
65

 A companhia dirigida por Peter Schumann tem uma trajetória de mais de 50 anos e há numerosos livros e 
fontes para conhecer seu trabalho. Além do material de arquivo, livros e vídeos disponíveis no site oficial da 
companhia (ver referências), indicamos o livro de Stefan Brecht (1988) que em seus dois volumes aborda os 
primeiros 25 anos de B&P. Destacamos também os filmes da produtora Green Valley Media de Burlington 
(EEUU) dirigida pela documentalista e realizadora Robin Lloyd. Green Valley tem registrado e editado vários dos 
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atores, seu ritual de compartilhar pão com o público como forma de estabelecer uma 

comunhão e uma continuidade entre arte e vida comum, finalmente, com o convite para 

que o público participe na preparação e a manipulação dos bonecos, com sua perspectiva 

anticapitalista e sua sensibilidade pela ecologia etc. definem outra deriva possível do teatro 

ambientalista com traços inspiradores para um teatro de interzonas. Schechner descreve 

esse traço participativo em um espetáculo do grupo: 

Para mí la escena más efectiva de Domestic Resurrection fue cuando los 
actores del B&P erigieron un mástil de madera de 7.5 metros de altura, del 
cual ondeaba una gran vela azul y blanca. Luego desenrollaron muchas 
yardas de tela azul y blanca, de 91 cm de ancho. Con esas tiras unos quince 
actores formaron el contorno de un barco. La vela se hinchó con el ágil 
viento de Vermont y entonces esta verdadera arca navegó por el prado 
mientras la multitud se abría como las aguas para dejarla pasar. Los 
participantes cantaban: “¡ya llegó la tormenta! ¡ya llegó la tormenta!”. 
Invitaban al público a subir a bordo. Al poco tiempo, la gran mayoría de los 
espectadores se metieron debajo de las tiras de tela y navegaron dentro del 
arca.66 (SCHECHNER, 1988, p.67) 

Na cena brasileira, podemos identificar esse tipo de escolha com a trilogia do grupo paulista 

Teatro da Vertigem: O Paraíso perdido (realizada na Igreja de Santa Ifigênia em 1992), O 

Livro de Jó (realizada no Hospital Humberto I em 1995) e Apocalipse 1, 11 (montada em 2000 

no Presídio do Hipódromo). Como observa Sílvia Fernandes “são locais contaminados pelo 

uso público e focos do imaginário urbano, já que a cidade os reconhece como territórios da 

fé, da doença e da exclusão” (FERNANDES, 2010, p.77). 

Um problema que deve ser colocado, com relação a nosso interesse por encenações em 

espaços de áreas naturais, é que, em geral, os exemplos de teatro específico ao local mais 

conhecidos correspondem a um universo urbano: espaços urbanos desafetados ou em 

decadência, como observa Lehmann, ou como sinaliza Silvia Fernandes, espaços públicos 

atravessados por um forte imaginário urbano. Em nossa perspectiva, o predomínio de 

experiências urbanas de teatro específico ao local não impede sua adaptação a “áreas 
                                                                                                                                                                                     

espetáculos da B&P. Finalmente, o filme “Ah! The hopeful pageantry of bread and puppet” (USA, 2002) dirigido 
por Deedee Halleck e Tamar Schumann. 

66
 Para mim a cena mais efetiva de Domestic Resurrection foi quando os atores do B&P levantaram um mastro 

de madeira de 7,5 metros de comprimento, do qual tremulava uma grande vela azul e branca. Depois, 
desenrolaram muitas jardas de tecido azul e branco, de 91 cm de largura. Com essas tiras uns 15 atores 
formaram o contorno do navio. A vela inchou-se com o ágil vento de Vermont e então essa verdadeira arca 
navegou pela pradaria enquanto o público se abria como as águas para deixá-la passar. Os participantes 
começaram a cantar “A tormenta chegou! A tormenta chegou!”. Convidavam o público a subir. Pouco tempo 
depois, a grande maioria dos espectadores entraram debaixo dos tecidos e navegaram dentro da arca. 
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naturais”. A pergunta continua sendo a mesma que colocou Lehmann: O que esses lugares 

têm para dizer por meio das artes cênicas?  

Cada contexto de áreas naturais tem história, imaginários e encruzilhadas do presente. O 

que esses lugares têm para dizer depende do imaginário associado a cada um deles, com a 

cultura das comunidades tradicionais que os habitam ou os habitaram, os conflitos, as 

ameaças e as oportunidades que o “desenvolvimento” gera nesses espaços e, de modo mais 

geral, com o que representam para o futuro da humanidade. Esses são os fios da meada que 

há que seguir para começar a desvendar a índole desses sites specifics67 não urbanos.  

O segundo tipo de abordagem do espaço que nos interessa destacar é o dos espaços 

heterogêneos. A definição que dá Lehmann dessas experiências não é muito precisa já que 

as relaciona, primeiro, com a ativação de espaços públicos: “Assim como nas artes plásticas 

e sobretudo na arte performática, surgiram e constantemente surgem projetos teatrais 

motivados por uma ativação de espaços públicos” (LEHMANN, 2007, p 282). Em seguida, 

com a esfera do cotidiano. 

No entanto, cabe sustentar que um teatro cujo centro há muito tempo 
deixou de ser a encenação de um mundo dramático fictício também incluí o 
espaço heterogêneo, a esfera do cotidiano, o vasto campo que se abre 
entre o teatro emoldurado e a realidade cotidiana ‘sem moldura’ quando 
segmentos desta são cenicamente ressaltados ou redefinidos (ibid, p.283). 

 A intenção de Lehmann parece ser diferenciar experiências que propõem uma imersão em 

um lugar específico com características extra-cotidianas, com experiências nas quais o que é 

apresentado são cenas do cotidiano, cenas corriqueiras “intervindas” por uma ação artística. 

Porém, para nossa questão, o interesse se centra num dos exemplos de Lehmann: 

Um outro exemplo de intervenção teatral no espaço público é dado pelo 
projeto realizado por Christof Nef, Wolfgang Storch e Eberhard Kloke em 
1992 na cidade alemã de Bochum e arredores. Tratava-se de uma série de 

                                                           
67

 “Desde os anos 50 os artistas vêm criando obras que se ligam especificamente a seu contexto, tirando a arte 
dos museus e levando-a para as ruas e o campo (Ver, por exemplo, `Fluxus´, `Arte conceitual´ e `Earth art´). Ao 
longo dos anos 1960, a expressão site-specific foi empregada cada vez mais para descrever obras dos 
minimalistas, dos Earth artists e dos artistas conceituais tais como Hans Haacke e Daniel Buren.” (DEMPSEY, p. 
263). Dois exemplos emblemáticos dentro da Earth art são as obras Quebra mar em espiral (1970) de Robert 
Smithson e Campo de raios (1977) de Walter de Maria. Dos inúmeros exemplos em contexto urbano, podemos 
citar a obra Duas plataformas (1985-6) de Daniel Buren que, com suas colunas de mármore de diferentes 
alturas, sua iluminação espectral azul e vermelha e seu curso de água subterrâneo, transformou 
completamente o pátio do Palais Royal em Paris. 
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extravagantes “viagens” de ônibus, trem e barco através da heterogênea 
paisagem industrial da região, cujo estilo de vida se transmutava em cena. 

As fronteiras entre encenação e cotidiano nem sempre eram precisas [...] 
Ocorriam ações artísticas em vários locais do itinerário, sobretudo 
`acontecimentos´ musicais, como um cantor que de repente se tornava 
visível em uma campina [...] no fim da tarde havia uma refeição em que 
todos se reuniam em torno de uma mesa incrivelmente longa à margem de 
um canal (LEHMANN, 2007, p.283). 

O exemplo, mais do que a definição, serve para sugerir uma abordagem dos espaços 

naturais que pode assumir as formas de uma viagem, de uma caminhada, de uma trilha... A 

forma percurso permite vivenciar contrastes, diferenças, tensões e a diversidade que 

configuram esses espaços naturais e que, à primeira vista, parecem homogêneos, seja por 

falta de conhecimento, seja porque são percebidos através de um preconceito ou de uma 

ideia geral (a floresta, o mangue, o deserto, o mar etc.) que não ajudam a perceber suas 

particularidades e complexidades, fragilidades e resiliências, em suma, a trama ambiental de 

experiências humanas, animais e vegetais que compõe sua vitalidade.  

 

TEATRO DE INVASÃO 

Finalmente, a modo de fechamento – não de conclusão, porque nosso texto tem alcance tão 

somente prospectivo –, gostaríamos de dizer algumas palavras sobre essa forma de teatro 

de rua que André Carreira define como teatro de invasão, 

A partir de práticas invasoras, isto é, do exercício de criação de espetáculos 
de rua que abordam o espaço da cidade não como cenografia, senão como 
dramaturgia, se constrói um olhar que repensa o procedimento de 
encenação no teatro de rua (CARREIRA, 2008, p.67). 

As práticas são invasoras porque interrompem fluxos, acrescentam ações a um repertório de 

usos que não as contemplavam, “incomodam” os discursos estruturantes desses espaços, 

geram comunicações inesperadas e imprevistas: “O teatro tem uma presença na rua sempre 

como acontecimento desorganizador das dinâmicas tradicionais da rua. Essa é sempre uma 

operação temporária que interfere nos fluxos e modifica percepções dos fragmentos da 

cidade.” (CARREIRA, 2009, p.5). O autor propõe várias noções para abordar essa prática 

teatral invasora, entre elas: ambiente, repertório de usos, fluxos e dramaturgias da cidade. 
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O conceito que fundamenta esta abordagem é o de ambiente. Trabalhar 
com a noção do urbano não como mero projeto, mas sim como ambiente, 
implica uma percepção que observa os movimentos e deslocamentos da 
cultura e dos comportamentos que constroem aquilo que vemos como 
cidade. [...] Além da estrutura arquitetônica e dos delineamentos 
urbanísticos, as dinâmicas sociais e culturais são o material que permite 
pensar a cidade como tecido (CARREIRA, 2008, p.67). 

A cidade não é uma unidade homogênea, compõe-se de fragmentos com características 

diferenciadas cujas fronteiras não são sempre claras. Nesse sentido, o ambiente urbano é na 

verdade um aglomerado de ambientes urbanos intercomunicados. Cada ambiente se define 

por um conjunto heterogêneo de elementos: arquitetônicos, culturais, sócias, geográficos, 

normativos, linguísticos etc. Dentre eles, merecem especial interesse os fluxos de pessoas 

que transitam por esses ambientes e exercem nele um repertório de usos. Ambientes nos 

quais pessoas principalmente compram e vendem, buscam formas específicas de lazer, 

circulam para chegar a outros ambientes, a suas moradias etc. O ambiente das cidades se 

define então por elementos físicos, sociais e culturais. Em cada ambiente se estabelece uma 

determinada ordem, instala-se determinado imaginário. O teatro invade porque acontece 

num lugar no qual não se esperava que acontecesse, “o teatro que aborda o espaço da 

cidade seria um vetor que redefine o ambiente, e mais que isso, é uma força que busca essa 

interferência como ação consciente e intencional.” (CARREIRA, 2009, p.5). 

Se o teatro de invasão busca intencionalmente essa interferência é porque sua dramaturgia 

se define por esse diálogo com as dramaturgias da cidade: 

o fato de que a cidade sempre penetra a cena, mas não como uma 
circunstância incômoda com a qual se deve conviver, senão como um 
mecanismo que define que toda a cena da rua será estruturada em relação 
direta com as interferências das falas da cidade. [...] [por isso] O ator da rua 
deverá saber como penetrar na cidade e ao mesmo tempo ser capaz de 
deixar-se penetrar pelas dinâmicas da cidade, porque invadir é 
compreender as reentrâncias da cidade, e descobrir como seu corpo e seu 
espetáculo serão interferidos pela mesma (ibid, p.8). 

Nesse sentido é que Carreira afirma que “a cidade é dramaturgia porque é produtora de 

sentidos, e sempre interfere no espetáculo condicionando seu funcionamento e 

estabelecendo condições de recepção e mesmo promovendo a produção dos signos da 

cena.” (ibid, p.4). Vemos que existem para o autor duas dramaturgias que se combinam para 

formar a dramaturgia do teatro de invasão: a da cidade e a do teatro. A teatralidade da rua 

se manifesta nesse conflito entre “a vida com seu ritmo diário e a arte como proposição de 
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ruptura.” (ibid. p.6). Porém, que traz para nossa questão sobre encenação em espaços 

naturais a abordagem do teatro de invasão? 

Em primeiro lugar, o teatro de invasão nos convida a não usar os espaços de áreas naturais 

como meras ornamentações. Instiga-nos a penetrar nos seus tecidos de sentidos. As 

paisagens naturais não são meras imagens ou enfeites vivos. Essas áreas também estão 

compostas por ambientes, cada um com seus fluxos de vida e de elementos, com seus 

repertórios de usos humanos e animais, com suas camadas de significações simbólicas e 

imaginárias, com suas qualidades sensíveis e energéticas, com suas configurações 

“arquitetônicas”, com seus equilíbrios e desequilíbrios, com suas ordens próprias etc. A 

proposta do teatro de invasão de pensar a cidade como trama de discursos também pode 

ser traduzida nos termos dos discursos sobre os espaços de áreas naturais... Discursos da 

cultura popular, das comunidades indígenas, discursos científicos, códigos comunicacionais 

de outros seres vivos etc. conformam o tecido linguístico desses lugares. 

A ecologia dos saberes proposta por Boaventura de Sousa Santos (2007) pode ser um guia 

para orientar este trabalho de conhecimento, de pesquisa, de diálogo, de escuta sensível 

que deve ser feito para tecer o que poderíamos chamar de dramaturgias ecológicas. Essas 

dramaturgias nas quais o ser humano é apenas um dos componentes seriam o equivalente, 

no teatro de interzonas, das dramaturgias da cidade que propõe André Carreira. Sobre a 

ideia da ecologia dos saberes, diz Boaventura Sousa Santos (2007, p.32-33): 

Não se trata de `descredibilizar´ as ciências nem de um fundamentalismo 
essencialista `anticiência´ [...] O que vamos tentar fazer é um uso contra-
hegemônico da ciência hegemônica. Ou seja, a possibilidade de que a 
ciência [nós poderíamos acrescentar a arte] entre não como monocultura 
mas como parte de uma ecologia mais ampla de saberes, em que o saber 
científico [e o artístico] possa dialogar com o saber laico, com o saber 
popular, com o saber dos indígenas, com o saber das populações urbanas 
marginais, com o saber camponês. 

Com relação à ideia de ruptura com o cotidiano ou com as lógicas hegemônicas, uma das 

propostas do teatro de invasão, no caso de um teatro de interzonas esse posicionamento 

político obrigaria a revisar a escolha do termo invasão. O teatro de interzonas não poderia 

ser invasivo, porque invadir, explorar, alterar e interferir com violência o meio ambiente é o 

tipo comportamento hegemônico da cultura ocidental que levou às crises ambientais atuais. 

Nesse sentido, preferiremos falar de um teatro de acolhimento. A comunidade de 
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participantes (intérpretes e espectadores) acolheria esses espaços e seria acolhida neles. 

Para que isso seja possível essas dramaturgias ecológicas deverão ressignificar nossas 

relações com o meio ambiente, intensificar nossas percepções e compreensões sobre suas 

configurações, e criar experiências mais cuidadosas68 de convívio social e ambiental.  

 

FINAL DO CAMINHO 

Em muitos dos exemplos que vimos, o meio ambiente – ou natureza – era concebido como 

metáfora, como comparação, como motivação para transformar práticas teatrais 

desenvolvidas na cidade. Foi o caso de Gertrude Stein e de Antonin Artaud. A estratégia era 

trazer algo “de fora” do teatro para transformá-lo. Esse “fora” podia ser outra cultura, a 

imagem da paisagem, um sentido de comunidade, as forças da natureza etc. No caso do 

teatro ambientalista, a conceitualização que propõe Schechner abre as portas para práticas 

a céu aberto e em todo tipo de espaços. Porém com The Performance Group, Schechner 

trabalhou fundamentalmente no espaço fechado do Garage. Schechner narra que para a 

montagem de Makbeth o grupo ensaiou na Iugoslávia, na planície de Boacic:  

El gran error com Makbeth fue que ensayamos en Boacic, y el campo-del-
espacio de esa pradera al aire libre se quedó con nosotros. Era imposible 
trabajar en el espacio del Garage con efectividad. Los ensayos en Yugoslavia 
rompieron en dos nuestro trabajo con la obra; y sin embargo el trabajo en 
Yugoslavia nos proporcionó las acciones escénicas fundamentales. La 
puesta no podía sobreponerse a la contradicción. Finalmente el magnífico 
espacio ambientalista del Garage fue ajeno a la mise-en-scène que 
trabajamos en Yugoslavia (SCHECHNER, 1988, p.29)69. 

                                                           
68

 Com relação à ideia de cuidado remeto aqui à obra de Leonardo Boff, O cuidado necessário. “Este contexto 
global, ameaçador e perigoso nos remete à urgência de um outro paradigma que possa incorporar todas as 
conquistas positivas do anterior e alcançar outro patamar que possa abrir novas possibilidades para 
humanidade. Este paradigma que já há anos estamos propondo é o do cuidado necessário, aliado à 
sustentabilidade racional. Se até agora vigorou o paradigma da conquista, a partir de agora deverá prevalecer o 
paradigma do cuidado. Se antes havia se estabelecido uma relação agressiva para com a Terra, agora deverá 
ser de benevolência e de sinergia. A primeira e mais urgente missão de todos é salvar o sistema-vida e garantir 
a continuidade do sistema-Terra, curar as feridas passadas e prevenir as futuras.” (BOFF, 2012, p.76-7) 

69
 O grande erro com Makbeth foi que ensaiamos em Boacic, e o campo-do-espaço dessa planície ao ar livre 

ficou conosco. Era impossível trabalhar no espaço da Garagem de forma eficaz. Os ensaios na Iugoslávia 
partiram em dois nosso trabalho com a obra; e, entretanto, o trabalho na Iugoslávia nos proporcionara as 
ações cênicas fundamentais. A configuração não podia sobrepor-se à contradição. Finalmente, o magnífico 
espaço ambientalista da Garagem ficou alheio à mise-en-scène que trabalhamos na Iugoslávia. 
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A experiência desse “erro” prova para Schechner o princípio ambientalista: “O espaço 

ambientalista se desenvolve junto com a peça que encarna” (SCHECHNER, 1988, p.38). Ou 

seja, há um processo que não pode ser dissociado, no qual o trabalho com o espaço constrói 

o espaço da peça, assim como o trabalho com o espaço da peça determina a encenação. 

Mas, relendo essa passagem, também fica claro que a rica experiência em Boacic não foi 

reconhecida como um caminho possível para o trabalho futuro do grupo, o “magnífico” 

espaço ambientalista continuava sendo para Schechner o espaço da Garagem e não a 

planície de Boacic... É nesse sentido que dizemos que, ao revisar esses antecedentes 

fazemos um caminho inverso. O que era uma metáfora, uma comparação, uma possibilidade 

a ser trazida ou traduzida nos espaços da cidade, converte-se numa possibilidade a ser 

experimentada e desenvolvida nos espaços que chamamos interzonas.  

Enquanto as experiências marcadamente urbanas como a do teatro especifico ao local e o 

teatro de invasão, que buscamos percorrer em caminho inverso, elas sugerem metáforas e 

comparações para pensar os espaços de áreas naturais. Quais são seus fluxos? Quais foram e 

são seus repertórios de usos? Quais as “falas”? Que tipo de conflitos animam suas 

profundezas e superfícies? Quais seriam as interferências possíveis dos elementos, dos seres 

vivos, das forças da natureza, das pulsões da técnica e do desenvolvimento nas dramaturgias 

desenvolvidas para esses espaços? Percorrer o caminho inverso que motivou revisitar esses 

antecedentes não é voltar à origem, é inventar novas experiências de convívio cênico com os 

diferentes ecossistemas.  

Em 2013 pela primeira vez na história da humanidade a população urbana superou a 

população rural, e segundo o Demographia World Urban Áreas (DEMOGRAPHIA, 2015), a 

população urbana da Terra chegaria hoje a 54%. Essa distribuição gera novos imaginários e 

sensibilidades com relação ao que seriam os espaços de áreas naturais ou a natureza. Como 

afirmava Milton Santos, “Primeiro o ‘social’ ficava nos interstícios; hoje é o ‘natural’ que se 

aloja ou se refugia nos interstícios do social” (SANTOS, 2012, p.86). 

Esses interstícios são cada vez mais raros e poderiam desaparecer. Podemos imaginar que o 

contato com eles pode causar um estranhamento nas pessoas que moram a maior parte de 

suas vidas em ambientes tecnológicos das grandes megalópoles. Refúgios, paraísos ou 

túmulos vivos, os interstícios teriam algo de mítico, seriam imagens de um exterior 
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improvável, de um passado longínquo, de idealizações, de uma origem sempre aberta a 

outros devires, de uma relação completamente outra com a Terra... De certa forma, 

parafraseando o título de um livro (LIMA, 2008), percorrer o caminho inverso seria também 

ir da cidade como palco aos teatros da Mãe Terra.  
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ARTIGO 5 

TEATRO DE INTERZONAS: 

UM PROJETO DE PESQUISA-AÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

 

Dentre os vários sistemas de conhecimento construídos por tantas 
civilizações, os Tikmu’un cultivaram o seu, que consiste em tomar 
como sujeito aquilo que se pretende conhecer, por meio de uma fina 
observação de seu potencial afetante. Cultivaram milenarmente uma 
paciente observação dos comportamentos dos incontáveis seres 
vivos e construíram com eles um modo de relacionamento, oposto à 
solidão antropocêntrica dos cientistas europeus (TUGNY, 2015). 

O intuito deste artigo é apresentar uma linha de pesquisa-ação a ser desenvolvida no 

contexto geográfico do Sul da Bahia e no contexto institucional da Universidade Federal do 

Sul da Bahia (UFSB). Uma das motivações que motiva este projeto acadêmico e artístico é 

realizar uma proposta interdisciplinar integradora de saberes tradicionais e 

contemporâneos, acadêmicos e sociais, humanísticos e técnicos, artísticos e científicos, 

tendo como eixo as múltiplas dimensões da relação ser humano-meio ambiente no início 

deste terceiro milênio. Outra motivação é implementar na UFSB um teatro de interzonas. Tal 

noção, desenvolvida em artigos anteriores, propõe-se como um teatro que se desenvolve 

em espaços ambientais protegidos ou em risco, que envolve a participação de comunidades 

locais, que assume as problemáticas ambientais contemporâneas, e que por sua estética e 

temáticas visa tanto ao público local como ao público global que visita esses lugares. 

Em última instância, o objetivo é explorar, refletir, sensibilizar e atuar sobre 

desdobramentos da crise do paradigma produtivista e consumista que se baseia em 

desigualdades sociais e econômicas gritantes, em monoculturas com agrotóxicos, em 

sistemas produtivos altamente poluentes, em elevadas taxas de consumo de combustíveis 

fósseis, e, muitas vezes, no desprezo pela diversidade cultural e modelos alternativos de vida 

dos povos tradicionais. 

A pergunta que norteia nosso trabalho de ensino-pesquisa-ação artística é: como a arte 

intervém e pode intervir nesse cenário de aquecimento global, de deflorestação e 

desertificação, de perda de biodiversidade e de desigualdades sociais enormes? Se estamos 

ante uma crise de paradigma com diferentes matizes, tal como sinalizam vários autores 
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(BOFF, 2012; CRARY, 2014; MAALOUF, 2011; MORAN,2008; MORIN, 2011; SERRES, 2013; DE 

SOUSA SANTOS, 2007; KEMPF, 2010 dentre outros), a arte ocupa um lugar de destaque para 

experimentar outros devires possíveis, para imaginar modos sensíveis e sustentáveis de 

interagir com os outros e com o meio ambiente. Como afirma Dewey: 

As primeiras insinuações de amplos redirecionamentos do desejo e dos 
propósitos são, necessariamente, imaginativas. A arte é uma forma de 
previsão que não se encontra em gráficos e estatísticas, e que insinua 
possibilidades de relações humanas não encontradas nas regras e preceitos, 
na admoestação e na administração (DEWEY, 2010, p. 585).  

No nível acadêmico, a interface arte-ecologia vem despertando um interesse crescente na 

medida em que se multiplicam criações artísticas, festivais, organizações, fundações e 

centros de pesquisa que concentram e promovem ações alicerçadas nesse diálogo. 

Abordagens inter e transdisciplinares características dos enfoques ecológicos (ALMEIDA 

FILHO e COUTINHO, 2013) conjugam-se com práticas artísticas que também questionam as 

fronteiras entre as diferentes artes e a divisão entre arte e ciência ou arte e política. 

Landscape and environment é um dos sete programas estratégicos na área de artes e 

humanidade do Arts and Humanities Research Council, instituição nacional de pesquisa do 

Reino Unido. A ementa do programa o apresenta nos seguintes termos:  

The landscape and environment have cultural significance as an area of 
public concern, scholarly research and artistic creativity. This programme 
was designed to enrich our understanding of both by bringing together 
researchers from varied disciplines with a wide range of approaches. In 
order to know more about the ways the world has been imagined, 
experienced, designed and managed, we needed to produce work which is 
critical and creative, collaborative and communicative (AHRC, s/p).70 

Outro exemplo e referência é o Centro de Investigación sobre Arte y Entorno (CIAE) da 

Universidade de Valencia (Espanha). A proposta do CIAE é:  

*…+ desarrollar y gestionar *…+ un programa integral de investigación, 
desarrollo e innovación, referido a la interacción existente entre las 
diferentes disciplinas artísticas y su relación con el entorno, que fomente la 
promoción y la difusión del conocimiento, sirviendo de respuesta a las 

                                                           
70

 “Paisagem e meio ambiente têm um significado cultural como uma área de interesse público, pesquisa 
acadêmica e criatividade artística. Este programa foi concebido para enriquecer nosso entendimento de 
ambos, reunindo pesquisadores de diversas disciplinas com vasta gama de abordagens. Visando conhecer 
melhor os modos pelos quais o mundo tem sido imaginado, experimentado, concebido e gerido, foi preciso 
produzir um trabalho crítico e criativo, colaborativo e comunicativo”. 
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demandas de una sociedad en continuo proceso de modernización y que 
requiere soluciones en este ámbito (CIAE, s/p).71 

Esta apresentação decorre da aposta de que um plano de trabalho para a UFSB pode ser 

relevante para pensar outros modelos de intervenção em outras Universidades ou em 

contextos geográfico-institucionais da América do Sul. 

A interface artes-ciências tem muitos antecedentes. Queremos citar um que foi 

especialmente inspirador para a preparação deste trabalho: as experiências do Professor 

João Gabriel L. C. Texeira na UnB. Referimo-nos às experiências de seu curso de sociologia 

que incluía, a cada ano, um problema de sociologia e a encenação de uma peça relacionada 

com esse tema/problema. Os estudantes podiam ser aprovados no curso com uma 

monografia final ou participando de um projeto coletivo de montagem que incluía convite a 

um encenador externo. O trabalho nas peças permitia experimentar no próprio corpo a 

complexidade e as dimensões subjetivas dos temas estudados, a sociologia tornava-se 

vivencial e reflexiva, em um processo coletivo e não só individual. Encontramos isso nos 

depoimentos dos estudantes, por exemplo nessas palavras do estudante de Sociologia 

Eduardo Biavati Pereira: 

[...] tratava-se de um pensar que se fundia com uma experiência 
extremamente prazerosa de descoberta das potencialidades pessoais que 
escapavam àquela que a atividade acadêmica tradicional proporcionava. 
[...] representar teatralmente significou, inicialmente, uma forma de refinar 
minha sensibilidade acadêmica quanto àqueles temas e com relação aos 
demais com os quais eu lidava [...] (TEXEIRA, 2014, p. 96-97). 

Em 1993, Teixeira fica um ano em Nova York trabalhando com Vera Zolberg na New School 

for Social Research. Nessa viagem conhece o Departamento de Estudos da Performance da 

New York University (fundado entre outros professores por Richard Schechner):  

Naquele momento, percebi que estava desenvolvendo na UnB uma 
proposta muito séria, que já existia nos Estados Unidos, inclusive em escala 
globalizada, embora não a conhecesse ainda. Voltei muito animado para a 
Universidade de Brasília e estimulei a criação de uma instituição de 
referência na área: o Transe (ibid, p.25). 

                                                           
71

 “Desenvolver e administrar *...+ um programa integral de pesquisa, desenvolvimento e inovação, referido à 
interação existente entre as diferentes disciplinas artísticas com o meio ambiente, que estimule a promoção e 
a difusão do conhecimento, servindo como resposta às demandas de uma sociedade em continuo processo de 
modernização que requer soluções nesse âmbito.” Cf.: CIAE: <https://www.upv.es/entidades/CIAE/index-
es.html>. Acesso em: 5 abr. 2015. 
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Tais experiências e o Laboratório Transdisciplinar de estudos sobre a Performance72 

(TRANSE/UnB) (ibid.) foram elementos instigantes para conceber a proposta interdisciplinar 

que segue. 

Nossa exposição se organizará em três partes. Em primeiro lugar, descreveremos o contexto 

geográfico do Sul da Bahia e suas potenciais relações com a noção de interzonas. A seguir, 

descreveremos aspectos do Plano Orientador da UFSB73 que justificam o desenvolvimento 

deste plano de trabalho acadêmico74. Concluídas as referências sobre os contextos 

geográfico e institucional, apresentamos brevemente dois componentes curriculares (CC) 

propostos para o Bacharelado Interdisciplinar e a Licenciatura Interdisciplinar em Artes da 

UFSB: Seminário interdisciplinar Arte e meio ambiente e Laboratório interdisciplinar Arte e 

crises ambientais e o Projeto de extensão Oficina de teatro comunitário de interzonas. 

Ambos os CCs são propostos como optativos para o primeiro ciclo comum a todos os 

estudantes (BI). Esse ciclo segundo o Plano Orientador da UFSB (2013, p.39):  

deve apresentar os respectivos campos de práticas, posicionando o 
estudante como integrante de um mesmo aprendizado social em prol de 
objetivos compartilhados. A etapa de formação geral, prévia aos percursos 
formativos, tem a finalidade de promover visão interdisciplinar, consciência 
planetária, abertura à crítica política, acolhimento à diversidade e respeito 
aos saberes da comunidade. 

Articula o tripé ensino-pesquisa-extensão de nosso plano de trabalho, a proposta do projeto 

de extensão de formação de uma Companhia de teatro comunitário, orientada a encenações 

                                                           

72
 Os principais objetivos do Transe, segundo o estatuto citado por Teixeira (2014, p.99) são: “Desenvolver 

projetos de pesquisa que produzissem conhecimento minucioso e atualizado acerca da performance em geral 
por meio das contribuições advindas de várias áreas do conhecimento. Oferecer programas de estudo, tais 
como: cursos, eventos e oficinas [...]. Promover a apresentação de performances, espetáculos e demonstrações 
públicas resultantes de pesquisas acadêmicas, individuais ou coletivas, ou que apresentassem contribuição 
inegável aos projetos e programas desenvolvidos pelo Transe. Disseminar o conhecimento produzido por seus 
membros [...]. Permitir o intercâmbio entre seus membros e entre empreendimentos similares [...] Oferecer, 
por meio de bolsas e consultorias, os serviços que, gerados por suas atividades, pudessem beneficiar os 
profissionais envolvidos e contribuíssem para os objetivos do Transe *...+” Se substituíssemos “performance” 
por “arte ambiental” teríamos o esboço do estatuto de um laboratório análogo ao Transe, porém dedicado aos 
temas que aqui se discutem.  
73

 Disponível em: 
http://www.ufsba.ufba.br/sites/ufsba.ufba.br/files/Plano%20Orientador%20UFSB%20Final.pdf. Acesso em: 30 
abril 2015. 

74
 É também uma justificativa o fato de ser, neste momento, docente concursado nesta universidade, 

aguardando nomeação. 

http://www.ufsba.ufba.br/sites/ufsba.ufba.br/files/Plano%20Orientador%20UFSB%20Final.pdf
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em paisagens de áreas naturais com participação da comunidade estudantil e das 

comunidades locais.  

 

INTERZONAS NO EXTREMO SUL DA BAHIA  

O histórico isolamento do Extremo Sul da Bahia determinou características regionais que 

podem ser reconhecidas até hoje: 

Assim, quando da virada para o século XX, percebem-se algumas constantes 
que perduram até os dias atuais. Uma delas é a forte vinculação a Minas 
Gerais e ao Espírito Santo, em contrapartida a um distanciamento com o 
restante da Bahia. Outra é a tendência a buscar solução para as questões 
econômicas através da comercialização de madeira. Cabe destacar, 
também, a baixa densidade demográfica resultante do isolamento, apesar 
das inúmeras tentativas de inserção e dinamização da economia local e de 
abertura de rotas de comunicação que, sintomaticamente, nunca se 
dirigiam ao norte da província (PARAISO & NUNES, 2011, p.280). 

O isolamento, a economia primária, a baixa densidade populacional são elementos que 

temos identificado como características de uma interzona, quando descritas como zonas de 

baixa intensidade técnica, econômica, comercial etc. Também havíamos pontuado como 

característica típica de uma interzona a presença de um patrimônio ambiental natural 

preservado ou legalmente protegido. No caso da região que estamos analisando, segundo a 

Aliança para a Conservação da Mata Atlântica: “No extremo Sul da Bahia está um dos 

blocos mais importantes de mata do Corredor Central, que abrange três parques nacionais: 

o do Descobrimento, o do Monte Pascoal e o do Pau-Brasil [que] protegem 62 000 hectares 

de floresta”75. Soma-se ao patrimônio desses parques, o Parque Nacional de Abrolhos que 

protege 90.000 hectares de ecossistemas marinhos, onde se encontram “os últimos recifes 

de corais sadios do Atlântico Sul” (ibid.). Cabe lembrar que a proteção desse bioma não só 

beneficia aos moradores da região e as espécies vegetais e animais que o habitam: 

Aproximadamente 120 milhões de pessoas vivem na área de domínio da 
Mata Atlântica. A qualidade de vida destes quase 70% da população 
brasileira depende da preservação dos remanescentes, os quais mantêm 
nascentes e fontes, regulando o fluxo dos mananciais d´água que 
abastecem as cidades e comunidades do interior, ajudam a regular o clima, 
a temperatura, a umidade, as chuvas, asseguram a fertilidade do solo e 
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 Disponível em: <http://www.aliancamataatlantica.org.br>. s/p. Acesso em: 31 mar. 2015. 
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protegem escarpas e encostas de morros (CAMPANILI, PROCHNOW, 2006, 
p. 18). 

Portanto, sua proteção deveria ao menos ser uma responsabilidade partilhada por todos 

esses beneficiários. Infelizmente, o conhecimento e a sensibilidade que favoreceriam essa 

solidariedade nem sempre existem ou, quando existem pouco são acionados efetivamente. 

É comum que habitantes das cidades não tenham consciência de que a água de suas 

torneiras depende de uma bacia hidrográfica que depende das chuvas que dependem da 

conservação das florestas etc.  

O apoio às comunidades locais que conhecem os ecossistemas da região e deles dependem 

é fundamental para preservar esse patrimônio ambiental. Um levantamento no terreno 

deveria permitir constatar se existe no extremo sul da Bahia esse tipo de sinergia que Moran 

defende como uma das estratégias mais eficazes para a preservação do meio ambiente: 

[...] o ressurgimento do bioregionalismo, da ecologia de restauração e da 
agricultura de base local. Essas são abordagens que focalizam as 
comunidades locais em mutação como unidades vivas mutuamente 
dependentes em um nível local. Em certos casos, envolvem a ligação entre 
populações ocidentais e grupos tribais, para proteger tanto a cultura 
quanto o estado silvestre (MORAN, 2008, p.190-191). 

Na verdade, no caso do extremo sul da Bahia, mais do que um “ressurgimento”, tratar-se-ia 

de resistência e perseverança de comunidades locais tradicionais: comunidades 

remanescentes quilombolas, comunidades indígenas, pequenos agricultores. Abaixo, um 

exemplo da importância dessas populações locais e a campanha de resistência contra os 

planos de expansão de plantio de eucaliptos76 das empresas de celulose: 

Segundo relato da ONG Fundação das Assistências Sociais Eclesiásticas 
(Fase) (2003), previa-se que as plantações de eucalipto atingiriam 5 milhões 
de hectares em 2010 e ampliar-se-iam para 11 milhões nos seguintes dez 
anos. Meta que não foi alcançada devido aos constantes conflitos e às 
denúncias de ativistas, missionários e autoridades locais. As várias 
denúncias contra a Veracel, feitas por homens, mulheres e jovens, 
trabalhadores rurais e urbanos, índios, ambientalistas, cientistas, 
professores e estudantes, centram-se na propaganda enganosa feita pela 
empresa para obter o selo FSC, o ‘selo verde mais reconhecido do mundo’ 
para suas plantações de eucalipto. Segundo os autores da carta, a empresa 
ocupava efetivamente 105.241 hectares com o plantio de eucalipto e 
infraestrutura, inclusive as margens das áreas de reserva florestal, 
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 Essa expansão tem custos ambientais e sociais, porque destrói a Mata Atlântica e não cria postos de 
trabalho, obrigando os moradores a migrar para a periferia das cidades próximas ou das capitais.  
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implicando impactos no sistema socioeconômico, como o êxodo rural e o 
consequente inchaço das periferias das cidades e povoados. Também o 
desrespeito aos povos indígenas é apontado, particularmente por não 
reconhecer os direitos destes aos territórios tradicionais no extremo sul da 
Bahia e ocupar esses territórios com o plantio de eucalipto sem aguardar a 
conclusão dos processos de demarcação (PARAISO & NUNES, 2011, p.286-
87). 

Nesses conflitos aparece outro traço característico das interzonas. As áreas de paisagens 

naturais “aparentam” ser “calmas” e “paradisíacas”, mas uma pesquisa no território revela 

os conflitos, as ameaças e as disputas que as atravessam. Isso já foi definido como a 

fragilidade das interzonas que, se em muitos casos parecem territórios esquecidos pela 

“marcha do progresso”, são também espaços disputados por diferentes vetores econômicos 

e políticos. 

A partir da construção da BR 101, construída nas décadas de 1960-1970, os municípios 

litorâneos começam a se beneficiar de um fluxo turístico. Esse fluxo é particularmente 

intenso em Porto Seguro e arredores. Outros municípios, como Alcobaça, Caravelas e Prado 

têm um fluxo menos intenso (PARAISO & NUNES, 2011). A presença desse fluxo de 

visitantes, somado à presença de povos originários indígenas, povos afrodescendentes, 

quilombolas, descendentes de migrantes europeus, colônias japonesas e diferentes 

“misturas” desses grupos configuram o que Paraíso e Nunes chamam de “mosaico cultural”: 

Se for considerada a trajetória histórica do extremo sul da Bahia, pode-se 
afirmar que há um grande mosaico cultural resultante dos múltiplos e 
recentes aportes populacionais e intensa movimentação interna no sentido 
campo-cidade. Essa característica se expressa, por exemplo, no caráter 
crescentemente globalizado dos espaços impactados pelo turismo e sua 
convivência com áreas voltadas para a agricultura e a pecuária do oeste 
(PARAISO & NUNES, 2011, p.297).  

Para os fins deste artigo, não aprofundamos as características desse mosaico. O que 

interessa aqui é destacar que tal descrição corresponde com o componente intercultural 

atribuído por nós à noção de interzona. 

Para finalizar essa breve identificação dos traços característicos de uma interzona, queremos 

destacar uma observação que realizam Paraíso e Nunes sobre as ofertas de lazer: 

Uma característica da vida cultural da região é a quase inexistência de 
suportes e de atividades de lazer cultural. O que os municípios apontam 
como lazer e atração turística são, majoritariamente, praias, rios, 
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cachoeiras, manguezais, ilhas e falésias. Os municípios costeiros, 
particularmente, Belmonte, Porto Seguro, Prado, Caravelas e Santa Cruz 
Cabrália, se destacam pelos seus atributos naturais que atraem animais nas 
fases de migração – aves e baleias –, constituindo-se em outro chamariz 
turístico. Essas atrações encontram-se, entretanto, ameaçadas pela 
antropização descuidada do ambiente, apesar das inúmeras áreas de 
preservação ambiental existentes na região. Nos municípios interioranos, 
as atrações estão vinculadas aos rios, represas, cachoeiras, lagoas e 
montanhas. Porém, no último caso, não há uma exploração adequada de 
seu potencial como áreas de lazer e de prática de esportes. Apenas são 
pontos de visitação, sendo bares e, eventualmente, barracas de 
alimentação os únicos suportes oferecidos aos visitantes (PARAISO & 
NUNES, 2011, p.289, grifos nossos). 

Nesse trecho, encontramos algumas das motivações que nos levaram a desenvolver nossa 

proposta de um teatro de interzonas. O teatro de interzonas assume a dimensão do cuidado 

do meio ambiente como elemento central de sua estética e responde à ausência de ofertas 

artísticas e culturais específicas relacionadas com esses espaços naturais.  

Dentro dessa região do extremo sul da Bahia poderíamos escolher diferente pontos como 

exemplos de interzonas. Para levar um pouco mais longe nosso exercício de propor um 

exemplo concreto de interzona, tomaremos o município de Prado. Segundo o IBGE, o 

município tem uma população estimada (2014) de 29.158 habitantes. O território é de 1687 

km2 e a densidade populacional é de 15 habitantes por quilômetro quadrado77. Segundo a 

mesma fonte, as principais atividades econômicas são a agricultura, a extração vegetal, a 

pecuária, a pesca e o turismo. As principais atrações turísticas são suas praias, os recifes de 

corais, o Parque Nacional Monte Pascoal e o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Nesse 

município, escolhemos caracterizar como interzona a vila denominada Ponta de Corumbau.  
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 Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=292550&search=bahia|prado˃. 
Acesso em: 10 abril 2015. 
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Fonte: Google Maps 

Corumbau situa-se no extremo sul do Estado da Bahia entre Prado e Porto Seguro, a 135 km 

de Teixeira de Freitas (cidade na qual se encontra um dos três campi da UFSB). É uma vila de 

pescadores com algumas pousadas. Localiza-se perto da aldeia indígena pataxó Barra Velha. 

Corumbau é uma palavra de origem tupi que significa “distante de tudo”. O acesso ao local 

não é fácil: só se chega por mar ou por uma estrada de terra. Observe-se que rodovias não 

chegam a Corumbau, contribuindo para configurar um desenvolvimento mais lento do 

turismo e uma melhor preservação do patrimônio ambiental e das formas de vida locais.  

O entorno ambiental está conformado por extenso litoral marinho, manguezais, a mata 

atlântica do Parque Nacional Monte Pascoal, o litoral do rio Corumbau e alguns recifes de 

corais próximos: recife dos Pataxós, e os recifes dos Itacolomis.  

Localizados na divisa entre os municípios de Prado e Porto Seguro, os 
recifes dos Itacolomis são ideais para a prática de mergulho. Foram 
observadas 21 espécies de peixe, 36 de invertebrados e 69 espécies de 
coral. O percentual de cobertura de corais supera os 25%, entre os mais 
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elevados do País. Próximos, existem vários outros recifes, como o dos 
Pataxós, dos Espinhos, do Carapeba, Barreira Branca e do Alto Cahy78. 

As fontes de recursos econômicos são pesca, turismo e artesanato. Observamos que 

Corumbau reúne todas as características de uma interzona: interculturalidade, patrimônio 

ambiental, difícil acesso, turismo ecológico, economia de baixa intensidade, mistura de 

elementos tradicionais e globais.  

Uma pesquisa de campo deverá verificar se as principais problemáticas ambientais e sociais 

descritas para a região do extremo sul da Bahia encontram-se também em Corumbau. Nossa 

hipótese é que algumas dessas problemáticas seriam: falta de trabalho para a população 

local (muitas vezes discriminados na área de serviços ao turista); voracidade das empresas 

de celulose que invadem terras indígenas, quilombos, e expulsam pequenos agricultores; 

contaminação das águas pelo uso de agrotóxicos; problemas relacionados com o tratamento 

dos resíduos produzidos pelo turismo e dificuldades para preservar a flora e a fauna, tanto 

marinha como terrestre dos impactos antrópicos.  

Para um teatro de interzonas, Corumbau oferece a peculiaridade de contar com diferentes 

paisagens em um perímetro reduzido: litoral do rio Carumbau, Mata Atlântica do Parque 

Monte Pascoal, ponta de areia das praias do Rio Caraíva e Corumbau etc. Isso permitiria 

adotar uma criação cênica em forma de percurso.  
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 Disponível em: <http://www.praias-bahia.com/prado/itacolomis.htm>. Acesso em: 4 abril 2015. 

http://www.praias-bahia.com/prado/itacolomis.htm
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Foto de Ponta de Corumbau: autor desconhecido. 

Levando-se em consideração que Interzona é uma noção genérica, o trabalho artístico ou 

educativo numa interzona não pode furtar-se de um estudo que particularize as 

especificidades locais. Esse estudo compreende diversas questões a serem pesquisadas. Elas 

poderiam ser agrupadas nos seguintes tópicos: os grupos humanos; o meio ambiente; as 

interações com o “exterior”; e história, tendências e esperanças. Cada um desses tópicos 

pode ser desdobrado numa série de perguntas. A modo de exemplo, propomos uma série de 

perguntas para cada tópico. As perguntas que seguem não são exaustivas, apenas indicativas 

de um caminho que pode ser percorrido. 

Com relação aos grupos humanos, algumas perguntas são: quais são os grupos humanos que 

habitam a interzona? Quais são suas formas de vida, sua cultura, suas relações econômicas? 

Quais são as relações que cada grupo mantém com outros grupos, com não-humanos e com 

o meio ambiente? Quais são as características dos grupos humanos que visitam as 

interzonas e como se relacionam com moradores e o meio ambiente em geral?  

Com relação ao meio ambiente, para começar poder-se-ia perguntar: quais são as 

características geográficas da interzona? Como se compõe a flora e a fauna da interzona? 

Quais são as significações culturais, sociais, estéticas e religiosas que atravessam os 
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componentes desse meio ambiente? Há espécies em extinção? Quais são as principais 

ameaças ou riscos para a conservação desses ecossistemas?  

No que diz respeito ao tópico sobre as interações com o exterior, buscar-se-ia caracterizar 

como esses grupos humanos interagem com populações que estão fora da interzona e que 

instituições, atores ou agentes regionais, nacionais e globais afetam a interzona. Esse tópico 

inclui também as interações da interzona no espaço virtual de Internet: qual é sua presença 

na Rede? Que ações e omissões conformam essa presença? 

O último tópico seria o mais abrangente: ele concerne ao que poderíamos chamar a 

historicidade da interzona. Inclui perguntas sobre a história da interzona, dos grupos 

humanos, do território, da flora e da fauna etc. Inclui pesquisar o que não está presente 

mais formou parte desse entorno: grupos humanos que já habitaram nesse lugar, animais e 

plantas que existiram, conhecimentos, lendas, mitos que estão latentes ou esquecidos etc. 

Também inclui conhecer os vetores de transformação que atingem a interzona e 

expectativas, desejos e medos de moradores e visitantes com relação a essas 

transformações e ao futuro de maneira geral. Essa historicidade deverá ser pesquisada 

respeitando e aprofundando sua diversidade e abertura; isto somente é possível numa 

perspectiva ética. Nem o passado está escrito, nem o futuro está decretado. O fato de o 

passado não estar escrito implica a necessidade de elaborar um diálogo que apresente 

diferentes narrativas que compõem o tecido social. A afirmação da indeterminação do 

futuro é também condição para a reafirmação da liberdade e da dimensão crítica, criativa e 

ética dessa condição histórica. 

À primeira vista, pode parecer um acúmulo inabordável de conhecimentos, saberes e 

práticas. Porém só se torna inabordável se tomarmos o conhecimento como uma posse 

acabada por parte de um indivíduo ou de alguns indivíduos. Trata-se aqui de um processo de 

conhecimento construído coletivamente, coletado e cultivado de forma continua e sempre 

inacabada. Não há que pensar o processo de conhecimento como se fosse o prólogo teórico 

de uma ação criativa. Conhecer implica muitas atividades práticas, e as atividades práticas e 

artísticas implicam outras tantas formas de conhecer, para além/aquém do cognitivo. 

Realizar práticas artísticas em interzonas no sentido que estamos defendendo não significa 

“saber tudo” para poder propor algo. Significa estar comprometido com uma prática 
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artística que incorpora um leque amplo e diverso de saberes, conhecimentos e valores 

relacionados àquela interzona na qual se insere. A empreitada artística não se esquiva dos 

desafios epistemológicos e éticos inerentes a uma prática artística participativa não 

colonizadora, não invasora, não depredadora, não dogmática, não impositiva: aberta e 

cuidadosa das especificidades humanas, culturais, sociais e ambientais da interzona. 

Para poder coletar, cultivar e reunir esses saberes e conhecimentos coletivos dispersos e 

diversos, uma prática artística de interzona supõe, além de buscas bibliográficas e 

documentais, trocas, conversas, diálogos, escuta atenta dos moradores, visitantes e atores 

sociais da região: em suma um trabalho etnográfico. No caso da interzona que escolhemos, 

ela encontra-se na zona de abrangência de um ator institucional importante da região: a 

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Como veremos a seguir, a importância desse 

ator para o projeto não se deve simplesmente ao fato de que uma universidade produz e 

transmite parte desse conhecimento a que visam as perguntas que formulamos nos 

parágrafos anteriores. Como mostraremos a seguir, é seu perfil político-pedagógico que 

torna a UFSB uma instituição amiga da diversidade cultural, da biodiversidade e dos valores 

de sustentabilidade que devem animar uma prática artística de interzonas. 

 

A UFSB COMO MARCO INSTITUICIONAL E PARCEIRO “NATURAL” DO PROJETO 

Para atuar nesse contexto, a UFSB é um aliado inestimável por algumas razões. Já no seu 

marco conceitual, encontramos vários autores que são significativos para nosso projeto: 

Milton Santos, Boaventura de Sousa Santos, Paulo Freire e Pierre Lévy. A Natureza do 

Espaço de Milton Santos foi o ponto de partida para descrever e circunscrever (mas não 

definir) a noção de interzonas (Artigo 1)79. A “ecologia dos saberes” de Boaventura de Sousa 

Santos foi proposta como forma de repensar as relações entre arte e ciência e entre a arte 

das metrópoles e a arte tradicional das comunidades quilombolas, indígenas e das 

populações interioranas (Artigo 3). A pedagogia da autonomia de Paulo Freire será uma 

importante referência teórica para orientar as práticas pedagógico-artísticas de um teatro 

comunitário com uma visão crítica e emancipadora. Finalmente, o autor Pierre Lévy 
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 Evidentemente, para a publicação dos diferentes artigos, menções como esta serão reescritas. Estão aqui, 
porque os/as leitores/as primeiros/as deste trabalho são membros da Banca Examinadora da Tese. 
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desenvolve o conceito de “inteligência coletiva”. Esse conceito relaciona-se com os modos 

nos quais as novas tecnologias podem estimular e favorecer processos coletivos de 

construção e apropriação de conhecimentos. O desenvolvimento de interfaces tecnológicas 

para democratizar o acesso e a construção de conhecimento é algo que a UFSB assume 

como eixo programático em seu Plano Orientador. No caso das práticas artísticas de 

interzonas, um elemento a ser pensado é como essas práticas se relacionarão com a internet 

e as tecnologias da informação e comunicação (TIC) em geral. 

Também, na sua Carta de Fundação80, a Universidade Federal do Sul da Bahia apresenta e 

declara quatro princípios: excelência acadêmica, integração social, integração com a 

educação básica e desenvolvimento regional. O projeto de um teatro de interzonas dialoga 

com esses princípios. O projeto, como veremos, supõe produção e transmissão de 

conhecimentos e práticas. Ao adotar como modelo o teatro comunitário, também implica 

integração social. Esse modelo não só acarreta uma forma de trabalho com diferentes 

culturas, mas também acolhe participantes de todas as idades (SÁNCHEZ SALINAS, 2014). O 

projeto de um teatro de interzonas requer ainda articulação com o ensino básico, garantida 

pela participação da UFSB em escolas de Ensino Médio da região, nas quais estão 

implantados os Colégios Universitários.  

Finalmente, a vocação intercultural da UFSB e a adoção da sustentabilidade como ideia 

regulatória de suas ações são valores também assumidos por esta iniciativa. 

Nesse sentido, os critérios de sustentabilidade definidos por SACHS (2009, p. 85-88) deverão 

ser adaptados para orientar a tomada de decisões relacionadas com a produção dessas 

práticas artísticas de interzonas, com os modelos de organização grupal e a inserção na 

comunidade. Esse trabalho de adaptação a propósitos, ações e potencialidades das práticas 

artísticas de interzonas deve compreender os seguintes critérios da lista elaborada por 

SACHS (ibid) para distinguir os diferentes parâmetros de sustentabilidade: sustentabilidade 

social (princípios de equidade), sustentabilidade cultural (equilíbrio entre respeito à tradição 

e inovação, autoconfiança combinada com abertura para o mundo), sustentabilidade 

ecológica (preservação do potencial do capital natureza na sua produção de recursos 
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 Apêndice 1 do Plano Orientador da UFSB. Disponível em: 
<http://www.ufsba.ufba.br/sites/ufsba.ufba.br/files/Plano%20Orientador%20UFSB%20Final.pdf>. Acesso em: 
30 abril 2015. 
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renováveis, limitar o uso de recursos não renováveis), sustentabilidade ambiental (respeitar 

e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais) e sustentabilidade 

econômica (desenvolvimento intersectorial equilibrado, segurança alimentar, capacidade de 

modernização, autonomia na pesquisa e inserção soberana na economia) e sustentabilidade 

política (democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos). 

A seguir, apresentamos brevemente dois componentes curriculares propostos para os 

bacharelados interdisciplinares (BI) e licenciaturas interdisciplinares (LI) e o projeto de 

extensão Oficina de teatro comunitário de interzonas.  

 

PERSPECTIVA PEDAGÓGICA PARA PRÁTICAS ARTISTICAS DE INTERZONAS  

Os componentes curriculares que propomos para o BI e para a LI em artes são: (1) Seminário 

interdisciplinar Arte e meio ambiente e (2) Laboratório interdisciplinar Arte e crises 

ambientais. 

O Seminário interdisciplinar Arte e meio ambiente buscará analisar e contextualizar obras 

que abordam as complexas relações humanas com o meio ambiente na época 

contemporânea. O aquecimento global; a contaminação das águas; a desertificação dos 

solos; a contaminação dos alimentos e das águas pelo uso de agrotóxicos; a expulsão das 

comunidades indígenas de suas terras ancestrais; a pobreza; os riscos da energia nuclear; a 

perda da biodiversidade; os problemas dos lixões; o acesso aos recursos naturais; a 

qualidade de vida nas grandes cidades; a busca de formas sustentáveis de relação com o 

meio ambiente, com os outros seres humanos e seres vivos da terra; a valorização dos 

saberes das culturas indígenas ou tradicionais são alguns dessas questões...  

Superar as crises ambientais atuais e futuras supõe uma mudança nos padrões de produção 

e de consumo atuais. Como as artes refletem sobre essas mudanças, como sensibilizam 

sobre sua necessidade, como antecipam seus caminhos, como “vivem” os sucessos ou os 

fracassos humanos ante esses desafios... O seminário explora o olhar das artes 

contemporâneas sobre essas questões.  
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A modo de introdução, será estudado o movimento Land Art ou Earth Art. Serão examinados 

também catálogos e obras apresentados em festivais internacionais de arte ambiental, 

sendo escolhidos, a cada quadrimestre, quatro festivais de diferentes continentes. Por 

exemplo, em um quadrimestre podem ser objeto de estudo os seguintes festivais:  

 KOLI - Environmental Art Festival que acontece a cada dois anos no Koli National Park 

e na cidade de Koli na Finlândia. O primeiro foi em 2013. 

(http://www.koliartfestival.fi/language/en/) 

 International Festival of Environmental Art in Iran. Acontece em diferentes pontos do 

Irã, desde 2003. Há várias edições anuais. 

(http://www.riverart.net/paradise/festivals/index.htm) 

 International Land Art Biennial de Mongolia. Acontece na Mongólia. A primeira 

edição foi em 2009. (http://landartmongolia.blogspot.com.br/search?updated-

min=2009-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00-08:00&max-

results=6) 

 Festival de Arte Serrinha. Acontece todos os anos desde 2002. No Estado de São 

Paulo na Fazenda e reserva ecológica Serrinha. 

(http://festivaldearteserrinha.com.br/categoria/outros-festivais/) 

 

Além de apreciar e analisar os registros das obras apresentadas nesses encontros e de 

acompanhar alguma discussões e debates que geraram, em cada quadrimestre se 

selecionará um tema-eixo que orientará uma seleção de obras a serem estudadas. São 

exemplos de temas-eixo alguns enumerados anteriormente como: contaminação dos 

alimentos e das águas pelo uso de agrotóxicos; expulsão das comunidades indígenas de suas 

terras ancestrais; pobreza etc. O seminário buscará desenvolver tanto uma inteligência 

coletiva sobre a complexidade do tema-eixo como examinar a diversidades de abordagens e 

a riqueza das respostas artísticas a essas questões. Em cada quadrimestre, o seminário 

poderá produzir um caderno didático que convide docentes do ensino médio a abordar 

essas obras e esses problemas com seus estudantes ou uma obra coletiva em um espaço 

público relacionada com o tema eixo do quadrimestre. 

O Laboratório interdisciplinar Arte e crise ambiental buscará aprofundar o conhecimento 

das diferentes formas de arte e de performance ambiental introduzidos no Seminário. O 

laboratório terá dois objetivos. O primeiro será analisar obras e formas de produção, 

organização e criação dos artistas ou grupos escolhidos por cada estudante. O segundo 

http://www.koliartfestival.fi/language/en/
http://www.riverart.net/paradise/festivals/index.htm
http://landartmongolia.blogspot.com.br/search?updated-min=2009-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00-08:00&max-results=6
http://landartmongolia.blogspot.com.br/search?updated-min=2009-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00-08:00&max-results=6
http://landartmongolia.blogspot.com.br/search?updated-min=2009-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00-08:00&max-results=6
http://festivaldearteserrinha.com.br/categoria/outros-festivais/
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objetivo será realizar obras de land art ou performance art que tematizem alguma questão 

ambiental da região. As obras poderão ser grupais ou individuais e deverão ser apresentadas 

no final do curso. A abordagem do Laboratório introduze a modalidade da abordagem 

proposta para oficina que combina três campos de saberes e práticas e desenvolve suas 

intersecções: saberes e práticas locais, saberes e práticas de arte contemporânea e saberes 

e práticas relacionadas com ecologia e educação ambiental (Ver esquema). 

A seguir, a modo de exemplo, apresentamos uma proposta de bibliografia preliminar para 

esses CCs e para a Oficina. 

Bibliografia preliminar para os dois CCs e a Oficina: 
ALMEIDA FILHO, Naomar. COUTINHO, Denise. Inter-transdisciplinaridade na educação superior no Brasil. In: 
GAMBI, Thiago et al. O desafio da interdisciplinaridade, Belo Horizonte: Fino Traço, 2013. 
ARCHER, Michael. Arte contemporânea: Uma História Concisa. Trad. Alexandre Krug e Valter Lellis Siqueira. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
ARONS, Wendy; MAY, Theresa J. Readings in Performance and Ecology. London: Palgrave Macmillan, 2012. 
DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos: Guia enciclopédico da arte moderna. Trad. Carlos Eugênio 
Marcondes de Moura. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 
BOAL, Augusto. A Estética do oprimido. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 
BOAL, Augusto. Duzentos Exercícios e Jogos para Ator e Não-Ator com Vontade de Dizer Algo através do 
Teatro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. 
BOFF, Leonardo. O cuidado necessário. Petrópolis: Vozes, 2012. 
BURSZTIN, Maria A. e Marcel. Fundamentos de Política e gestão ambiental: caminhos para a sustentabilidade. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2012. 
CHAUDHURI, Una; ENELOW, Shonni. Research Theatre, Climate Change, and the Ecocide Project. London: 
Palgrave Pivot, 2013.  
COLLADO, Constancio, ARMAND, Luis. (Cords.). Vínculos nórdicos: ética y estética del habitar. Valencia: 
Sedemà, 2013.  
COUTINHO, Marina Henriques. A favela como palco e personagem. Rio de Janeiro: FAPERJ, 2012. 
DESCOLA, Philippe. Antropologie de la Nature. Curso Collège de France (2000-…). Disponível em: 
˂www.college-de-france.fr/site/philippedescola˃ Acesso em: 15 abr. 2015. 
DEWEY, John. Arte como experiência. Trad. Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
DOWNING, Cless. Ecology and Environment in European Drama. London: 2010. 
ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL DE TEATRO. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/#!/categoria=teatro>. Acesso em: 5 abr. 2015. 
Ends of the Earth: Land Art to 1974 (catálogo). Museum of Contemporary Art (or MOCA). Los Angeles. “The 
first large-scale, historical-thematic exhibition to deal broadly with land art. There will be works by more than 
80 artists from all around the world including Japan, Israel, Iceland and Europe”. Disponível em: 
<http://sites.moca.org/thecurve/2012/03/13/moca-presents-ends-of-the-earth-land-art-to-1974/˃. Acesso 
em: 5 abr. 2015. 
GREEN MUSEUM. Disponível em: http://greenmuseum.org˃ Acesso em: 5 abr. 2015. 
HOPKINS, D. J.; SOLGA, Kim. Performance and the Global City. London: Palgrave Macmillan, 2013. 
INGOLD, Tim. The perception of the environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London: Routledge, 
2000. 
LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental. São Paulo: Cortez, 2010. 
LIGIÉRO, Zeca (Org.). Performance e antropologia de Richard Schechner. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012. 
MORAN, F. Emilio. Nós e a natureza: uma introdução as relações homem-ambiente. São Paulo: Senac, 2008. 
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE LOS ANGELES: Disponível em: <http://www.moca.org/landart/>. 
Acesso em: 5 abr. 2015. 
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OLIVEIRA JORGE, Vitor (Coord.). Arquitetando espaços: da natureza à metapolis. In: OLIVEIRA JORGE, Vitor 
(Coord.). Porto: Centros de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto (CEAUCP), 2003. 
RATTO, Gianni. Antitratado de cenografia. São Paulo: Senac, 2011. 
SONFIST, Alan (Ed.). Art in the land: a critical anthology of environmental art. New York: E. P. Dutton, 1983. 
PROAÑO GÓMEZ, Lola. Teatro y Estética Comunitaria: miradas desde la filosofía y la política. Buenos Aires: 
Biblos, 2013. 
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: 
Record, 2013. 
TEIXEIRA, João Gabriel Lima Cruz. Teatro, Performance e Pedagogia dionisíaca. Brasília: Ed. UnB, 2014. 

Oficina de teatro comunitário de interzonas é uma oficina de extensão pensada para a 

comunidade de uma interzona, nesse caso a comunidade de Corumbau e para os estudantes 

da UFSB que tenham passado pelos dois componentes curriculares antes descritos e 

queiram aprofundar esse trabalho com uma prática em interzona. Os estudantes se 

integrarão a essa oficina como participantes, animadores e pesquisadores com um 

compromisso anual. Seguindo o modelo inclusivo do teatro comunitário, a oficina integra a 

participação de crianças, jovens e adultos (SÁNCHEZ SALINAS, 2014). A oficina se 

desenvolverá ao ar livre escolhendo para cada encontro diferentes locais de Corumbau. No 

início, a frequência será semanal, escolhendo um dia na semana e um horário que facilite a 

participação da comunidade. 

O objetivo da oficina é criar um espaço de encontro criativo e lúdico orientado à 

experimentação e criação de um teatro de interzonas. Com relação aos componentes 

anteriores as principais diferenças da oficina são: 

   ser uma proposta de integração social (tradicionalmente conhecida como extensão) 

   atingir uma localidade específica definida como interzona 

   estar orientada a práticas artísticas e de artes cênicas para essa interzona 

   apontar a uma criação coletiva anual e 

  adotar o modelo inclusivo e participativo do teatro comunitário (PROAÑO GOMEZ, 

2013). 

Com relação à perspectiva pedagógica, as obras de Freire e de Boal podem ser consideradas 

como bases comuns tanto para os componentes curriculares descritos como para a oficina 

de extensão. A construção de práticas e experiências a partir do diálogo, da escuta e da 



 
 

156 

Saberes e 
práticas locais 

e regionais 
sobre as 

diferentes 
dimensões da 
interação ser 

humano-meio 
ambiente 

Práticas e 
saberes 

sobre arte, 
história da 
arte e arte 
contempor

ânea 

Práticas e 
saberes 
sobre 

Ecologia e  
Educação 
Ambiental  

valorização de todos os saberes e práticas; o trabalho coletivo orientado a desenvolver 

perspectivas críticas e autônomas; o respeito e a valorização das diferenças; a criação de 

espaços para a conscientização dos oprimidos (FREIRE, 1981); o jogo e o humor como 

estratégias emancipadoras (BOAL, 1988) etc. são alguns dos tópicos que valorizamos nesses 

autores. 

No caso da oficina, ela daria um espaço maior as propostas de jogos de Augusto Boal e as 

técnicas de Teatro-Fórum como forma de discussão de temas e questões relacionadas com 

as interações ser humano-meio ambiente. 

Com relação aos conteúdos, o seguinte esquema ilustra a especificidade da abordagem que 

estamos propondo para estimular, contextualizar, promover e elaborar práticas artísticas de 

interzonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro círculo compreende os saberes e práticas relacionados com os grandes tópicos 

mencionados antes: os grupos humanos, o meio ambiente e a historicidade. O segundo 

círculo compreende os saberes e práticas sobre ecologia e os diferentes saberes e práticas 

que ajudam a compreender esse meio ambiente e cuidar dele. Finalmente, o terceiro círculo 

de práticas e saberes relaciona-se com o mundo da arte em um sentido amplo. 

Práticas artísticas de 

interzonas 
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Poder-se-ia dizer que se no plano geográfico a noção de interzonas remete a um 

determinado tipo de espaço, no plano artístico/epistemológico remete a uma zona de 

intersecção dos saberes e práticas identificados no gráfico. As práticas artísticas de 

interzonas seriam o resultado de explorar e de “se deixar contaminar pelo que acontece” 

nas intersecções dessas esferas.  

Da mesma forma que as interzonas são uma consequência do mundo globalizado e não 

podem fechar-se às “externalidades”, as interseções dessas esferas de saberes e práticas 

também estão abertas e comunicam-se com aquilo que ultrapassa a zona das semelhanças 

ou proximidades. Nesse sentido, as interseções não são catalisadores de coincidências, são 

espaços de diálogo, de encontro com diferenças, espaços para aprofundar a compreensão 

de si mesmo e do outro, espaços de circulação e de apropriação de saberes mais que círculos 

fechados. São momentos vivos de um processo de conhecimento e não conteúdos 

cristalizados. A modo de exemplo, não se pode definir a priori o que há em comum entre a 

ciência ecológica e os saberes tradicionais, ou entre a arte contemporânea e a arte 

tradicional. O comum, próprio a “qualquer um” (Rancière, 2009) não é algo fixo, nem que 

deva ser fixado, o comum é o que emerge de um processo de diálogo e de criação que 

sempre deve ser atualizado: 

Escrever a história e escrever histórias pertencem a um mesmo regime de 
verdade. Isso não tem nada a ver com nenhuma tese de realidade ou 
irrealidade das coisas. Em compensação, é claro que um modelo de 
fabricação de histórias está ligado a uma determinada idéia de história 
como destino comum, com uma idéia daqueles que ‘fazem história’, e que 
essa interpenetração entre razão dos fatos e razão das histórias é própria 
de uma época em que qualquer um é considerado como cooperando com a 
tarefa de ‘fazer’ a história (RANCIÈRE, 2009, p. 58-9). 

Reconhecer importância e lugar para o comum seria, como ainda ensina Rancière, 

Passar dos grandes acontecimentos e personagens à vida dos anônimos, 
identificar os sintomas de uma época, sociedade ou civilização nos detalhes 
ínfimos da vida ordinária, explicar a superfície pelas camadas subterrâneas 
e reconstruir mundos a partir de seus vestígios [...] (RANCIÈRE, 2009, p. 49). 

 

 

 



 
 

158 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Se analisamos os quatro catálogos dos festivais de arte ambiental ou land art antes citados, 

observaremos que a grande maioria dos artistas convocados são artistas visuais. Em alguns 

casos foram convocados também dançarinos, performers e músicos. Porém em nenhum dos 

catálogos mencionados – e isso se repete em outros festivais – encontramos grupos ou 

propostas de teatro.  

Não é esse o lugar para especular sobre o motivo dessa ausência. Porém as propostas que 

fizemos aqui tendem a construir pontes entre essas experiências, (land art, Earth art, 

environmental art, performances, dança em paisagens naturais) e o teatro. Apropriar-se 

dessas experiências e criar novas propostas cênicas a partir delas requer de grupos de teatro 

um trabalho continuado de pesquisa e experimentação em uma área de paisagens naturais. 

A proposta de teatro comunitário de interzonas que desenhamos permite essa possibilidade: 

um trabalho continuado num espaço especifico. 

Além disso, como já dissemos, a proposta de um teatro de interzonas (nesse caso para/em 

Corumbau) responde a algumas das observações de Paraíso e Nunes antes citadas sobre a 

“quase inexistência de suportes e de atividades de lazer cultural” e a exploração inadequada 

das atrações que estão “vinculadas aos rios, represas, cachoeiras, lagoas e montanhas” 

(PARAISO & NUNES, 2011, p.289). O teatro de interzonas implica uma atividade estética, 

artística e cultural e de lazer que pode contribuir com o fortalecimento da região e, ao 

mesmo tempo, promover valores relacionados com o cuidado de si e do meio ambiente.  

O trabalho de uma companhia estável instalada in situ é um elemento importante para dar 

visibilidade aos problemas e às soluções locais relacionados com a questão ambiental. Com o 

tempo, essa companhia poderia convocar artistas visuais de reconhecida trajetória na arte 

ambiental para enriquecer suas propostas. Essas parcerias podem ser a semente de um 

festival internacional de arte ambiental como acontece em muito parques nacionais em 

diferentes pontos do planeta. O Parque Nacional Monte Pascoal seria o cenário ideal para 

um festival que coloque a questão indígena e a questão da colonização como eixos para 

provocar criações e reflexões sobre nosso devir pós-colonial.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

UM FILÃO POÉTICO ENTRE TOPOS E LOGOS 

 

O percurso proposto ao longo desses cinco artigos evoluiu de uma ideia de interzona como 

topos a uma ideia de interzona como logos. Quando descrevemos interzona como noção de 

alguma forma esse dinamismo foi antecipado. Interzona como topos nomeia um tipo de 

espaço no contexto histórico atual (artigo 1). Interzona como logos refere-se a um tipo de 

abordagem epistemológica para práticas artísticas desenvolvidas em áreas de paisagens 

naturais (artigo 5). Quando falamos aqui de interzona como logos, referimo-nos a um tipo de 

compreensão, de conhecimentos e de saberes que se originam na intersecção de três 

campos: o meio ambiente e seu cuidado, saberes tradicionais e populares locais e um campo 

que compreende as artes contemporâneas. Acrescentamos que esse logos é poético por 

duas razões. Primeiro, porque a intersecção não é apenas o resultado de uma operação 

dedutiva ou analítica, é também o resultado de um ato que cria uma compreensão e uma 

sensibilidade específica dessa interzona de saberes. Segundo, porque essa compreensão e 

essa sensibilidade geram estímulos, motivações e materiais para práticas artísticas.  

 No primeiro artigo definimos interzona como um tipo de lugar, como topos. Vários conceitos 

e termos da geografia de Milton Santos nos ajudaram a definir a especificidade desses 

lugares: interstícios, magma, espacialização, baixa intensidade, rugosidades. Afirmamos que 

as interzonas são zonas de baixa intensidade e que, mesmo tendo pontos de contato com o 

mundo não urbano, preservavam uma área natural praticamente inexplorada por atividades 

primárias (parque nacional, reserva ecológica, área de difícil acesso etc.) e geram renda a 

partir de atividades terciárias (basicamente serviços relacionados ao turismo).  

Acrescentamos que numa interzona o funcionamento do sistema de objetos e ações 

característicos do sistema técnico atual é deficiente. Quando falamos de interzona, falamos 

sempre de zonas povoadas que não estão plenamente integradas ao sistema técnico mais 

avançado. Quando faltam objetos, é todo o sistema que se vê perturbado. A respeito das 

rugosidades, afirmamos que podiam ser interpretadas como sistemas técnicos anteriores ou 

alternativos. Por exemplo, a pesca artesanal pode ser interpretada como um sistema técnico 

anterior ou como um sistema técnico alternativo que garante sustentabilidade. Porém, 
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também podem ser traços de uma identidade cultural: costumes, um caminho ancestral, 

prédios antigos, formas de construir casas etc. 

O turismo é um fator chave da caracterização de uma interzona. Se o interstício era um 

espaço natural preservado e o magma era um espaço social resistente ao sistema de objetos 

e ações hegemônicos no período da globalização, a interzona conjuga essas características e 

adiciona uma nova condição: gera uma atração turística relacionada com seu meio ambiente 

e as formas de vida que acolhe. O encontro pode ser um fator de desagregação social e 

deterioração ambiental ou ser metabolizado como forma de conexão com o mundo 

globalizado que busca preservar particularidades locais socialmente valorizadas. Um teatro 

de interzonas deve fortalecer a segunda opção. 

Essa confluência é necessária para que possamos falar de interzona e de um teatro 

específico para interzonas. Porque esse teatro se dirigirá a esse público local e global. 

Quando se pensa no público potencial, oposições entre rural-urbano, centro-periferia 

perdem sentido. Pode-se fazer um teatro nos limites do sistema para um público global e 

local ao mesmo tempo, para uma plateia que compartilha interesse potencial por um meio 

ambiente específico. Desafio e riqueza desse teatro. Por tudo isso, nesses locais deve haver 

um conjunto de ações socioeducativas e políticas para gerar um turismo responsável. 

Se o meio ambiente de uma interzona (pelo contato com a natureza, pelo relaxamento dos 

sistemas de controle, e o ralentamento dos ritmos de consumo e produção) pode facilitar o 

distanciamento com relação ao sistema técnico dominante e aos padrões de consumo e 

produção que regem a vida em grandes centros urbanos, por que não criar então um teatro 

que se desenvolva inteiramente nos cenários naturais que abrigam as interzonas e que, sem 

ser tradicionalista, nutra-se das práticas artísticas tradicionais e populares desses contextos? 

Esse teatro pode unir o público local ao público global em seu potencial interesse comum de 

preservar a interzona, esses interstícios de natureza, vida e cultura ainda não submetidos 

aos imperativos dos grandes atores do mercado global nem ao frenesi da competitividade e 

do consumo. Trilhar esses caminhos supõe reler autores e tradições que contribuem para 

pensar a arte não apenas como uma criação que se integra à paisagem de áreas naturais, 

mas como forma de nos integrar de modo mais pleno, intenso e receptivo nesse meio. 
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Um desses autores é John Dewey. No segundo artigo, exploramos sua filosofia da arte e 

analisamos as relações que o filósofo estabelece entre arte e meio ambiente. Pensamos que 

a interpretação dessas relações configura uma base para desenvolver uma estética de 

interzonas. A filosofia pragmática e vitalista de John Dewey nos ofereceu um marco teórico, 

com apontamentos da leitura de Arte como experiência (2010). Nessa obra, o filósofo norte-

americano desenvolve uma estética baseada no princípio segundo o qual “toda experiência 

é resultado de uma interação entre uma criatura viva e algum aspecto do mundo em que ela 

vive” (DEWEY, 2010, p. 122). A arte emerge dessa interação. Diferenciamos uma interação 

artística de uma interação não artística e, no que tange ao teatro, especificamos seu 

diferencial com relação às outras artes na sua forma de interagir com o meio ambiente.  

Aquele artigo deve ser considerado como o primeiro de uma série de investigações nas quais 

o eixo será pesquisar concepções sobre nossas relações com o meio ambiente e, mais 

especificamente, com o que habitualmente chamamos natureza, visando enriquecer nossa 

compreensão e nossas práticas artísticas em paisagens de áreas naturais. A escolha de 

Dewey como ponto de partida teve como primeira virtude colocar claramente os dois 

termos que buscamos relacionar: arte e natureza. A segunda é que o enfoque pragmático de 

Dewey se interroga com especial ênfase sobre os processos criativos e sobre os processos de 

recepção. Essa perspectiva que problematiza as práticas é especialmente o propósito que 

perseguimos ao longo desta pesquisa: acompanhar e potencializar modos de pensar que 

possam gerar práticas artísticas que explorem nossas formas (atuais e potenciais) de nos 

relacionarmos com o meio ambiente. 

Nessa linha de trabalho, pensamos continuar nossas investigações com uma incursão no 

campo da antropologia. Interessa-nos ver de que modo as perspectivas de Philippe Descola 

(2005) sobre as relações entre humanos e não humanos e suas pesquisas sobre a paisagem, 

os estudos de Tim Ingold sobre percepção do meio ambiente e os trabalhos de Viveiros de 

Casto sobre cosmovisões amazônicas e perspectivismo podem enriquecer práticas artísticas 

em interzonas. Como afirmamos no artigo 3, o naturalismo (Descola, 2005) não pode ser 

nossa única perspectiva para experimentar e explorar interações e conflitos em interzonas. 

O estudo de outras formas de perceber e de conceber a interação ser humano-natureza 

e/ou a imersão em outros contextos culturais seriam condição para produzir esse 

deslocamento, essa abertura. Essa abertura é o ponto de partida para que possa ser pensada 
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uma estética de interzonas: uma forma de conceber e de fazer arte especifica para esse 

lugar com caraterísticas de interzona. 

Se tivéssemos que responder por que ou para que desenvolver um teatro de interzonas as 

respostas que encontramos ao longo destes artigos foram múltiplas e não excludentes: para 

responder a uma inquietação artística; como uma forma de ativismo ambientalista; para dar 

maior visibilidade às comunidades locais e a seus direitos; para gerar um espaço de 

encontro, discussão e sensibilização sobre temas ambientais e sociais; visando reforçar a 

valorização positiva de valores e formas de vida alternativos; para experimentar 

artisticamente outras formas de interagir com o meio ambiente; para desenvolver espaços 

de troca e de experiência que contribuam para construir outras formas relacionamento 

turismo-moradores; para potencializar a experiência estética e educativa das interzonas etc.  

Essa estética deverá experimentar novas formas de relacionar arte e vida. Por isso quando 

dizemos novas formas, estamos questionando o esquema mental que situa esses contextos 

como periferias das quais nenhuma resposta ou proposta nova poderia surgir. Esse esquema 

mental coloca lugares como as interzonas no limbo do subdesenvolvimento, do atraso, do 

que está condenado a desaparecer. Questionar esse esquema é pensar a potência das 

interzonas como redes de centros que irradiam experiências, valores e ideias 

transformadoras e vitais ante uma situação de crise ambiental global e a esterilidade 

autodestrutiva das perspectivas neoliberais e seus holofotes. 

Como vimos, outro fator que confere urgência a um propósito como o nosso é que, quando 

falamos de interzonas, estamos falando de formas de vida, de biodiversidade e de 

ecossistemas ameaçados. Porém, o trabalho da imaginação, no caso da arte, não poderia ser 

nem instrumental, nem ilustrativo. Uma arte "amoral" por sua afirmação da imaginação 

como fonte de criação de novos vínculos sociais/ambientais, constitui valor ético. Para isso, 

as vezes, antes de fazer é bom parar para pensar. Parar para pensar, para que a prática não 

seja repetição e possa liberar todo nosso potencial criativo. De alguma forma, o artigo três 

proporciona conteúdos para essa pausa, para essa reflexão.  

Frente aos vetores econômicos, técnicos e políticos que ameaçam as interzonas, sugerimos 

que a força inclusiva e dialógica do teatro comunitário pode ser um fator relevante para 

reunir a comunidade em torno de inquietações, dar visibilidade local, regional e global a seus 
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problemas, sensibilizar sobre mudanças necessárias direcionadas à sustentabilidade, 

trabalhar a autoestima e fortalecer a integração. 

Para isso, como defendemos no quinto artigo dessa tese, práticas artísticas devem se 

desenvolver na intersecção de três campos de saberes e práticas: relacionados com a 

ecologia e a educação ambiental, com as artes contemporâneas em todas suas vertentes e 

aqueles que caracterizam a cultura local. Como exemplo, no artigo quatro, desenvolvemos 

justamente duas perguntas que surgem na intersecção entre ecologia, educação ambiental e 

arte contemporânea: de que forma concepções da natureza ou do meio ambiente 

influenciaram as práticas de alguns dos criadores das artes cênicas do século XX? E como 

essas concepções podem inspirar hoje artistas das artes cênicas interessados em criar em 

contextos de interzonas? 

Dessa forma a partir do artigo 3 podemos dizer que interzona é mais do que um topos. É 

também um tipo de logos poético, porque implica uma forma de compreender o potencial 

para as artes nesses espaços. Quando dizemos práticas artísticas de interzonas não estamos 

dizendo só que são práticas artísticas que acontecem nesse local. Muitas práticas podem 

acontecer nesse local e não ser de interzonas. Ao dizer de interzonas propomos uma 

categoria estética. São produções que se apropriam da complexidade de experiências que se 

encontram, retomando o conceito de Armindo Bião, nessas encruzilhadas. Só que nesse caso 

não estamos falando das encruzilhadas das grandes cidades...  

Se consideramos que, segundo o Demographia World Urban Areas (Demographia, 2015), a 

população urbana da Terra chegaria hoje a 54%, podemos imaginar que às pessoas que 

moram a maior parte de suas vidas em ambientes tecnológicos das grandes megalópoles 

pode causar estranhamento o contato com esses interstícios de natureza não 

completamente domesticada e com formas de vida que seguem ritmos e as vezes valores 

alternativos. Refúgios, paraísos ou túmulos vivos, as interzonas teriam algo de mítico, seriam 

imagens de um exterior improvável, de um passado longínquo, de idealizações, de uma 

origem sempre aberta a outros devires, de uma relação completamente outra com a Terra, 

seriam terra fértil para imaginar transições possíveis em direção a outros padrões de formas 

de vida. Porque mudança e transformação não podem ser apenas meras formas de acelerar 

ou adiar a destruição de nosso habitat. 
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No artigo 5 esse movimento que vai de interzonas como topos a interzona como logos 

poético fica mais evidente. O esquema que propusemos ilustra a especificidade desse logos 

poético que se encontra nas intersecções desses três círculos:  

 

 

O primeiro círculo compreende os saberes e práticas relacionados com os grandes tópicos 

mencionados antes: os grupos humanos, o meio ambiente e a historicidade. O segundo 

círculo compreende os saberes e práticas sobre ecologia e os diferentes saberes e práticas 

que ajudam a compreender esse meio ambiente e seu cuidado. Dentro desses saberes estão 

filosofia, antropologia, medicina e saberes tradicionais etc. Finalmente, o terceiro círculo de 

práticas e saberes relaciona-se com o mundo da arte num sentido amplo. 

O esquema permite não só situar o artigo 4 como um produto da intersecção dos círculos 

verde e laranja, também permite situar o artigo 3 como um ponto do perímetro que delimita 

a intersecção dos três círculos. O terceiro artigo é uma porta de entrada a essas práticas 

artísticas de interzonas. Obviamente é apenas uma de tantas outras portas possíveis. Em 

relação ao artigo 2 ele se situaria também como uma interseção entre os círculos verde e 

laranja. O primeiro artigo permitiu descrever a especificidade do círculo rosa como 

interzona. Finalmente, como já afirmamos, o artigo 5 permitiu esclarecer a ideia de 

interzona como logos poético que é o que a figura dos três círculos esquematiza.  
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Finalmente, essa proposta preenche um nicho detectado por Paraíso e Nunes no fragmento 

antes citado sobre a “quase inexistência de suportes e de atividades de lazer cultural” e a 

exploração inadequada das atrações que estão “vinculadas aos rios, represas, cachoeiras, 

lagoas e montanhas” (PARAISO & NUNES, 2011, p.289). Se, como supomos, esse nicho não é 

algo exclusivo do extremo sul da Bahia, o teatro de interzonas é uma possibilidade de 

atividade estética, artística e de lazer que pode contribuir com o fortalecimento das 

interzonas e, ao mesmo tempo, promover valores relacionados com o cuidado de si e do 

meio ambiente. Para isso, o trabalho de uma companhia estável de teatro pode constituir 

um importante elemento para dar visibilidade a problemas e a soluções locais relacionadas 

com a questão ambiental e com outras questões. Pode ainda, o que nos parece lindo, 

estimular a reflexão acadêmica e transacadêmica sobre vida e arte. 
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ANEXO  

ATRÁS DE UM SONHO DE GIANNI RATTO: UM OLHAR CENOGRÁFICO SOBRE A LAND ART 

 

Claro, concordo, pode parecer uma visão pessimista, 
mas, penso, temos de sair da situação constrangedora 
das convenções dos três sinais, do blackout que 
precede o início do espetáculo, das palmas finais e ir 
para espaços abertos onde a paisagem ou a desolação 
de um deserto tenham uma significação para cada 
indivíduo, conseguindo, todavia, fazer com que todos 
se reconheçam e se cumprimentem (RATTO, 2011, p. 
42-43, grifo nosso). 

 

As palavras de Gianni Ratto que citamos como epígrafe têm a força visionária que nasce de 

uma vida consagrada com paixão ao teatro que não se conforma com o conservadorismo, a 

decadência, a rotina, o academicismo, o elitismo ou a sobrevivência apenas comercial da 

arte teatral. Em seu Antitratado (2011), Ratto começa refletindo sobre o edifício teatral, 

sobre suas mudanças, suas evoluções, sua íntima conexão com as necessidades e hábitos 

sócias de cada época:  

O arquiteto, o cenógrafo, o projetista traduziram em termos de construção 
o que estava sendo pedido ou sugerido, pois nunca, que eu saiba, uma 
estrutura arquitetônica teatral nasceu espontaneamente. Para não ir muito 
longe, pensemos na estrutura do edifício teatral grego; ele chegou à forma 
que nós conhecemos por causa de uma série de fatores práticos: o povo, 
descendo os morros na direção de um vale onde está sendo oficiado um 
ritual sacro, senta inicialmente na relva, depois carrega ou aproveita pedras 
para sentar confortavelmente (RATTO, 2011, p. 42-3). 

Uns dois mil anos depois, o século de ouro (1600) criou 

[...] edifícios que obedecem a um critério de distinção social no qual os 
espectadores são situados segundo localizações previamente estabelecidas, 
dando evidentemente os melhores lugares à nobreza que, entre 
parênteses, tem o direito de ocupar o palco e até de sentar nele. Essa 
estrutura arquitetônica que hoje é denominada teatro all´italiana é 
consequência das salas patrícias nas quais os acadêmicos apresentavam 
suas obras literárias (RATTO, 2011, p. 42). 
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Variações dessas duas formas perduram. O teatro de arena no Brasil81 poderia ser 

interpretado como descendente desse edifício grego surgido em um contexto de demandas 

de reformas sociais e de democratização da sociedade. Um momento histórico que se rebela 

contra as salas all´italiana. O teatro de rua e o teatro de invasão também podem ser 

interpretados como formas teatrais cujas buscas espaciais relacionam-se com a necessidade 

histórica de recuperar espaços públicos, comunitários, espaços de diversidade social, em um 

contexto de privatizações e compartimentalização neoliberal dos espaços e da sociedade. 

Voltando a Gianni Ratto, ele identifica hoje “dois grandes eixos que conseguem movimentar 

grandes massas: o esporte e a religiosidade.” (RATTO, 2011, p. 43). A pertinência dessa 

afirmação no contexto atual fica revelada por fenômenos como a Copa do Mundo de 

Futebol, as manifestações religiosas ou o sucesso das representações teatrais da Paixão de 

Cristo82. Adequando-se a esses dois eixos, continua Ratto, existem dois tipos de usos do 

espaço: “*...+ *as grandes arenas+ capazes de conter de dez a duzentas mil pessoas; no 

segundo, as romarias, as procissões, os pagamentos de promessas aglomeram o povo de 

cidades inteiras.” (Ibid). Porém, quando anunciamos no título ir atrás de um sonho de Gianni 

Ratto, não era nossa intenção completar os fragmentos dessa história dos espaços teatrais 

que ele esboça no seu livro sobre cenografia. Os exemplos que demos buscam apenas 

introduzir o que ele imaginou como uma arquitetura teatral contemporânea. Sabemos que 

nenhum edifício nasce espontaneamente da fantasia de um criador. Gianni Ratto se entrega 

a um exercício conjectural, a uma antecipação imaginária de uma arquitetura nova, que 

realmente respondesse ou provocasse os anseios de um teatro ou da sociedade 

contemporâneos. Essas palavras, por paradoxais que possam parecer, são a chave de 

entrada ao que propomos, uma leitura cenográfica da Land art ou Earth art: 

                                                           

81 “Fundado nos anos 1950, torna-se o mais ativo disseminador da dramaturgia nacional que domina os palcos nos anos 1960, aglutinando expressivo contingente de 

artistas comprometidos com o teatro político e social. A primeira referência brasileira a um teatro em forma de arena surge numa comunicação de Décio de Almeida 

Prado, professor da Escola de Arte Dramática - EAD, em conjunto com seus alunos Geraldo Mateus e José Renato no 1º Congresso Brasileiro de Teatro, realizado no Rio de 

Janeiro em 1951, destacando o possível barateamento da produção teatral. No mesmo ano, essas ideias são postas em prática na montagem de José Renato, para O 

Demorado Adeus, de Tennessee Williams, ainda no âmbito da EAD. A fundação da companhia Teatro de Arena ocorre em 1953, com a estreia, nos salões do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo - MAM/SP, de Esta Noite É Nossa, de Stafford Dickens. Integram o grupo, entre outros, José Renato, Geraldo Mateus, Henrique Becker, Sergio 

Britto, Renata Blaunstein e Monah Delacy.” Enciclopédia Itaú Cultural, s/p. Disponível em: ˂http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399339/teatro-de-arena˃. Acesso 

em: 5 abr. 2015.
 

82 Na temporada 2015, A paixão de Cristo (Nova Jerusalém) reuniu 68 000 espectadores. Cf.: <http://www.novajerusalem2015.com.br/noticias-interna.php?show=NTg=>. 

Acesso em: 5 abr. 2015.
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Independentemente de uma dramaturgia atuante, eventualmente 
provocando-a, uma arquitetura capaz de atender às grandes emoções 
coletivas talvez pudesse ser concebida com um critério unitário que 
abrangesse espaços abertos e espaços cobertos, intercomunicantes e de 
níveis variados comunicados por rampas, plataformas, poços e torres, 
elevadores e guindastes, com percursos constantemente variáveis e uma 
estrutura tecnológica capaz de atender a qualquer tipo de exigência 
dramática (RATTO, 2011, p.52 grifo nosso). 

Certamente nas grandes cidades esses espaços teatrais ainda precisam ser construídos. 

Montagens de grupos como Teatro da vertigem conseguem espaços com algumas dessas 

possibilidades, aproveitando prédios desafetados como antigos cárceres, hospitais ou 

igrejas. Mas o que nós queremos defender é que no caso das interzonas esses espaços não 

precisam ser construídos83. Trata-se de aproveitar esses espaços com a visão de Ratto. Um 

olhar cenográfico encontrará espaços abertos e espaços fechados intercomunicáveis e de 

níveis variados em paisagens de áreas naturais. Um cenógrafo ou encenador cansado dos 

convencionalismos e da geometria do teatro all´italiana saberá visualizar rampas, 

plataformas, poços e torres aproveitando formas, relevos, vegetação e materiais que se 

encontram nessas paisagens. Também, poderá desenhar uma tecnologia que se adapte a 

esses espaços para alcançar as exigências dramáticas do espetáculo sem necessidade de 

agredi-los.  

Se é verdade, como afirma Ratto, que “Sem potentes motivações, hoje, o teatro 

permanecerá estagnado em estruturas que nada mais têm a ver com nossa 

contemporaneidade ou com as compartimentações sociais que a revolução francesa e a 

russa não conseguiram derrubar (RATTO, 2011, p. 43)”, qual seria a motivação 

contemporânea por trás dessa busca espacial que estamos propondo? A motivação seria 

nem mais nem menos que mudar nossa forma de nos relacionarmos com o meio ambiente, 

uma forma que leva à destruição de nosso habitat e ameaça nosso futuro como espécie. 

Sem dúvida essa motivação não é uma paixão coletiva tão forte como o esporte ou a 

religião. Mas muitos sinais expressam uma mudança e um crescimento da consciência 

ecológica da humanidade, e essa consciência agudiza-se ao ritmo das catástrofes e das crises 

ambientais. De alguma forma, o movimento artístico da Land Art ou Earth art é parte dessa 

                                                           

83
 Defendemos uma ideia análoga referindo-nos a Artaud no artigo Um caminho inverso: cinco contribuições 

urbanas para pensar montagens em paisagens de áreas naturais.  
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sensibilização e dessa transformação. O teatro de interzonas que propomos trilha esse 

mesmo caminho, é uma resposta às “provocações” desses espaços. 

Muitas das obras dos pioneiros norte-americanos da Land art se situam em montanhas e 

pradarias remotas. O isolamento é parte dessas obras imersas nas paisagens que as acolhem 

e expostas às contingências da natureza. Por exemplo, a famosa obra de Robert Smithson 

Spiral Jetty (1970) esteve durante muitos anos coberta pelas águas84. A obra de Walter de 

Maria The Lighning Field (1977) é um campo de raios situado numa zona de tormentas 

elétricas, depende completamente dos caprichos do tempo.  

Entre esses pioneiros da Land Art podemos mencionar: Sol Le Witt (1928-2007); Robert 

Morris (n. 1931); Carl Andre (n. 1935); Christo (n. 1937) e Jeanne Claude (1935-2009); Walter 

de Maria (n. 1935); Nancy Holt (n. 1938); Robert Smithson (1938-1973), Denis Oppenheim 

(n. 1938), Richard Serra (n. 1939); Mary Miss (n. 1944); James Turrel (n. 1943); Michael 

Heizer (n. 1944) e Alice Aycock (n. 1946); Patrick Dougherty (n. 1945), Alan Sonfist (n. 1946) 

entre outros, todos eles de Estados Unidos. Há também um grupo de pioneiros europeus 

como Richard Long (n. 1945); Hamish Fulton (n. 1946); Nils Udo (n. 1934) e Andy 

Goldsworthy (n. 1956), Dietmar Voorwold (n. 1957), Cornelia Konrads (n. 1957) etc. 

O fato dos earthworks, como também são chamadas as obras de Land art, serem 

indissociáveis de seu lugar na terra as aproxima a outros movimentos, por exemplo, ao 

destination art que Dempsey (2010, p. 289) descreve nesses termos:  

As obras de destination art jamais serão vistas em um museu. É preciso que 
o espectador se desloque até elas e as confronte em seus próprios espaços 
e conceitos. Tais obras têm de ser vistas in situ, por isso reconhecemos a 
importância do contexto para arte, o fato de que a localização é parte 
fundamental da experiência e o entendimento das obras. A expressão 
destination art evidencia e explora a influência recíproca existente entre a 
obra e o espaço circundante. 

A diferença que podemos encontrar é que no caso da destination art prevalecem os lugares 

urbanos ou habitados85 e que essas obras não implicam uma reflexão sobre as relações 

                                                           

84
 Obras de Land art no site do artista: http://www.robertsmithson.com. Acesso em: 5 abr.2015.  

85
 “Muitos levam a arte contemporânea às regiões mais remotas de um país, como é o caso de Målselv Varde 

(Marco de pedra Målselv, 2005), projeto de paisagismo em uma pequena comunidade norueguesa no Ártico, 
concebido pelo artista dinamarquês, de origem italiana, Alfio Bonanno (n. 1947). Ou as maciças esculturas de 
granito (2002-09) criadas pelo croata Ivan Klapez (n. 1961) em um vilarejo nas proximidades de Morogoro, na 

http://www.robertsmithson.com/
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humano-natureza. O fato de que essa reflexão seja um dos eixos da land art determinou que 

o interesse por essa forma de arte fosse aumentando ao compasso da consciência ecológica 

dos artistas, dos públicos e dos patrocinadores. Hoje existem numerosas bienais e festivais 

de land art e a categoria é reconhecida em prestigiosos prêmios e exposições como o Arte 

Laguna Prize ou Documenta. 

Em 2012, o Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles realizou a maior exposição 

retrospectiva sobre Land Art até então: Ends of the Earth86. Nas exposições e museus as 

obras são introduzidas através de registros fotográficos, desenhos ou filmagens. A crescente 

preocupação com problemas ambientais determinou uma nova denominação para 

reagrupar obras e artistas que trabalham com o meio ambiente: environmental art87. Nas 

obras desses artistas há um cuidado maior entre os fins e os meios com relação à 

consciência da necessidade de mudar nossas relações de dominação com o meio ambiente. 

Tenhamos em conta que essa dimensão do cuidado com o meio ambiente não é 

necessariamente parte das preocupações dos Earth ou land artists. Uma obra de Robert 

Smithson, como Asphalt Rundown (1969), que consistia em verter contendores de asfalto 

ladeira abaixo não seria considerada environmental art; sim o seriam, por exemplo, todas as 

obras do britânico Nils Udo que pertence à mesma geração que Smithson. O crescimento 

desse movimento se reflete nos numerosos festivais internacionais de Land art ou de 

environmental art que abrangem países tão diversos como: Estados Unidos, Escócia, África 

do Sul, Irã, Mongólia, Espanha, Finlândia etc. Mas, voltemos agora a Gianni Ratto. 

Gianni Ratto distinguia quatro tipos de cenografia: impositiva, presente, ausente e integrada 

(2011, p.110). Quando impositiva, o público fica deslumbrado, não pode desgrudar os olhos 

                                                                                                                                                                                     

Tanzânia; que atraíram não só os interessados em arte como também as autoridades locais, chamando atenção 
para as carências da comunidade local.” (DEMPSEY, 2010, p. 290) 

86
 No site do museu está disponível um catálogo e um mapa interativo com a localização geográfica das obras 

dos pioneiros da Land art: ˂http://www.moca.org/landart/˃. Acesso em: 5 abr. 2015.  

87
 No site Green Museum que agrupa muitas obras, artistas e discussões relacionadas com estes movimentos, 

afirma-se que não há uma definição consolidada de environmental art, porque é um movimento em plena 
efervescência. Porém enumeram-se algumas características dessas obras. Cf.: 
˂http://greenmuseum.org/what_is_ea.php˃. Acesso em: 5 abr. 2015. Algumas dessas características são: 
interpretar os processos naturais, educar sobre questões ambientais, aproveitar materiais e forças naturais, 
criar obras efêmeras, questionar nossas relações com o meio ambiente e propor novas formas de interação 
com ele. Vemos que todos esses pontos encontram-se em sintonia com o que foi levantado em nossos artigos 
sobre teatro de interzonas. 

http://www.moca.org/landart/
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dela. Quando é presente “ela não agride, mas você a percebe, pois se insinua pelos detalhes 

quase sempre excessivos, como um convidado que procura atrair sua atenção com trejeitos 

ou olhares significativos.”(Ibid). A ausente nem prejudica, nem contribui, nem é lembrada. 

Porém a integrada, “você não se dá conta dela, pois pertence inevitavelmente ao 

espetáculo. Você a confunde com as personagens, pois com elas dialoga em sua linguagem 

silenciosa. Rememorando o espetáculo você a verá agora em sua plenitude.” (ibid). O grande 

desafio que queremos colocar é como alcançar cenografias integradas nas áreas de 

paisagens naturais que definimos como interzonas.  

A seleção de obras que apresentamos a seguir podem ser lidas como intervenções 

cenográficas em paisagens naturais. Algumas intervenções são mais impositivas, outras 

buscam ser mais silenciosas, outras se integram e fazem com que toda a paisagem reverbere 

por meio do contraste com suas formas ou cores. Nem todas são obras de Land Art. Sim, 

podem ser consideradas todas como obras de environmental art. Nenhuma agride, todas se 

integram ao espaço circundante. Não escolhemos nenhuma que seja monumental, nem que 

requeira grande meios técnicos. As paisagens de neve criadas por Sonja Hinrichsen se 

realizam simplesmente caminhando na neve... Há obras que são intervenções com 

iluminação, como as de Eunyeol e Underwood que usam leds, tecnologia que consome 

pouca energia e é simples de manipular. Os dois fotógrafos usam a iluminação nas suas 

“intervenções paisagísticas” realçando características e formas dos espaços escolhidos, 

deixando que o contexto ilimitado dialogue com essas intervenções às vezes 

surpreendentes. 

As obras de Meusnier que ela mesma denomina paysages d´artifice são também 

intervenções com tecidos e tramas coloridas. Há obras completamente efêmeras como as 

obras sobre areia e neve de Hinrichsen e Denevan. Do artista francês Sylvain Meyer 

selecionamos um variado leque de possibilidades: desde obras que trabalham com técnicas 

de trompe l´oeuil e “pintura” com folhas, obras que são intervenções de árvores com 

materiais orgânicos, até técnicas de collage sobre uma rede que segundo a iluminação do 

dia pode se tornar invisível, deixando a collage suspensa no ar. 

A seleção inclui também obras da artista alemã Cornelia Konrads que subvertem as leis da 

gravidade. Uma delas cria uma instalação cômica ou insólita na paisagem. Apresentamos 
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obras de artistas como Nils Udo, Martin Hill e Andy Goldsworthy que exemplificam uma 

poética altamente integrada ao espaço com uma delicadeza e simplicidade quase zen, nos 

casos de Hill e Udo. Mostramos a forma emaranhada, flexível e poética na qual Dougherty 

cria interiores e objetos com fibras (seria outro exemplo de intervenção, mais do que Land 

art). Se o teatro era para Gianni Ratto o lugar onde nada existia e tudo podia acontecer 

(RATTO, 2011, p.114), essas imagens mostram que não é necessária uma sala fechada para 

que tudo possa acontecer... 

A última imagem da seleção que preparamos é a de um conjunto de artistas iranianas que 

veste uma montanha com seus véus de cores e suas silhuetas a contraluz. Essa última 

imagem nos lembra que estamos falando de teatro e que, afinal, são nossos corpos e nossas 

histórias que devem acolher e ser acolhidos nessas “cenografias naturais”. São essas 

histórias que deverão se integrar às paisagens, haverá que encontrar histórias cuja 

encenação pertence inevitavelmente à paisagem e cujas personagens dialogam em sua 

linguagem silenciosa, só assim pode ser atingida a integração almejada pelo grande 

cenógrafo e encenador cujas ensinamentos temos seguido até aqui.  

Deixamos agora a nosso leitor/a o prazer de comtemplar as imagens que selecionamos sem 

interferências. Não precisa ser diretor/a de teatro ou cenógrafo/a: se deixa solta sua 

imaginação, confiamos que ela começará a encenar histórias nessas paisagens. Talvez 

algumas esperanças e medos comuns possam alinhavar todas as histórias dos leitores, talvez 

disso falaria um teatro de interzonas. Logo, como queria Gianni Ratto, sem esperar os três 

sinais, teremos alcançado espaços abertos onde a paisagem ou a desolação de um deserto 

tenham um significado para cada um de nós e ali nos reconheceremos e nos 

cumprimentaremos. 
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Jim Denevan (Fotos: Jim Denevan Site: http://www.jimdenevan.com.) 

 

 

 

http://www.jimdenevan.com/
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Sonja Hinrichsen (Foto: Seamboat Aerials. http://www.sonja-hinrichsen.com) 

 

 

http://www.sonja-hinrichsen.com/
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Algumas instalações luminosas de Lee Eunyeol podem ser consideradas obras de Land Art. (Fotos: 

Lee Eunyeol) (Site do artista desconhecido, disponíveis em: ˂http://www.fubiz.net/2012/05/03/lee-

eunyeol-light-installations/˃) 
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Sylvain Meyer (Fotos: Sylvain Meyer. Site: http://www.artnet.ch/en/photography/sylvain-meyer-2/) 

 

 

 

  

http://www.artnet.ch/en/photography/sylvain-meyer-2/
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Cornelia Konrads (Site da artista: http://www.cokonrads.de. Autores das fotos desconhecidos) 

 

 

http://www.cokonrads.de/
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Barry Underwood (Fotos Barry UNderwood site do artista: (http://www.barryunderwood.com) 

 

 

http://www.barryunderwood.com/
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Edith Meusnier (Paysages d´artifices, fotos do site da artista Site: http://www.edithmeusnier.net)  

 

 

http://www.edithmeusnier.net/
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Martin Hill (fotos: Martin Hill http://martin-hill.com)  

 

 

http://martin-hill.com/
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Nils Udo (Fotos: desconhecido Site: http://www.greenmuseum.org/content/artist_index/artist_id-

36.html)  

 

 

http://www.greenmuseum.org/content/artist_index/artist_id-36.html
http://www.greenmuseum.org/content/artist_index/artist_id-36.html
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Patrick Dougherty (Fotos: desconhecido Site do artista: http://www.stickwork.net)  

 

 

http://www.stickwork.net/
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Andy Goldsworthy (Fotos: autores desconhecidos Site: http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk)  

 

 

 

 

 

http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/
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5 Baz Group. Duas obras: Seventy Thousands curtains (2010) e Carpet (2008).  
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Sonja Hinrichsen: http://www.sonja-hinrichsen.com 
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