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RESUMO 

 

Neste trabalho foi adotadocomo objeto de estudo práticas que mapeiam experiências 

contemporâneas voltadas à trans/formação do espectador teatral, a começar pelos 

conceitos de teatro como acontecimento, espectador companheiro, convívio e 

tecnovívio e a excepcionalidade do acontecimento teatral, propostos pela filosofia do 

teatro de Jorge Dubatti, criador da Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Foi 

adotadoainda uma análise das práticas desenvolvidas nesse núcleo a partir de visita e 

entrevista realizadas com o pesquisador criador da Escola. O diálogo com alguns dos 

principais pensadores da recepção, da mediação teatral e da semiótica (Jauss; Iser; 

Pavis; Bourriaud; Rancière; Cornago e Desgranges) ofereceram apoio para as propostas 

observadas na teoria de Dubatti. Também são apresentadas as práticas de convívio com 

espectadoresrealizadas com o público do espetáculo A Cantora Careca: Teatro do 

Absurdo de Eugène Ionesco, do TUI – Teatro Universidade Informação, projeto de 

extensão do Departamento de Artes Cênicas da UFOP. As ações com o público foram 

realizadas em três formatos: questionários fechados escritos, questionários e 

depoimentos abertos e escrita automática. Nessa prática buscou-sejunto ao público uma 

poiesis do espectador, que reconhece no exercício de apreciação e frequentação de 

espetáculos seu posicionamento crítico enquanto cidadão e construtor de uma nova 

perspectiva para a teoria das artes. A expectação, termo amplamente citado na obra de 

Dubatti, evidencia o sentido de contemplação do que é apresentado ao público, como 

uma prática vigente do espectador, o que remete à ideia de presentificação, de um 

acontecimento a partir do convívio, que se mostra como o grande campo dessa pesquisa, 

que busca privilegiar os estudos sobre a trans/formação do espectador teatral e ainda 

reconhecer como se articulam na prática atual de se ver e fazer teatro. 

 

Palavras-chave: Convívio, Excepcionalidade do acontecimento teatral, 

Trans/Formação do espectador teatral, Mediação, Recepção, Teatro como 

acontecimento. 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo adoptó como objeto de estudio prácticas que mapean experiencias 

contemporáneas voltadas a la trans/formación del espectador teatral, empezando por los 

conceptos de teatro como acontecimiento, espectador compañero, convívio y tecnovívio 

y la excepcionalidad del acontecimiento teatral, propuestos por la filosofía del teatro de 

Jorge Dubatti, creador de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Se adoptó 

además un análisis de las prácticas desarrolladas en ese núcleo a partir de una visita 

realizada y entrevista con el investigador creador de la Escuela. El diálogo con algunos 

de los principales pensadores de la recepción, de la mediación teatral y de la semiótica 

(Jauss; Iser; Pavis; Bourriaud; Rancière; Cornago y Desgranges) ofrecieron apoyo a las 

propuestas observadas en la teoría de Dubatti. También se presentan las prácticas de 

convívio con espectadoresrealizadas con el público de lo espectáculoA Cantora Careca: 

Teatro do Absurdo de Eugène Ionesco, del TUI - Teatro Universidad Información, 

proyecto de extensión del Departamento de Artes Escénicas de la UFOP. Las acciones 

con el público se realizaron en tres formatos: cuestionarios cerrados escritos, 

cuestionarios y testimonios abiertos y escritura automática. En esta práctica se buscó 

junto al público una poiesis del espectador, que reconoce en el ejercicio de apreciación 

y frecuentación de espectáculos su posicionamiento crítico como ciudadano y 

constructor de una nueva perspectiva para la teoría de las artes. La expectación, término 

ampliamente citado en la obra de Dubatti, evidencia el sentido de contemplación de lo 

que es presentado al público, como una práctica vigente del espectador, nos remite a la 

idea de una presentificación, de un acontecimiento a partir del convívio, que se muestra 

como el gran campo de esa investigación, que busca privilegiar los estudios sobre la 

trans/formación del espectador teatral y aún reconocer cómo se articulan en la práctica 

actual de verse y hacer teatro.  

 

Palabras clave: Convívio, Excepcionalidad del acontecimiento teatral, 

Trans/Formación del espectador teatral, Mediación, Recepción, Teatro como 

acontecimiento. 
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INTRODUÇÃO 

 

O sr. I não suportava mais ir a museus e galerias ou ver reproduções 
coloridas de seus quadros favoritos. Não apenas porque estavam privados de 

cor, mas por parecerem intoleravelmente incorretos, com tons de cinza 
desbotados ou “desnaturados” (fotografias em preto-e-branco, por outro 

lado, eram bem mais toleráveis). Isso era especialmente aflitivo quando 
conhecia os artistas e a adulteração perceptiva do trabalho interferia com o 

sentido de suas identidades – o mesmo que agora sentia estar acontecendo 
consigo mesmo. 

 
OLIVER SACKS 

Um antropólogo em Marte: O caso do pintor daltônico 
 

 O apreço pelo detalhe, específico de determinada realização cênica e que confere 

ao seu criador uma assinatura, é o que apresenta um sistema, segundo a hermenêutica, 

de um transbordamento para o mundo exterior, que apela por um sentido de significação 

da cena. Essa intermediação só se realiza a partir da presença do espectador, sujeito que 

interpreta junto da obra e dá a ela o caráter de uma recepção atuante. 

Dando vazão para esse encontro “entre” os sujeitos da criaçãoe os da recepção, 

fica a questão de como vincular determinada ideia ou tema para uma explosão no 

universo além da representação espetacular, promovendo um caminho para a reflexão. 

A busca por interações que qualifiquem a experiência do espectador como 

indivíduo integrante, construtor da obra cênica, são cuidados que vêm sendo restaurados 

desde o começo do século XX, com as primeiras intervenções no espaço cênico, 

propostas por artistas pedagogos como Meyerhold, Piscator, Brecht, Grotowski e que, 

na contemporaneidade, caminham por uma construção na qual o encontro com o 

espectador se faz determinante da ação. 

Motivado por esse levantamento, evidencio a importância de algumas questões 

iniciais: como o espectador reconhece sua contribuição para o teatro?Existe uma 

construção que acontece de maneira coletiva pela reflexão crítica do espectador, sem 

que o mesmo interaja ativamente durante a realização cênica? A continuidade da obra 

artística pode decorrer de uma prática de formação do espectador? 

A partir das questões propostas, é possível encontrarnas práticas que visam a 

formação do espectador, seja pela mediação, ou ainda, no encontro do público com 
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atores, dramaturgos e pensadores da recepção teatral, um recorte que aproxima os 

sujeitos da criação cênica com os sujeitos da recepção. 

Como objeto de estudo,proponho uma análise para experiências contemporâneas 

voltadas ao espectador teatral. A começar, pelos conceitos de teatro como 

acontecimento, convívio, tecnovívio, a expectação e a excepcionalidade do 

acontecimento teatral,propostos por Jorge Dubatti (2016) em sua experiência como 

criador daEscuela de Espectadores de Buenos Aires (EEBA), na Argentina. 

Em ressonância a essa proposta, observamosbrevemente no cenário brasileiro os 

Estudos de Recepção e osDebates Performativos, praticados pelo Instável Núcleo de 

Estudos da Recepção Teatral (iNerTE), da Universidade Estadual de Santa Catarina 

(Udesc), coordenado por Flávio Desgranges (2015). 

O estudo desenvolvido por esses pesquisadores partiu de uma série de 

experiências práticas voltadas para a história da recepção no teatro e como a 

participação do espectador está inserida no cenário atual, conformealmejado por 

Meyerhold, ganhando a característica de quarto criador, juntamente com os atores, a 

direção e a dramaturgia. 

Motivado por minha experiência como diretor teatral na última década e como 

espectador teatral há cerca de vinte e três anos, percebo como há uma formação que 

favorece tanto minha prática artística, no exercício do fazer, como minha formação 

pessoal. No caso da ação como diretor, percebo essa evolução a cada novo projeto 

artístico realizado dentro do ambiente escolar. 

Na última década, após minha formação em Artes Cênicas na Universidade 

Federal de Ouro Preto, atuei como arte-educador e diretor teatral na grande maioria de 

minhas atividades. Muitas delas passaram a ser vinculadas e, mais tarde, ao me 

aproximar mais verticalmente da pedagogia teatral proposta por Constantin 

Stanislávski1, percebi que exercia o papel de diretor pedagogo, por oferecer uma 

                                                           
1 Uma aproximação mais detalhada do trabalho de Constantin Stanislávski ocorreu a partir de minha 
atuação como docente do Teatro Escola Macunaíma (São Paulo – SP), curso técnico profissionalizante, 
em que ministrei aulas de Interpretação, Teoria da Interpretação e História Mundial do Teatro. 
Recorrentemente a equipe pedagógica da instituição oferecia ao quadro de professores uma série de 
cursos e encontros com pesquisadores que aprofundavam a linha de pesquisa proposta por Stanislávski. 
Por ser uma referência brasileira no ensino de teatro e por adotar as práticas propostas por esse teórico, a 
atualização de suas propostas se justificavam no cotidiano da escola. Entre alguns dos profissionais 
convidados estavam: Serguei Zemtsov (Rússia); Jurij Alschitz (Alemanha) e Elena Vássina (Brasil). 
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variedade de ações que atuam nesse trânsito entre o exercício da direção e o da 

docência. 

A vivência constante em plateias de espetáculos de artes cênicastambém foi uma 

grande motivadorado fazer profissional, expandindo meu campo de observação para os 

parceiros e parceiras de público. Muitas dessas pessoas eram amigas e amigos de 

jornada, ou ainda, conhecidos que fiz, por estabelecerem a mesma rotina de 

frequentação a espetáculos. 

Os ruídos existentes entre as propostas de formação de público e sua eventual 

continuidade2, me levaram a questionar a real visibilidade e acesso da produção 

contemporânea em artes cênicas para o público em geral. 

Do mesmo modo, observava em espaços privados, como os teatros da rede Sesc 

SP3, uma frequência assídua de um perfil similar de público nos espetáculos 

apresentados em sua programação mensal. Aparentemente eram pessoas da classe 

média, que tinham por hábito frequentar espaços teatrais, fossem por um gosto pessoal 

ou por vínculo com as artes. Apesar de não ter uma afirmativa dessas observações, não 

deixo de considerar meu olhar enquanto profissional das artes cênicas e, sobretudo, 

cidadão paulista, naquela ocasião, entre 2011 e 2016, morador da cidade de São Paulo. 

Essa observação ao longo dos anos, em consonância com minha atuação no 

espaço da direção e da educação me levaram a buscar as distinções entre os conceitos de 

“formação do espectador teatral” e “formação de espectadores teatrais”. 

O primeiro, ligado à subjetividade da formação do olhar do indivíduo a partir da 

prática de frequentação de espetáculos, acompanhada do exercício de reflexão da 

experiência vivenciada, seja a partir de práticas de mediação, conversas com os 

criadores, leitura complementar sobre a peça, palestras ou outras formas de interação 

com a obra. 
                                                           
2 Parto de uma observação pessoal, como espectador participante de iniciativas da Secretaria de Cultura 
do município de São Paulo, da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo e de algumas cidades do 
interior paulista em que tive breve aproximação, como Atibaia – minha cidade natal –, Vinhedo, Valinhos 
e Campinas – cidades do interior paulista que atuei com projeto de criação e circulação de espetáculos. 
3 O Sesc SP – Serviço Social do Comércio de São Paulo, conta com 23 unidades apenas nos municípios 
da Grande São Paulo, além de outras unidades espalhadas pelo interior do estado. Dentre as unidades 
mais frequentadas no período correspondente aos anos de 2011 a 2016, estavam: Sesc Belenzinho, Sesc 
Pinheiros, Sesc Consolação, Sesc Vila Mariana, Sesc Bom Retiro e Sesc Paulista. Informações sobre o 
Sesc SP disponíveis em <https://www.sescsp.org.br/unidades/#/content=grande-sao-paulo> Acesso em: 
20 mar. 2019. 
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 Neste estudo de pós-graduação,observo as ações da EEBA, coordenado por 

Jorge Dubatti, que desenvolve uma prática de trabalho com espectadores do teatro 

argentino há dezenove anos. Para tanto, além do contato com a literatura de Dubatti, 

realizei visita à Escola de Espectadores, na Argentina, e entrevista com o pesquisador, 

que ganhougrande destaque nesta dissertação, por ter favorecidoo ciclo de convívio que 

o autor nos convida a estudar para pensar o teatro. 

 Em relação a essa vivência, estabeleço um paralelo com o que chamo depráticas 

de convívio com espectadores, adotadas após a realização do espetáculoA Cantora 

Careca: Teatro do Absurdo de Eugène Ionesco do TUI – Teatro Universidade 

Informação4, projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, que visa a 

aproximação da produção acadêmica com a comunidade local. 

 Nessas práticas, foram adotadas ações que dialogavam com o público geral 

presente nas representações, assim como em questionários e diálogos particularizados, 

em busca do olhar individual e subjetivo da recepção. 

 A motivação para essa experiênciadireta com espectadores ocorreu pela primeira 

vez entre os meses de maio e junho de 2017, a partir de uma proposta da disciplina “A 

experiência do espectador contemporâneo”,que cursei na qualidade de aluno especialdo 

PPGAC/ECA/USP5. A disciplina, lecionada por Leonel Martins Carneiro, tinha como 

propósito apresentar seus estudos acerca do espectador teatral contemporâneo e, para 

tanto, sugeriu aos alunos matriculados que realizassem práticas similares às de sua 

pesquisa de doutorado6. Nela, foram feitas abordagens diretas com espectadores logo 

após a realização de uma peça e, a partir de um novo convite, foram realizadas novas 

                                                           
4O TUI é um programa de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que surgiu pela 
parceria do DEART (Departamento de Artes Cênicas) e o DECSO (Departamento de Comunicação e 
Serviço Social) no ano de 2011, com a coordenação do Prof. Dr. Rogério Santos de Oliveira e do Prof. 
Dr. Davi de Oliveira Pinto. O projeto contou com núcleos de trabalho nas áreas de criação, produção e 
comunicação, buscando promover a inclusão social e cultural de professores e alunos da rede de Ensino 
Médio e Universitário, com debates mediados por professores convidados e associações comunitárias da 
cidade de Ouro Preto, visando estabelecer uma compreensão do universo temático e técnico na 
composição de seus espetáculos. O projeto também contou com a coordenação do Prof. Wilson Oliveira. 
Dentre espetáculos desenvolvidos estão: As Empregadinhas (2011-2013); O Pequenino Grão de Areia 
(2014-2017) e A Cantora Careca: Teatro do Absurdo de Eugène Ionesco (2017-2018). 
5 Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de 
São Paulo. 
6 Na tese de doutorado de CARNEIRO (2016), A experiência do espectador contemporâneo: memória, 
invenção e narrativa, são abordados aspectos da ciência da atenção e sua interdisciplinaridade com a 
cena. Para atestar seu estudo, foi realizada uma série de entrevistas buscando variadas percepções com 
espectadores teatrais. 
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conversas após sete, quinze e trinta dias. Nesse estudo, a memória era um quesito 

importante no que tange a reverberação do acontecimento espetacular para o indivíduo 

espectador. 

 A prática sugerida pela disciplina foi realizada em momentos distintos, pela 

recepção de três diferentes espetáculos que ocorreram na cidade de São Paulo. Minha 

ação de pesquisa para a disciplinaocorreu com um espectador de cada uma dessas 

peças.Duas das pessoas entrevistadas correspondiam ao que o professor nos orientou 

como pertencentes a um grupo de controle, ou seja, amigos ou conhecidos da área, o 

que favoreciaa análise de seu discurso. Fora desse grupo, consegui manter o contato 

com outra espectadora, que fui conhecendo ao longo das semanas, com entrevistas por 

Skype. 

 As reflexões propostas por essa disciplina, assim como sua prática com o 

público, me fizeram dar maior atenção ao olhar do indivíduo espectador e o processo 

durante o eco proposto pela peça assistida. 

A partir de então meu projeto de pesquisa apresentado ao PPGAC/IFAC/UFOP7 

passou por grande revisão, associado ao contato com os estudos da disciplina de 

Metodologia Científica, em que meu questionamento de trabalho em destaque passou a 

ser voltado para o espaço de formação do espectador teatral, enquanto indivíduo e não 

apenas como uma parte componente do chamado público. 

No processo de escrita dessa dissertação e em contato com alguns dos principais 

teóricos da estética da recepção (Jauss, Iser), da estética relacional (Borriaud), do 

espectador emancipado (Rancière) e da participação (Cornago),foi possível 

averiguarque o ideal de uma trans/formação do espectador parece mais aproximado, 

considerando uma formação subjetiva que acontece além8 de algo puramente fixo ou 

pré-estabelecido. 

 Considerando a subjetividade de cada espectador e a relevância do 

acontecimento espetacular no cotidiano das pessoas que frequentam o teatro, encontrona 

                                                           
7 Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas do Instituto de Filosofia Artes e Cultura da Universidade 
Federal de Ouro Preto. 
8 O prefixo trans- segundo o dicionário Aulete, está configurado como o “que entra na composição de 
algumas palavras e significa além de, para além de; em troca de; ao revés; para trás; através: 
transatlântico, transformador”. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/trans->. Acesso em: 05 Mar. 
2019. Nesse estudo adotaremos o prefixo trans- seguido de barra: trans/. 
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literatura de Dubatti um campo de abertura para o que chama de excepcionalidade do 

acontecimento teatral, além de sua vasta reflexão para a filosofia do teatro, que propõe 

um novo olhar para a história das artes cênicas, considerando a relevância da 

colaboração do espectador como sujeito construtor dessa história. 

 Já a ideia de uma “formação de espectadores teatrais” associo com as práticas de 

estímulo para formação de público, ou seja, o olhar para a questão do coletivo. Como 

são desenvolvidas práticas que dão continuidade a essa formação de público, que 

iniciativas, temas e ações necessitam ser realizadas para que o público de uma 

determinada localidade se sinta convocado, ou ainda, perceba o trajeto artístico-social 

que a frequência em espetáculos teatrais poderá lhes trazer. 

 Dando maior amplitude nessetema, apedagogia do espectador9 proposta por 

Desgranges (2015), oferece um caminho que vem sendo relevantemente notado pela 

produção acadêmica atual no que tange aos conceitos de recepção, mediação teatral, 

bate papos e outras práticas diretas com espectadores. 

 Neste trabalho, busco estabelecer alguns eixos voltados ao que passareia chamar 

de“trans/formação do espectador teatral”,conforme observamos na prática da EEBA; 

nas propostas de Dubatti acerca da filosofia do teatro ena excepcionalidade do 

acontecimento teatral. Esse último conceito se vincula com minha formação de 

espectador ao longo das últimas duas décadas,em que tive o privilégio de assistir 

centenas deespetáculos, dos quais destacarei seis deles para estabelecer uma ponte entre 

o pesquisador e o artista, o pesquisador e o espectador-pesquisador,analisandocomo 

houve uma apropriação da excepcionalidade no percorrer dos anos. 

Assim, compreender as perspectivas adotadas por esse eixo trans/formação do 

espectador teatralauxilia no pensamento das práxis e da poética da cena contemporânea, 

que começa a envolver a experiência da expectação como invólucro importante para a 

ideia de uma produção artística que dialoga com seu tempo, assumindo, de certa forma, 

o caráter de assembleia, como o teatro grego clássico evocava em seus grandes festivais. 

                                                           
9 Na pedagogia do espectador, Desgranges desenvolve um trabalho a partir das “diversas práticas teatrais 
que visam a formação de espectadores, enfocando tanto atividades pedagógicas antes ou depois do 
espetáculo, que objetivam dinamizar tanto a recepção, quanto osprocedimentos artísticos utilizados na 
própria constituição do espetáculo teatral, visando provocar esteticamente a plateia” (DESGRANGES, 
2015, p. 17-18). 
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O capítulo de abertura apresenta a teoria da recepção a partir da estética da 

recepção proposta por Hans Robert-Jauss (2011) e a teoria do efeito estético com 

Wolfgang Iser (1996). Também observareicomo a troca e a ideia de co-presença para 

um espectador-participante atuam na teoria de Nicolas Borriaud (2009); assim como as 

perspectivas contemporâneas para o espectador como sujeito emancipado de Rancière 

(2002; 2017) e os (des)encontros da participação no contexto atual da recepção teatral 

observadas por Óscar Cornago (2016). Traçareio ponto de vista do espectador segundo 

reflexões atuais do semiólogo Patrice Pavis (2012; 2013; 2015) e a contribuição do 

iNerTE – Instável Núcleo de Estudos da Recepção Teatral no cenário brasileiro, com 

seus Estudos de Recepção e os Debates Performativos. 

A escolha por essa articulação com os teóricos mencionados como forma de 

ampliar e atualizara percepção sobre os conceitos de recepção e mediação teatral, serviu 

comobase de apoio para este estudo, além de fornecer material referencial para o que foi 

adotado nas práticas de convívio com espectadores.Sendo também observado como 

essas referências estão conectadas com o objeto de estudo. 

No segundo capítulo serão apresentados os principais conceitos da obra de Jorge 

Dubatti na filosofia do teatro,destacada como principal arcabouço teórico para uma 

prática desenvolvida na América Latina, precisamente na cidade de Buenos Aires, 

Argentina. 

Ainda no segundo capítulo, ampliando o campo de visão deste espectador-

pesquisador, realizo uma observação panorâmica do conceito de excepcionalidade do 

acontecimento teatral proposto na filosofia do teatro, articulando criticamente seis 

peças relevantes em minha trajetória espectatorial ao longo dos últimos vinte e três 

anos. 

O terceiro capítulo apresenta a experiência de curto estágio na EEBA, em que 

tive a oportunidade de aprofundar os conceitos propostos por Jorge Dubatti, por meio 

deentrevista com o autor, e conhecer um pouco mais da dinâmica metodológica das 

atividades lá desenvolvidas. 

No capítulo quatro relatoa respeitoda prática de direção e pesquisa realizada em 

parceria com o programa de extensão TUI para a criação do espetáculo A Cantora 

Careca: Teatro do Absurdo de Eugène Ionesco e as práticas de convívio com 
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espectadores. Serão apresentados, além da abordagem adotada para essa dinâmica, 

trechos dos relatos e respostas de espectadores entrevistados, seguidos de breve 

reflexão. 
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1. RECEPÇÃO E MEDIAÇÃO: O IMPULSIONAMENTO DO 

ACONTECIMENTO TEATRAL 

 

Todas as manhãs, mestre Zuigan (século XIII), antes de sair de seus 
aposentos, chamava a si mesmo: 

- Mestre Zuigan! 
E respondia: 

- Sim! 
Dizia então: 
- Você está? 
Respondia: 

- Sim! Estou aqui! 
E completava: 

- Então desperte! Não seja enganado! 
 

MONJA COEN 
108 contos e parábolas orientais 

 

Um dos fatores que motivam essa pesquisa de mestrado, e que talvez foi uma 

das questões mais recorrentes durante o período de estudos e orientações, está ancorado 

no lugar da continuidade de pensamento que a representação cênica pode trazerao seu 

público. 

O eco proposto pela representação, que pode ampliar o espaço dedicado à 

recepção quando intencionada pela ação da mediação é o principal veículo que nos 

auxilia para o entendimento de uma prática que já existe no ambiente teatral, seja por 

ações artístico-pedagógicas, antes e após as representações, ou ainda, pelo encontro com 

debatedores, críticos e outros convidados a fim de refletir sobre o espetáculo teatral. 

 Algumas companhias teatrais escolhem dentro de seu período de temporada 

datas em que realizam encontros com o público, momentos nos quais podem explicitar 

um pouco de seu processo criativo e ampliar as reflexões a respeito do espetáculo, com 

uma abordagem que pode permear desde curiosidades da pesquisa artístico-teórica, suas 

inspirações, até outras informações sobre a equipe. 

 Dentre experiências que participei ao longo de minha trajetória expectatorial, 

observo que em boa parte delas havia certo desconforto coletivo no momento da 

“abertura para o diálogo” com o público. Essa percepção por vezes me parecia 

frustrante, afinal esse seria o momento do público se posicionar a respeitodo que fora 

visto, porém frequentemente era encarado assimapenas por uma pequena faixa de 
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pessoas mais interessadas na representação ocorridahá alguns instantes, isso porque não 

considero a questão do gosto pessoal, mas apenas o convite aodiálogo e à reflexão. 

 A prática de diálogo com o público passou a ser adotada por muitos grupos para 

ampliar o foco de sua dramaturgia, talvez uma das questões mais fundamentaislevada 

em conta pelas companhias, inclusive de maneira mais objetiva, seja: o que vocês 

entenderam? 

 Pergunta audaciosa, porém, importante para o artista que, muitas vezes, não tem 

a resposta para suas questões e espera, nesse diálogo com o público, um possível eco 

para justificar sua proposta artística. 

 Por acreditar que a mediação teatral atua como um dos elementos que representa 

o impulsionamento para a representação cênica, oestudo será abertodialogando com 

pensadores da estética da recepção, da teoria do efeito estético e da semiótica, que 

oferecem um campo de comunicação ampliado, um caminho de diálogo entre a proposta 

de criação proveniente da autoria e como se impregna da poética de seu público. 

Essa expansão para a recepção é uma tendência contemporânea, uma vez que 

teóricos do teatro e encenadores atuais visam, cada vez mais, buscar a aliança de seu 

projeto artístico com a quebra das fronteiras entre arte e público, tarefa convocada pela 

pós-modernidade a fim de ressignificar o lugar da fronteira no contexto artístico e 

social. 

Segundo Jean-François Lyotard, o “saber pós-moderno [...] aguça nossa 

sensibilidade para as diferenças e reforça nossa capacidade de suportar o 

incomensurável” (2015, p. XVII). Esse saber foi adotado como uma mola propulsora da 

construção de pensamento, mas que, por diversas vezes,foi abandonado 

peladescrençanesse “respeito às diferenças” que inclui, de fato, saber escutar o outro. 

Igualmente observando o espaço da escuta, observo a pedagogia do espectador 

proposta por Flávio Desgranges, como uma importante via de comunicação brasileira 

entre as ações que permeiam os espaços da representação, da recepção e a possibilidade 

de mescla entre ambos, pelas ações de mediação propostas nos Debates Performativos. 

Essa pesquisa tem o intuito de oferecer um breve panorama sobre os conceitos 

principais que dão apoio ao pensamento de trans/formação do espectador teatral e como 
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a reflexão acerca da recepção e da mediação teatral podem fornecer suportepara o 

desenvolvimento das práxis voltadas às artes da cena. 

A aproximação com essa “fala” advinda do público auxilia na elucubração de 

como o teatro caminha rumo a um novo tipo de estrutura de comunicação, não apenas 

apoiada num tipo de observação passiva ou ativa, mas renovada, ou seja, que eleva a 

percepção da alteridade que emana em canais diferenciados para cada espectador, 

afinal, cada sujeito tem a possibilidade de ver um espetáculo diferente de como o outro 

vê. 

 

1.1. A estética da recepção e a teoria do efeito estético 

 

A relevância da experiência estética é fator essencial para o desenvolvimento de 

uma teoria contemporânea da arte, afinal, para quem a arte é feita? 

No caso dos teóricos com os quais a pesquisa dialoga, correspondem a fronteiras 

da literatura, mas que se fazem universais quando relidas para o contexto das artes 

cênicas. 

Ainda no século XIX, o papel da recepção era subjugado para o da experiência 

estética na história da arte. Hans Robert Jauss (2011) chama atenção para a importância 

da diferenciação fenomenológica entre compreensão e discernimento, e a diferenciação 

do ato da recepção e da interpretação. 

 

Em 1975, Hans Robert Jauss fez uma exposição durante o congresso bienal 
dos romanistas alemães em que, historiando o aparecimento da estética da 
recepção, situou o movimento no quadro dos acontecimentos políticos e 
intelectuais da década de 60. Este período caracterizou-se, efetivamente, por 
transformações que afetaram a vida universitária, em particular, e a sociedade 
ocidental, de modo amplo, com consequências visíveis em vários setores, um 
deles sendo o das investigações literárias. (ZILBERMAN, 2009, p. 8). 

 

Aestética da recepção busca uma renovação dos estudos literários e do processo 

dinâmico entre produção e recepção, destacando o trânsito existente entre autoria, obra e 

público, compreendendo a distinção entre os itens: obra de arte; experiência pessoal; 

experiência histórica e fruição, para que assim, o sujeito possa formar um juízo estético 
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do vivenciado. 

Sendo apresentados ainda, para análise da experiência do leitor, os dois lados da 

relação entre texto e leitor, os quais foram verificados como um diálogo similar entre os 

ideais do espetáculo e o espectador, que são: o efeito, que seria condicionado pelo 

texto/espetáculo e a recepção, condicionada pelo destinatário, que dá a concretização de 

sentido, como um duplo horizonte, que Jauss propõe como o interno, o literário. Esse 

discernimento permitirá observar os aspectos de expectativa e experiência para a 

produção de uma nova significação. 

A palavra horizonte é uma importante via de acesso para um diálogo com a 

mediação, pois falade uma perspectiva clara, que é a do observador. Nesse sentido, 

Jauss abordao horizonte da expectativa, numabusca pela reconciliação entre os aspectos 

estético e histórico propostos pelo texto, considerando a vida do destinatário e a vida da 

obra. 

 

Na conferência sobre a história da literatura como provocação para a ciência 
literária, H. R. Jauss propõe uma inversão metodológica na abordagem dos 
fatos artísticos: sugere que o foco deve recair sobre o leitor ou a recepção, e 
não exclusivamente sobre o autor e a produção. Seu conceito de leitor baseia-
se em duas categorias: a de horizonte de expectativa, misto dos códigos 
vigentes e da soma de experiências sociais acumuladas; e a de emancipação, 
entendida como a finalidade e efeito alcançado pela arte, que libera seu 
destinatário das percepções usuais e confere-lhe nova visão da realidade. 
(ZILBERMAN, 2009, p. 49). 

 

Há uma oposição atribuída à antiguidade sobre a experiência estética entre o 

prazer e o trabalho, nesse sentido, Jauss aponta que o “prazer se opõe ao trabalho, 

quando se afasta do conhecimento e da ação” (2011, p. 95). O que pode parecer uma 

dicotomia, mas que, na verdade, se justifica quando diante da apreciação de um material 

artístico, por alguns instantes ele proporciona o transporte para um ambiente diferente 

do usualmente vivido. A experiência de fruição dá vazão à concretização desse ato, uma 

vez que háa possibilidade de se distanciar do presente e se colocar diante da proposta 

estética sugerida ou imaginada pelos autores da obra. 

O filósofo, crítico e escritor francês Jean-Paul Sartre anuncia que o ato de 

distanciamento na experiência estética é “ao mesmo tempo, um ato formador da 

consciência representante” (JAUSS, 2011, p. 96-97). Essa consciência representante, o 

público, que realiza suas conexões subjetivamente, com aspectos variados de sua 
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leitura,dará indícios de um caminho que forma estruturas imaginativas que conduzem à 

uma percepção estética. 

Existeainda uma perspectiva sobre o ato de formação do olhar estético, que não 

está preso a regras, mas há um debruçamento acerca do material artístico acessado, para 

isso,é preciso haversempre uma relação dialética entre o “prazer de si no prazer no 

outro”10. Esse pensamento comunga com as perspectivas da filosofia do teatro de Jorge 

Dubatti quando apresenta oconvívio como estímulo de uma base fundante do 

pensamento teatral. Semoconvívio e a expectação não há poiesis11. Esse último termo, 

Jauss traz, em composição com a aisthesis e a katharsis, como experiências 

fundamentais para o prazer estético. 

Acerca da poiesis, Jauss buscará o sentido aristotélico,no qual debruçamos com 

prazer diante da obra que nós mesmos realizamos, nesse sentido, “o homem alcança um 

saber que se distingue tanto do conhecimento conceitual da ciência quanto da atividade 

finalística do artesanato passível de reprodução” (Idem, p. 101). 

O sujeito é o criador, enquanto na aisthesis o prazer estético se dá pela 

percepção e por uma “dupla razão do prazer ante o imitado” (Idem). 

Pensando na katharsis como uma experiência comunicativa, ou seja, como o 

veículo que a levará para a exposição do vivenciado, há uma atividade autônoma do 

observador, Jauss reflete como existeuma demanda de “libertar o espectador dos 

interesses práticos e das implicações de seu cotidiano, afim de levá-lo, através do prazer 

de si no prazer no outro, para a liberdade estética de sua capacidade de julgar” (Idem, p. 

101-102). 

É possível observar que a diretriz adotada por Jauss na estética da recepção 

remonta às origens do pensamento da literatura ocidental, ancorada pelo aristotelismo, e 

que, portanto, fornece uma análise em que são valorizadosos aspectos sequenciais 

relacionados à apreciação de uma obra e sua consequente reverberação, seja por uma 

função comunicativa ou pela produção de teoria acerca da experiência estética vivida. 

A função comunicativa da experiência estética não é necessariamente 
mediada pela função catártica. Também pode decorrer da aisthesis, quando o 
observador no ato contemplativo renovante de sua percepção, compreende o 

                                                           
10 JAUSS, 2011, p. 98. 
11 Conforme observaremos no capítulo 2. 
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percebido como uma informação acerca do mundo do outro ou quando a 
partir do juízo estético, se apropria de uma norma de ação. A própria 
atividade da aisthesis, contudo, também pode se converter em poiesis. O 
observador pode considerar o objeto estético como incompleto, sair de sua 
atitude contemplativa e converter-se em co-criador da obra, à medida que 
conclui a concretização de sua forma e de seu significado. A experiência da 
aisthesis pode, por fim, se incluir no processo de uma formação estética da 
identidade, quando o leitor faz a sua atividade estética ser acompanhada pela 
reflexão sobre seu próprio devir. (JAUSS, 2011, p.102-103). 

 

Também realizando um debruçamento sobre a recepção, mais relacionado ao 

prazer estético, Wolfgang Iser trará luz para o que chama de teoria do efeito estético, o 

que, em larga escala parece corresponder aos ideais propostos no teatro como 

acontecimento12, sobretudo para a palavra acontecimento, abordado por esse autor como 

uma liberação de acontecimentos levantada pela obra literária. 

Para fortalecer esse interesse no efeito estético, apresenta duas questões: “1. Em 

que medida o texto literário se deixa apreender como um acontecimento? 2. Até que 

ponto as elaborações provocadas pelo texto são previamente estruturadas por ele?” 

(ISER, 1996, p. 10-11). 

A estética do efeito abre espaço para o pensamento do acontecimento como um 

caráter inerente ao sujeito que ressignifica a obra, nos transporta para o lugar do 

espectador, por se tratar de uma perspectiva em que a construção se refaz no exercício 

em expectação. Ainda se reconecta com o sentido de ação executada pelo espectador, 

quando Iser nos traz a ideia de uma consciência receptora para o leitor do texto 

literário. 

É possíveldizer que o espetáculo se realiza somente através da constituição de 

uma consciência receptora. O jogo proposto pelo acontecimento teatral nos encaminha 

para esse espaço “entre” os sujeitos da recepção – os espectadores – e os sujeitos da 

encenação – elenco, técnicos, direção, etc. 

É importante atentar para o fato de que não são sujeitos isolados em seus lugares 

propícios de atuação, mas que atuam, ou seja, criam em seus espaços e neles há 

confluência que dá origem à significação proposta ou, muitas vezes, imposta pelo 

espetáculo. 

 

                                                           
12 O teatro como acontecimento será abordado no capítulo 2. 
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O texto, portanto, se realiza só através da constituição de uma consciência 
receptora. Desse modo, é só na leitura que a obra enquanto processo adquire 
caráter próprio. Por isso, a seguir nos referiremos a “obra” apenas quando 
esse processo de constituição se realiza na constituição exigida do leitor e 
estimulada pelo texto. A obra é o ser constituído do texto na consciência do 
leitor. (ISER, 1996, p. 50-51). 

 

A formação cultural e humana do sujeito espectador encontra eco nessa fusão de 

possibilidades em que sua história pessoal colide com as histórias a ele apresentadas. 

Essa consciência espectatorial só é adquirida a partir da frequência de seu contato com 

obras artísticas, nesse sentido, o ideal de uma frequentação13, como proposto por Jorge 

Dubatti às alunas e alunos da EEBA, fortalece o caráter de uma consciência receptora, 

conforme apontado por Iser. 

 

[...] a descrição da interação entre texto e leitor deve referir-se em primeiro 
lugar aos processos constitutivos pelos quais os textos são experimentados na 
leitura. Tal experiência sempre antecede a significação atribuída às obras, 
pois esta se funda naquelas. Compreender essa experiência significa ter a 
consciência dos atos que originam nossos juízos sobre a arte e que se 
atualizam em sua experiência. (ISER, 1996, p. 52). 

 

Observamos que a estética da recepção e a teoria do efeito estético cumprem um 

importante papel quanto à transformação do pensamento sobre a obra literária e que, de 

maneira correspondente, sustentam o desenvolvimento de uma práxis voltada ao 

espectador teatral. Considerar os espaços da literatura e do teatro como sujeitos distintos 

seria um grande atraso, visto que ambas as artes, associando também o cinema, a dança 

e as artes plásticas, têm como foco seu público e sua potencial reverberação enquanto 

eco da obra apresentada. 

 

1.2. O ponto de vista do espectador 

 

Seguindo, com vistas à perspectiva do espectador pela ótica do semiólogo 
                                                           
13 Na 1ª aula de 2018 na EEBA, realizada em 05 de março no Centro Cultural de la Cooperación, na 
cidade autônoma de Buenos Aires, Dubatti falou ao grupo de alunos-espectadores que a frequentação e a 
teoria são bases do trabalho que viria a desenvolver ao longo do ano. A ideia de manter a frequência a 
espetáculos recomendados e aos encontros na EEBA, são aspectos da prática proposta na escola, que de 
certo modo, elevam o desejo de que mantenham essa frequentação a outros espetáculos teatrais e/ou 
outros produtos culturais. (Relato de experiência pessoal). 
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Patrice Pavis, que abre espaço em edição francesa do livro L’Analyse des spectacles 

(2012)14 para abordar algumas atualizações para o que chama de O ponto de vista do 

espectador15. 

Anteriormente, emA Análise dos Espectáculos, Pavis oferece um grande 

repertório para que, o que chama de espectador amador e o espectador profissional, se 

carregarem de instrumental para um olhar mais analítico acerca do espetáculo, propondo 

que é preciso se colocar “na pele do fã de teatro” e “ajudar a obstruir a visão simples e 

clara do espetáculo”, além de aproximar a recepção de uma “meditação poética e 

filosófica do espetáculo” com o desejo de “devolver ao espectador uma confiança em 

seu próprio olhar” (2015, p. XVIII – XIX). Esses corolários são enfoques que guiarão 

seu trabalho ao longo do estudo, em que realiza uma abordagem crítica de observação 

aos conceitos teatrais, sobretudo os da cultura ocidental, buscando uma materialidade 

para as sensações realizadas durante o exercício espectatorial. 

Explora como a subjetividade faz parte do processo de ação do espectador e 

oferece alguns instrumentos para análise, como a tomada de notas para o que se assiste, 

a observação das unidades do espetáculo, a descrição verbal e, até mesmo, o desenho 

como uma forma de manifestação do vivido (Idem, p. 27-30). 

A grande contribuição de seu trabalho para essa dissertação de mestrado são os 

questionários voltados ao público, que foram adotados como uma diretriz para as 

práticas de convívio com o público de A Cantora Careca: Teatro do Absurdo de 

Eugène Ionesco16. 

Focando no questionário desenvolvido por Pavis (Idem, p. 33-34) e, apesar de se 

tratar de um material elaborado ao longo da década de1980, considerando que ainda 

possui aspectos que dialogam com a atualidade, por questionar sobre características 

gerais da encenação, da visualidade, da performance do elenco e da relação da obra com 

o espectador, num geral, trata-se de um questionário bastante abrangente, que propõe 

uma visão mais direta sobre os elementos de encenação. Dividido em temas, porém 

                                                           
14 Utilizamos nesse estudo a 2ª edição brasileira do livro A Análise dos Espetáculos, de Patrice Pavis, 
publicada pela Editora Perspectiva (2015). O texto anexo Le point de vue du spectateur, da edição 
francesa, ainda não foi traduzida para a língua portuguesa, para tanto, utilizaremos citações que tiveram 
tradução revisada pela Prof. Raíssa Palma, profissional de ensino da língua francesa. 
15 Tradução nossa para o original de Patrice Pavis, Le point de vue du spectateur (2012). 
16 Abordaremos sobre as práticas de convívio com espectadores no capítulo 4. 
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muito extenso – praticamente um trabalho voltado para o pesquisador em teatro – e, ao 

mesmo tempo, abrindo espaço para uma discussão acerca dos conceitos semiotizáveis 

do espetáculo, como se isso fosse o atestado de qualificação do “olhar do espectador”. 

De todo modo, o questionário é um material que prescinde de olhar atualizado 

para que seja discutido ou aplicado ao público. 

Outros elementos apresentados pelo autor são importantes para pensar os 

formatos de mediação, uma vez que o exercício de aproximação com o público inicia 

desde o momento em que o espetáculo é anunciado, seja pela divulgação ou em contato 

com materiais que complementam a realização espetacular. Pavis chama atenção para os 

programas dos espetáculos, que são materiais que podem, num primeiro momento, guiar 

o olhar do público, além de questionar a relevância dele para o espetáculo em si. 

O acesso aos programas de espetáculos também serve como material histórico de 

pesquisa, uma vez que neles há informações escolhidas pela equipe do espetáculo, afim 

de reverberar um registro ou um pensamento sobre a peça. 

Pavis também chama atenção para o avanço das mídias e como as maneiras de 

se fazer e receber o teatro prescindem de uma evolução, falando assim num corpo 

“midiado”, no qual observamos o corpo do espectador como um instrumento 

influenciado pelas mídias, que passou a incorporar e interiorizar algumas regras de seu 

funcionamento (Idem, p. 40). Nesse sentido, fala em intermidialidade, que traduz um 

pouco mais desse corpo afetado pela relação com as mídias. 

Esse corpo midiado corresponde ao que Dubatti chama de tecnovívio17, uma vez 

que ambas dialogam no campo de uma evolução de pensamento de ação para o corpo da 

recepção em trabalho com a tecnologia. 

Na averiguação de um dos quesitos básicos da recepção,é possívelfalar sobre o 

foco ou a atenção direcionada à cena, o que nos dias atuais se mostra extremamente 

fragmentado, uma vez que muitos espectadores confundem a liberdade da expectação 

em espaços dedicados à representação cênica com a de telespectadores na sala de suas 

residências. Evidentemente não há comodeixar de considerar as dinâmicas 

                                                           
17. O tecnovívio é um conceito da filosofia do teatro de Jorge Dubatti que vem como um instrumento de 
oposição ao convívio, pois ocorre a partir de uma interferência tecnológica para a interação entre as 
pessoas. Abordaremos sobre o tecnovívio mais amplamente no item 2.4 do capítulo 2. 
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contemporâneas em que o espetáculo prescinde da participação viva, atuante e, muitas 

vezes, tecnológica do espectador, que pode receber a indicação de “Por favor, 

mantenham seus celulares ligados!”. 

Essa perspectiva de mudanças de focodo olhar promovem uma alteração de 

direcionamento do corpo em estado de recepção, que atua, ou seja, gera poiesis18 em 

diversas fronteiras, seja sentado na sala tradicional de representação à italiana, ou 

assistindo seus pares em formatos diferenciados de encenação, o que nos obriga a olhar 

a reação do outro, ou como espectadores caminhantes num espaço aberto em que a 

exploração é a grande chave para a construção narrativa do espetáculo.Sobre esses 

modos de relação que a encenação contemporânea propõe ao público, Pavis afirma que 

“é interpelado ao mesmo tempo no mais profundo de si mesmo e amplia seu campo de 

conhecimento” (2013, p. 284). 

Observando alguns aspectos que Pavisnos aponta em seu anexo da edição 

francesa para o livro A Análise dos Espetáculos, é possível destacar, em um primeiro 

momento,alguns marcos históricos levantados pelo autor, como os ocorridos durante a 

década de 1980, que mostram a relação de envolvimento com os conceitos debatidos na 

época em que a atenção ao espectador teatral começava a ganhar grande significação, 

devido ao pensamento teórico desenvolvido em herança a outros pensadores da arte 

teatral. 

A estética da recepção alemã (Jauss, Iser) assume o conceito da semiologia: 
ela reformula a troca emissão-recepção em termos de produção-recepção [...] 
Para a estética da recepção, o leitor ou o espectador mantém um diálogo com 
a obra: diálogo de um sujeito presente e um discurso passado ou questão 
colocada pelo sujeito contemporâneo àobra passada para melhor perceber o 
presente. (PAVIS, Tradução nossa, 2012, p. 378-379). 

 

Na análise, Pavis avança ao longo das décadas destacando como as relações de 

recepção se atualizam e o espectador, que antes se encontrava fechado num espaço de 

observação, começa a ganhar um espaço representativo, devido à série de propostas de 

um teatro mais interativo, de modo que, ao chegar nos anos 2000, o espectador “é cada 

vez mais ‘filósofo’” (2012, p. 380), buscando um sentido maior para o que assiste. Por 

outro lado, o autor atenta para como o espectadorse tornou “mais consumidor e isolado” 

                                                           
18 Nos referimos à perspectiva de poiesis apontada por Dubatti que “envolve tanto a ação de criar (a 
fabricação) quanto o objeto criado (o fabricado)” (DUBATTI, 2016, p. 33-34), a qual será desenvolvida 
mais amplamente no capítulo seguinte. 
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e que uma possível “interatividade” e “criatividade estão contentes com um protesto 

superficial e formal” para o que se produz. (Idem, p. 380). 

O espectador, como um filósofo do teatro, também é foco da filosofia do teatro 

de Dubatti e, desse modo,é válido analisar como os processos de reflexão da recepção se 

atualizam de maneira que seja possível escolher novas formasde atuar diante do vivido, 

talvez conforme explorado por Pavis, há uma grande preocupação para o modo como 

recebemos o espetáculo. 

 

Como existem muitos tipos de leitores, os tipos de espectadores são 
inumeráveis; não há leitores ideais, nem universais, nem leitores modelo! [...] 
Como o espectador vai reagir? Quais são os seus hábitos de recepção: 
culturais, políticos, psicológicos, etc.? Será que somos tão atentos enquanto 
espectadores quanto como leitores? O leitor pode fazer pausas, mas com o 
risco de "picotar" a leitura, perdendo o fio condutor. No teatro, só se tem 
direito às pausas proporcionadas pela encenação ou pelos intervalos e breves 
momentos de pausa entre os atos, os quadros, as cenas. (PAVIS, Tradução 
nossa, 2012, p. 381). 

 

A observação mútua entre leitor e espectador torna possível a reflexão a respeito 

de como os aspectos referentes à recepção se atualizam diante das questões apontadas 

por Pavis e como se articulam com o fazer teatral, pois, neste estudo não 

necessariamente será questionadoo material artístico produzido, quais temas, linguagens 

ou relevância, mas os processos de impacto e reverberação da obra teatral na formação 

do indivíduo. 

Nesse quesito, Pavis abre uma discussão para o que chama de “encenação da 

visão” e assume os aspectos de deslocamento do olhar do espectador que “não é técnico 

ou fisiológico, mas sim simbólico: está ligado à maneira de ‘olhar o olhar’” (Idem, p. 

386) para colocá-lo em cena. A visão do espetáculo, organizada pela encenação, a 

“visualidade” propõe ao observador que faça a relação entre um “sistema estético e 

estratégico” para que ocorra o efeito proposto. 

Pavis chama atenção para o restabelecimento do olhar entre público e elenco, 

entre espectador e ator, relações coletivas e individuais para que o exercício dialético do 

acontecimento teatral ocorra. 
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O espectador, na verdade, não é mais o receptor de uma mensagem nova e 
radical, à qual, após a surpresa, ele ainda pode enfrentar e reagir. [...] O 
espectador pós-moderno ou pós-dramático é visto como um consumidor de 
alto nível, em constante busca por sensações e remédios intelectuais de 
conforto. Prazer efêmero, mas intenso, consumo rápido, mas superficial, 
prazer garantido, mas provavelmente efeito viciante. (PAVIS, Tradução 
nossa, 2012, p. 388). 

 

 A realidade que Pavis nos convoca a observar nessas considerações, está no 

convite ao olhar mais direcionado ao espectador, que se encontra imerso em formatos de 

recepção que desafiam sua relação com o mundo e cabe aos pensadores da arte a 

ressignificação dessas relações. Um caminhoque será apontado no capítulo seguinte,é 

consolidado pelo resgate ou explicitação do convívio como motriz de um pensamento 

artístico e também pedagógico. 

 É possível perceber, a partir das abordagens de análise de Pavis, que os 

processos de encenação passam a promover uma nova proposta de relação entre a ética 

e a estética do artista em composição com a de seu público, ampliando desafios para a 

recepçãoque, de modo algum, deve ser relacionadaapenas como passiva ou ativa. 

 

1.3. Troca, co-presença e o espectador-participante na estética relacional 

 

Refletindo sobre o campo da estética relacional19 na evolução das artes, Borriaud 

aponta como a “mecanização geral das funções sociais reduz progressivamente” (2009, 

p. 23) o espaço entre as pessoas no lugar da recepção, pois as relações propostas pela 

arte se encontram num “estado de encontro fortuito” (Idem, p. 25). 

O pensamento do autor seaproxima das propostas da filosofia do teatro de 

Dubatti, em que é perceptívela “mecanização” como um processo evolutivo das relações 

humanas e que, de igual maneira, sofre evolução nos seus modos de relacionar-se com o 

outro. É necessáriotambém chamar atenção para essa relação de “estado de encontro 

fortuito” como inevitável, ou seja, não há como se abster da evolução das relações 

diante da evolução do modo como os encontros se realizam. 
                                                           
19 O autor Nicolas Borriaud apresenta um glossário no livro Estética Relacional em que define o 
Relacional (estética): “Teoria estética que consiste em julgar as obras de arte em função das relações 
inter-humanas que elas figuram, produzem ou criam”. (2009, p. 151). 
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Nas relações propostas pelo teatro há uma clareza nesse convite, como abordado 

na tese de Letícia Mendes de Oliveira acerca da Dramaturgia do Espectador, na qual 

aponta os processos relacionais entre o “contrato” estabelecido pelo espectador e a peça 

teatral:  

Quando um espectador se propõe a assistir a uma peça teatral, ele aceita, 
implicitamente, participar de uma experiência, aceita, conscientemente ou 
não, um pacto silencioso, regido por convenções e regras seculares. 
Entretanto, a inserção do espectador dentro do curso de realização do evento 
cênico ainda é um desafio para as artes cênicas, isso porque tal tarefa é 
delicada e imprevisível. Relacionar-se verbalmente, sensivelmente e 
corporalmente com um espectador é uma ação que exige uma extrema 
responsabilidade ética. E para pesquisar essas questões, é preciso revisitar no 
passado e no presente as teorias válidas e embasadas na busca de uma análise 
ampla que aponte hipóteses e alternativas práticas para o presente e para o 
futuro. (OLIVEIRA, 2014, p. 14). 

 

Os aspectos aqui apresentados pela autora se destacam, uma vez que propõem 

revisitar a história e analisar os processos da relação criados na recepção, tarefa que a 

filosofia do teatro resgata ao falar de uma ontologia do teatro, afinal, por que fazemos 

teatro? 

Borriaud discursa sobre a importância do contexto histórico em que estamos 

inseridos e a importância dese “manter juntos”20 nos processos de subjetividade ligados 

as experiências de cada um e que essa relação não sejavista de maneira igual nos dias 

atuais por já estarmos, enquanto sujeitos, fracionados em experiências estéticas e visuais 

variadas, as quais sugerem os avanços da fotografia e do cinema no século XX e que, 

portanto, não conseguimos identificar uma “matéria unificadora”21 que exerça o papel 

de ligar essas relações. 

 

Como a obra de arte é uma ocasião para uma experiência sensível baseada na 
troca, ela deve se submeter a critérios análogos aos que fundam nossa 
avaliação de qualquer realidade social construída. Hoje, o que estabelece a 
experiência artística é a co-presençados espectadores diante da obra, quer 
seja efetiva ou simbólica. As primeiras perguntas a ser feitas diante de uma 
obra de arte são as seguintes: Esta obra me dá a possibilidade de existir 
perante ela ou, pelo contrário, me nega enquanto sujeito, recusando-se a 
considerar o Outro em sua estrutura? O espaço-tempo sugerido ou descrito 
por esta obra, com as leis que a regem, corresponde a minhas aspirações na 
vida real? Ela critica o que julgo criticável? Eu poderia viver num espaço-
tempo que lhe correspondesse na realidade? (BOURRIAUD, 2009, p. 80). 

                                                           
20 BORRIAUD, 2009, p. 27-28. 
21 Idem, p. 27-28. 
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 Perguntas como as apontadas pelo autor, incitam a considerar a respeitodo real 

tipo de espectador que ele convida à reflexão, afinal, parece tratar de um público 

altamente especializado, no entanto, Bourriaud aponta que a ideia atual de uma co-

presença dos espectadores diante da obra também já levaria o indivíduo a se relacionar 

afetivamente com a obra proposta. 

Ao pensar como o espetáculo se manifesta,é possívelresponder às questões sem 

considerar, num primeiro momento,aquelas relacionadas ao gosto pessoal ou aos fatores 

de gozo, que levam a um reconhecimento da excepcionalidade diante do vivido. 

De todo modo, a relação acontece a partir de uma troca, submetida a critérios 

propostos pelos criadores da obra e os que estariam dispostos no arsenal pessoal e 

histórico do espectador, chamando entãopara a ideia de uma formação humana que 

acompanha o sujeito e que será articulada com sua vivência do espetáculo. 

 Avançando sobre esses aspectos, Borriaud reflete ainda sobre o campo social 

que acolhe a arte hoje e fala da presença da “microcomunidade” que a abriga. Afinal, há 

uma proposta por trás da ideia do artistaque, muitas vezes, não comunica, por mais que 

seja seu desejo ser universal, mas que articula com um meio específico. 

Sobre isso, aborda como a “obra cria uma coletividade instantânea de 

espectadores-participantes, seja em seu modo de produção ou no momento de sua 

exposição”22, sugerindo, assim, que o espectador passa a trazer seu corpo como 

justificativa de sua presença, que é carregada de uma história e de um comportamento 

articulados ao longo de sua vida. 

 Mais uma vez a nomenclatura de espectador ganha um composto, agora como 

participante, talvez não consciente, mas que exerce papel de relação direta com a obra, é 

criador enquanto recebe. 

  

Retomar a ideia de pluralidade, para a cultura contemporânea nascida da 
modernidade, significa inventar modos de estar-juntos, formas de interações 
que ultrapassem a fatalidade das famílias, dos guetos do tecnoconvívio e das 
instituições coletivas que nos são oferecidas. Não podemos dar 
prosseguimento à modernidade a não ser superando as lutas que ela nos 
legou: em nossas sociedades pós-industriais, o mais urgente não é mais a 

                                                           
22 Ibidem, 2009, p. 82-83. 
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emancipação dos indivíduos, e sim a da comunicação inter-humana, a 
emancipação da dimensão relacional da existência. (BOURRIAUD, 2009, p. 
84). 

 

 Segundo Borriaud, a estética relacional aponta um aspecto em que a arte deve 

seguir conforme as instituições artísticas desejam, como um encaminhamento para o 

olhar de seu público. Aproximando da atualidade para o que chama de “tecnoconvívio” 

é possível observarcomo as nomenclaturas se entrecruzam, mas não são aprofundadas, 

pois, de modo geral, todas as relações poderiam receber esse nome, uma vez que já se 

encontram no lugar de mediação proposto pelo avanço das tecnologias. 

 Quanto à emancipação dos sujeitos, que será abordadaem seguida, é importante 

considerar que não necessariamente impedem o desenvolvimento de uma comunicação 

inter-humana, pois, trata-sede sujeitos que são carregados de subjetividades e, 

certamente, assim como a obra de arte, prescindem de um processo de identificação e 

autonomia. Sem essa consciência singular não há comofalar em avanços da 

comunicação ou das formas de relação e continuaria sendo reproduzido o espaço de 

isolamento, de “guetos”, conforme apontado pelo autor. 

 Por outro lado, é importante destacara crítica de Bourriaud para uma 

preocupação recorrente quanto aos processos de aproximação com o espectador: 

 

As relações entre os artistas e suas produções, assim, rumam para a zona do 
feedback: há alguns anos vêm se multiplicando os projetos artísticos 
conviviais, festivos, coletivos ou participativos, que exploram múltiplas 
potencialidades da relação com o outro. O público vê-se cada vez mais 
levado em conta. Como se agora essa “aparição única de um distante”, que é 
a aura artística, fosse abastecida por esse público: como se a 
microcomunidade que se reúne na frente da imagem se tornasse a própria 
fonte da aura, o “distante” aparecendo pontualmente para aureolar a obra, a 
qual lhe delega seus poderes. A aura da arte não se encontra mais no mundo 
representado pela obra, sequer na forma, mas está diante dela mesma, na 
forma coletiva temporal que produz ao ser exposta. (BOURRIAUD, 2009, p. 
85). 

 

 Se de um lado há essa potencial evidência em que o espectador é o foco, ou o 

determinante da realização da obra artística, por outro lado, é nítidoque se os processos 

relacionais evoluíram para uma prática aproximativa de seu público, não é possível 

isentar sua importância nesses aspectos de feitura e conclusões possíveis sobre a obra, 

as quais estão conectadas à toda uma perspectiva de ampliação de moldura ou de olhar 
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de mundo que ela possa nos oferecer. 

 A crítica de Bourriaud resvala no lugar de aceitabilidade que o público pode 

manifestar a partir do que consome artisticamente e, ainda do lado dos criadores da 

obra, que aguardam que a recepção conclua, ou até mesmo, defina sua concepção de 

obra. 

Por fim, é possível ainda verificar que a noção de presença do indivíduo também 

merece sua devida atenção, uma vez que o contexto social ou a microcomunidade em 

que está envolvido, podem ressignificar tanto um acontecimento artístico como o 

exercício da recepção. 

 

1.4. Debate como estrutura de emancipação 

 

Em O espectador emancipado23, Jacques Rancière expõe uma realidade que se 

mostra difícil de ser negada quando são observadosos campos de atuação social do 

teatro e, para tanto, traz uma série de questões que resgatam o sentido de coletividade e 

como o reconhecimento dessa camada renova uma necessária sensibilização no campo 

da recepção. No caso dessa dissertação, enviesada para o olhar de uma trans/formação 

do espectador teatral. 

 

[...] é preciso arrancar o espectador ao embrutecimento do parvo fascinado 
pela aparência e conquistado pela empatia que o faz identificar-se com as 
personagens da cena.  A este será mostrado, portanto, um espetáculo 
estranho, inabitual, um enigma cujo sentido ele precise buscar [...] precisará 
aguçar seu próprio senso de avaliação das razões, da discussão e da escolha 
decisiva. [...] O espectador deve ser retirado da posição de observador que 
examina calmamente o espetáculo que lhe é oferecido. Deve ser desapossado 
desse controle ilusório, arrastado para o círculo mágico da ação teatral, onde 
trocará o privilégio de observador racional pelo do ser na posse de suas 
energias vitais integrais. (RANCIÈRE, 2017, p. 10). 

 

 O sentimento de posse por alguma coisa, tão difundido na formação humana 

                                                           
23 Originado a partir de um convite realizado a Rancière para sua obra O mestre ignorante (2002), em que 
“expunha a teoria excêntrica e o destino singular de Joseph Jacotot, que causara escândalo no início do 
século XIX ao afirmar que um ignorante pode ensinar a outro ignorante aquilo que ele mesmo não sabe, 
ao proclamar a igualdade das inteligências e opor a emancipação intelectual à instrução pública.” 
(RANCIÈRE, 2017, p. 7). 
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como algo essencial para sua trajetória, ganha nova estruturação quando visto de outra 

perspectiva, afinal, como adotar uma “visão de mundo” ou uma “identidade autônoma” 

para o que acessamos no teatro senão aprendermos a nos descolonizar de conceitos que 

estão arraigados desde a fundação do sentido de comunidade? 

Quando Rancière propõe esse olhar para as energias vitais integrais do ser, torna 

o observador racional, uma nomenclatura como as estruturas tradicionais, parecendo 

cada vez mais querer nos apossar. Não há comonegar que existe uma construção 

romântica acerca do pensamento estético, de modo que o sujeito espectador se torna 

passivo diante da exposição das experiências humanas, porém, não podemos deixar de 

considerar o sentido de assembleia da qual o teatro nos resgata. 

 

O teatro é uma assembleia na qual as pessoas do povo tomam consciência de 
sua situação e discutem seus interesses, dizia Brecht após Piscator. Artaud 
afirma que ele é o ritual purificador em que uma coletividade se apossa de 
suas próprias energias. Se o teatro encarna assim a coletividade viva em 
oposição à ilusão da mimese, não é de surpreender que a vontade de 
reconduzir o teatro à sua essência possa respaldar-se na própria crítica do 
espetáculo. (Idem, 2017, p. 11-12). 

 

Pensar que o teatro épico24 brechtiano fortalece o rompimento das barreiras 

impostas pelo ideal romântico e realista do final do século XIX e início do século XX, é 

refletir como o impacto dessa mudança configura um sentido renovador para a 

recepção, uma vez que o foco é direcionado claramente ao público. Ainda que o 

espectador permaneça sentado diante de uma peça que ocorre no palco, começa a ter 

consciência da ficção construída para uma satisfação pessoal em confronto com 

questões que, de alguma maneira, ferem seu sentido de humanidade, restaurando sua 

função no mundo enquanto sujeito, convidando-o a observar seus pares como 

construtores. 

 As energias vitais integrais começam a tomar posse do espectador quando ele 

reconhece que é reconduzido a sua essência, assim como Rancière mostra, é possível 

                                                           
24 Sobre o teatro épico o Dicionário de Teatro nos apresenta: “Na década de vinte, BRECHT, e, antes 
dele, PISCATOR deram este nome a uma prática e a um estilo de representação que ultrapassam a 
dramaturgia clássica, “aristotélica”, baseada na tensão dramática, no conflito, na progressão regular da 
ação. [...] O teatro épico surgiu como uma reação às facilidades da peça bem-feita e ao fascínio catártico 
do público. [...] Do mesmo modo que não existe teatro puramente dramático e “emocional”, não há teatro 
épico puro. BRECHT, aliás, acabará falando em teatro dialético para administrar a contradição entre 
interpretar (mostrar) e viver (identificar-se).” (PAVIS, 2003, p. 130). 
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averiguarque “reconduzir o teatro a sua essência” está intimamente ligado ao 

pensamento ontológico de Dubatti,que deseja com a filosofia do teatro “devolver o 

teatro ao teatro” e que dele possamos estabelecer uma criticidade maior a sua função 

enquanto produção de sentidos e subjetividades. 

Observamos assim um possível paralelo entre como as energias vitais integrais 

se comunicam com as ações de recondução à vivência que o teatro nos ativa, seria 

entãouma clara devoção ao sentido ímpar do fazer teatral, que é o encontro, em convívio 

como nos convida a filosofia do teatro, ou ainda, em assembleia. De todo modo, seria 

um processo de recondução, um convite à essência de sua realização. 

 Dando prosseguimento a essa busca por uma emancipação do espectador, 

Rancière observa como o teatro e a performance passam a dar destaque aos 

espectadores como se quisessem qualificá-los a um papel de agentes de mudança de 

uma prática coletiva (2017, p. 13). Relação estabelecida como um reflexo ao 

pensamento do mestre e do ignorante, como se o segundo não tivesse distância ou 

condições suficientes para gerar um campo de percepção maior sobre o vivido diante do 

espetáculo ou da performance. O filósofo chama atenção para a lógica da relação 

pedagógica em que “o papel atribuído ao mestre é o de eliminar a distância entre seu 

saber e a ignorância do ignorante” (Idem, p. 13). 

No entanto, há um histórico já aprendido sozinho pelo ignorante e que o mestre 

encara como um saber de ignorante, “incapaz de organizar-se segundo a progressão que 

vai do mais simples ao mais complicado” (Idem, p. 14), devendo assim, almejar nesse 

aluno o saber da ignorância em que o conhecimento é reconhecido pela distância que o 

separa da ignorância. Saber o que não temos para compreender nossos vazios. 

 E devido ao ciclo infinito das relações de inteligência entre mestre e ignorante, o 

qual Jacotot chama de “embrutecimento”, a emancipação do pensamento do indivíduo 

se encontra na “comprovação da igualdade das inteligências” (Idem). 

 Na jornada de Joseph Jacotot em O mestre ignorante25, há um questionamento 

ímpar que fortalece a possibilidade de uma razão dos iguais, em que pergunta “como a 

inteligência é possível sem a igualdade?”26 e, nesse caminho, averiguamos omundo 

                                                           
25 RANCIÈRE, 2002. 
26 Idem, p. 81. 
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possível, ou ainda, ideal, que o pensamento emancipatório do sujeito se configura. 

 Tradução é uma palavra que reorganiza e ajuda a facilitar esse caminho quando 

observamos as práticas de convívio com espectadores27, em que há uma mediação dos 

saberes entre o que o espetáculo propõe e os que se articulam com os saberes do 

público, o que foi possívelobservar como uma camada interpretativa da obra diferente à 

cada realização do espetáculo, ou seja, a cada novo encontro aberto com o público, a 

percepção espetacular se mostrava renovada por novos espectadores, como se a aura das 

conversas anteriores tivesse promovido uma observação mais atuante ao público. 

 Sobre esse fator o autor nos mostra que pode ocorrer uma “perda das ilusões” 

levando “os artistas a aumentar a pressão sobre os espectadores: talvez eles saibam o 

que é preciso fazer, desde que a performance os tire de sua atitude passiva e os 

transforme em participantes ativos de um mundo comum” (Idem, p. 16) e que, apesar de 

não prescindirmos de um explicação do espetáculo por via da dramaturgia, da direção 

ou dos intérpretes da cena, talvez, mais do que nunca há um chamado para a urgência de 

se elevar as relações sociais, ouvir, receber e dialogar. 

 O pensamento da estética da recepção, sob a ótica de Zilberman, reforça a 

característica latente do papel social da arte e, ao mesmo tempo, aproxima a 

emancipação dos sujeitos.  

A função social da arte advém da possibilidade de influenciar o destinatário, 
quando veicula normas ou quando as cria. No primeiro caso, pode reproduzir 
padrões vigentes; mas, como, ao fazê-lo, reforça-os (é o exemplo da literatura 
de massa), mesmo nessa circunstância ela ultrapassa a condição de reflexo. 
Além disto, a arte pode se antecipar à sociedade, como ocorre à produção 
contemporânea: esta é caracteristicamente inovadora, rompendo com o 
código consagrado. Por consequência, coloca-se à frente da sociedade e 
exerce com mais vigor seu caráter emancipatório. (ZILBERMAN, 2009, p. 
50). 

 

 Assumir os diversos papéis desempenhados pelos espectadores durante a 

recepção, assim como mostra Pavis com as nomenclaturas renovadas para esse campo e 

também apontadas naentrevista realizada com Jorge Dubatti, são modos de performar a 

observação, antes vista como passiva, agora como tátil, participante, atuante durante o 

espetáculo. Rancière fala do “esforço de subverter a distribuição dos lugares” dedicados 

ao público e, como isso, trouxe muitos “enriquecimentos” para a performance 

                                                           
27 Conforme relataremos no capítulo 4. 
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teatral,mas alerta para a função dos corpos que atuam nesse lugar, que adjetiva como 

um “lugar comungatório” (Idem, p. 19). 

 A noção de comunhão, item básico para a compreensão do conceito de convívio, 

como será maior explorado no capítulo dois, é o que mexe com as pirâmides sociais da 

formação humana, neste caso, de uma formação construída ao longo das experiências de 

recepção. 

O teatro existe pela aproximação de corpos com sentidos estabelecidos, diversos 

fatores se convergem para que ocorra a magia que ele propõe, o inexplicável dessa 

relação, estabelecida por signos dos quais cada um tem o poder de significar, sugerem 

seu motivo de existência. Nas reflexões de Ranciére não há outro sentido senão o do 

fazer teatral, sendo imprescindível que seja comunitário para que exista enfim. 

 Nesse rol se encontra o espectador emancipado: 

 

É a capacidade dos anônimos, a capacidade que torna cada um igual a 
qualquer outro. Essa capacidade é exercida através de distâncias irredutíveis, 
é exercida por um jogo imprevisível de associações e dissociações. 
É nesse poder de associar e dissociar que reside a emancipação do 
espectador, ou seja a emancipação de cada um de nós como espectador. Ser 
espectador não é a condição passiva que deveríamos converter em atividade. 
É nossa situação normal. (RANCIÈRE, 2017, p. 21). 

 

 O debate que escolhemos como título deste subcapítulo se encontra nessas 

tarefas propostas entre o espectador emancipado de Rancière, que é um sujeito que age 

conforme deve ser, autônomo, livre de amarras de julgamento, propenso a reconhecer a 

contribuição de sua historicidade como instrumento de avaliação para sua recepção e 

ainda ter a consciência de normalidade que o compõe, afinal, “estamos aqui para assistir 

algo” diria o espectador comum. E de outro lado, a filosofia do teatro de Dubatti, ainda 

que semelhantemente ancorada nesses princípios, parte de um longo processo de 

observação in loco do espectador teatral e destaca a geração de poiesis no exercício de 

expectação, compondo assim um sujeito emancipado, que está na plateia “para produzir 

algo” com seu corpo em comunhão com os demais. 

O encontro entre esses teóricos se mostra como uma saudável possibilidade para 

que o teatro permeie por um caminho mais instigante e propenso à construção de novas 

histórias, contadas pelos espectadores e o impacto da ação de seus corpos na realização 
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do efeito espetacular, traduzindo o que, na sala de ensaio, parece ser a grande dúvida – 

“Como chegaremos no espectador com isso que estamos trabalhando? – em novos 

contextos e novas narrativas. 

 

1.5. Participação e (des)encontro em articulações contemporâneas 

 

Muitas vezes a aposta que temos no público não se equipara à aposta que ele tem 

do espetáculo e de como sua recepção será transformadora ou não. Ele é tomado pelas 

perspectivas de mercado e quer cumprir o ideal de se "satisfazer" do caos 

contemporâneo que o convida cada vez mais a participar do evento. 

É inegável que existe um pensamento mercadológico de consumo que seduz o 

público para uma vivência única do evento. Exemplos são as grandes turnês de shows 

internacionais, espetáculos musicais de grande aparato tecnológico ou eventos 

esportivos de grande porte, todos eles geralmente associados a grandes nomes de 

visibilidade midiática ou da cultura pop. 

Nesses casos ocorre um fenômeno do consumo pelo espetáculo de grande escala, 

que é vendido como uma oportunidade única na vida das pessoas e, para tanto, o preço 

será altíssimo, a procura por ingressos será igualmente dificultosa, afinal, se grandes 

eventos, com nomes de visibilidade midiática, conseguem atingir um número elevado 

de pessoas, a procura será igualmente elevada, criando assim uma sociedade de 

consumo que só se “satisfaz” quando entra em contato com o grandioso evento, aquele 

que se propõe a levar ao grande público exatamente aquilo que promete, o frisson do 

acontecimento único. 

O pesquisador espanhol Óscar Cornago (2016), propõe no artigo Estéticas de la 

participación y éticas del (des)encuentro questões que motivam esse campo: 

 

El público ha passado a ser un lugar común, objeto de todas las retóricas, ya 
provengan de la política, el activismo, la pedagogía, la investigación o las 
artes. La necesidad de participación es la respuesta a dicho planteamiento. 
¿Pero cuánto de realidad hay tras ese deseo de participación? ¿De verdad se 
quiere que las obras, las instituciones y los espacios los cree realmente el 
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público? (CORNAGO, 2016, p. 193).28 

 

 Qual é o real motivo da participação no evento, se considerarmos os papéis 

sociais assumidos nas diversas áreas da formação e do desenvolvimento humano? Será 

que o público – e os criadores da cena – cumprem esse papel? Buscam uma identidade 

que configure as relações propostas com o evento ou estão reconfigurando suas 

realizações de modo que a participação do público seja o fator estético primordial para 

atrair pessoas para sua realização? 

Reduzir a participação para uma suposta inocência de sua colaboração ou 

cumplicidade com o evento não parece uma solução para essa aproximação, como 

aponta Cornago (2016, p. 195). Participar ou não, a questão que o pesquisador nos 

chama atenção é como e por que participar? A não participação é uma forma de rever a 

dimensão afetiva desse encontro, doeventual convívio entre espectadores, uma 

participação silenciosa é também coletiva e carrega afetividade, pode transpor os limites 

da realização espetacular, podendo gerar encontro, mas não é obrigatório que isso 

aconteça. 

Para contrapor esse espaço, direcionando para o lugar de um desencontro não 

dimensionado nas relações da obra e púbico, Cornago faz uma crítica à estética 

relacional por parecer deixar de fora, ou não evidenciar, o conflito existente que anima e 

convoca uma necessidade da participação, não explicitando o espaço instável de 

equilíbrios e desequilíbrios (Idem, p. 197). 

O desencontro aqui levantado, também pode ser exemplificado comalgumas 

propostasde espetáculos atuais que parecem querer convencer seu público de um 

encaminhamento sobre determinado tema ou pensamento, sem considerar os aspectos 

que aproximam ou, de fato,são relevantes para serem abordados na cena. Isso nos faz 

refletir sobre as produções ensimesmadas que podem resvalar no mesmo campo 

apontado no início deste subcapítulo, ou seja, independente do evento que é proposto, 

trata-se de algo único, carregado de um ineditismo espetacular, de relevância ou não, 

que deve ser visto pelo grande público. Se você não está dentro dessa órbita de consumo 

                                                           
28 Todas as citações em espanhol serão utilizadas conforme suas publicações originais e poderão ser 
averiguadas detalhadamente nas referências bibliográficas deste estudo. 
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e de participação para justificar sua presença, você está fora das relações 

contemporâneas atuais na área da arte e da cultura. 

Em relação a essaalteração do lugar de interesse do público, Cornago reflete 

como uma alteração do pensamento proposto por Rancière com o espectador 

emancipado, que se observado com foco para a relação de ator e espectador, também 

comparável à relação mestre e aluno, se encontra num limiar de inseguranças sem uma 

hierarquização que aponte para uma direção (Idem, p. 197). 

Vemos aqui uma mudança de perspectiva do espectador, que passa a ocupar 

novos dispositivos de atuação como, por exemplo, sendo a matéria prima do intérprete 

para rever a ideia de contextos coletivos. 

A presença dos sujeitos anônimos como integrantes do acontecimento teatral 

ganha caráter inovador nesse sentido. Destacamos o espetáculo Amadores29, da Cia. 

Hiato, da cidade de São Paulo, que parte da exposição das histórias e habilidades de 

pessoas anônimas, associadas a histórias dos integrantes do elenco principal, para 

equilibrar os lugares da atuação. 

 

El actor sale de la escena, deja de ser el director de la situación y todo el 
espacio queda aparentemente en manos del público. En su lugar surge, eso sí, 
un complejo dispositivo desde el que se calcula todo lo que puede y no puede 
pasar. La condición colectiva, aparentemente heterogénea e informe del 
público pasa a ser la materia prima desde la que repensar las formas de hacer 
en contextos colectivos. (CORNAGO, 2016, p. 199). 

 

Queremos destacar aspectos que ampliam o espaço de propostas voltadas ao 

espectador, como a encenação fala com seu espectador e o que o convida a participar. 

Ampliando assim as estruturas de pensamento sobre o fazer teatral e o fazer que 

considera o eco frequente com seu público, fugindo assim dos perigos de um 

acontecimento ensimesmado, que não provoca e não comunica. 

                                                           
29 Apresentado no Sesc Consolação, São Paulo em 2016. “Atores profissionais e artistas amadores de 
diversas áreas (selecionados através de anúncios em jornal ou oficinas públicas) se encontram em cena. O 
que começou como uma entrevista, em que cada um deles exibiu suas especialidades e seus “objetos de 
arte” chega ao palco como um compartilhamento de experiências pessoais que questionam nossa relação 
com a arte e como nosso desejo por ela pode revelar nossa história, nossos desejos e nossas falhas  a 
desesperança, o anseio pelo outro, a falta de pertencimento.” Disponível em: 
<http://ciahiato.com.br/blog/2016/03/estreia-amadores/> Acesso em 15 Abr. 2019. 
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Há uma “participação implícita” que o autor situa nos níveis pré-individual, 

afetivo e relacional, que, de algum modo, devem estar integrados a um pensamento de 

grupo (Idem, p. 202). De outra maneira, pode haver uma redução da participação se 

tensionado por via de uma ação intelectual, o que afirmaria a distância de uma dimensão 

relacional e afetiva. 

 

El peligro ya no está en considerar la participación como una reacción 
espontánea e inmediata que supere las mediaciones de la interpretación 
racional, sino al contrario, el peligro está en considerar la participación como 
una forma más de interpretación intelectual heredando sus limitaciones. 
Reducir la participación a un ejercicio intelectual significaría dejar 
nuevamente de lado la dimensión relacional y afectiva de la acción, 
manteniendo el mismo juego de oposiciones. (CORNAGO, 2016, p. 205). 

 

A participação é sinônimo do fazer junto e como espaço coletivo, também 

precisa ser equacionado como um lugar de fragilidades e oposições, de extensões e 

retrações, propenso a encontros e desencontros. 

 

1.6. Debates performativos na prática do Instável Núcleo de Estudos da 

Recepção Teatral (iNerTE) 

 

Uma das grandes influências para o pensamento da recepção no Brasil está na 

pedagogia do espectador, que se volta para um olhar da fruição dentro do fenômeno 

artístico. 

Segundo Marcelo Soler, a abertura desse campo de pesquisa amplia a percepção 

de um trabalho “sem a dissociação entre o artístico e o pedagógico” (DESGRANGES; 

SIMÕES, 2017, p. 317) e ainda reflete que a atuação do espectador “precisa ser tomada 

a partir do seu desenvolvimento artístico; ou seja, entendendo a capacidade de analisar 

uma encenação teatral não somente como um talento natural, mas como uma conquista 

a ser cultivada” (Idem, p. 318). 

O campo proposto pela pedagogia do espectador se firma a partir de uma série 

de observações de Flávio Desgranges em práticas de mediação teatral que solidificam 

esse pensamento de uma formação que ocorre ao longo dos processos de recepção, 

possibilitando uma qualificação da relação do espectador com o espetáculo. 
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Ainda que atentos à grande contribuição que a pedagogia teatral oferece ao 

pensamento da recepção contemporânea, nesse estudo, destacamos como as ações com 

espectadores propostas pelo iNerTE30 se tangenciam com nosso objeto de estudo, 

sobretudo no quesito da ação de mediação como prática nos Estudos de recepção e nos 

Debates performativos. 

O grupo de pesquisa iNerTE surge a partir de inquietações que norteiam o 

desenvolvimento de suas práticas. Dentre algumas desuas questões, destacamos:  

 

Como capturar esse momento de criação do espectador? Como vislumbrar 
aspectos desse espectador em pleno processo criativo, em pleno voo? Como 
deixar que essa fala silenciosa, que essa outra cena que o espectador cria 
enquanto se relaciona com a cena apresentada, possa vir à tona? 
(DESGRANGES; SIMÕES, 2017, p. 16-17). 

 

 Nessa perspectiva, surgem os Estudos de recepção, buscando evidenciar uma 

“arte do espectador”, realizados em encontros com espectadores e pesquisadores, nos 

quais eram convidados a “falar, atuar, jogar sobre as próprias experiências” sobre os 

“processos de recepção e efeito da obra de arte” (Idem, p. 17). 

 Num primeiro momento os espectadores recebem algumas proposições para que 

sejam acolhidos de formaa “deixá-los atentos às imagens, sensações, afetos, percepções 

sensoriais que possam tomá-los de assalto enquanto assistem às cenas apresentadas pelo 

grupo” (Idem, p. 18), com isso passam a se observar melhor durante o exercício de 

recepção. Como um estímulo para esse encontro, o grupo de pesquisa propõe a 

apresentação de uma Espectadora que irá colocar momentos vividos durante sua 

experiência com o teatro. 

 

A Espectadora é uma personagem que desliza entre várias outras, é múltipla e 
polifônica, se expressa de forma delirante, sua fala surge de forma caótica, 
seu discurso passeia por entre sua vida e algumas obras de arte já vistas, entre 
brechas possíveis do passado, fissuras do presente e vislumbres de futuro.  
[...] Não se trata, no entanto, de uma colagem de várias personagens, mas de 
uma tensão e um deslizamento entre distintos territórios de subjetividade, em 
que ela, atenta aos próprios processos, estranha a si mesma em face do 
acontecimento. (DESGRANGES; SIMÕES, 2017, p. 18). 

 

                                                           
30 Criado em 2014, o iNerTE – Instável Núcleo de Estudos de Recepção Teatral, junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Artes Cênicas da USP. Em 2016, se transfere para o Programa de Pós-Graduação em 
Teatro da Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina). 
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 Esse desmembramento da figura de uma persona que dialoga sensorialmente 

com as possíveis camadas subjetivas encaradas pelo espectador é uma facilitação no 

processo de destravamento de relações entre público e espetáculo. Possivelmente o 

grupo de espectadores participantes dessa prática corresponde a uma camada 

“especializada” ou que já obtém uma proximidade com o pensamento de pesquisa para 

as artes cênicas, o que, de modo algum, retira a originalidade e desafios propostos para 

se fortalecer uma confiança entre os envolvidos. 

 Com os Debates performativos já foi possível identificarum direcionamento 

mais intenso, no qual espectadores e grupos teatrais são o foco para a efetivação de 

“leituras poéticas coletivas” (Idem, p. 19). 

 

A partir do “poema” oferecido pelos artistas teatrais, os espectadores são 
convidados a conceber outro “poema”, que clara e propositadamente surgirá 
a partir da escrita cênica primeiramente apresentada, mas que possuirá 
também marcas visíveis da criação artística dos próprios espectadores. 
(DESGRANGES; SIMÕES, 2017, p. 20). 

 

 As proposições dos Debates performativos foram inauguradas pelo iNerTE a 

partir do espetáculo Folias Galileu, no Galpão do Folias, na cidade de São Paulo, em 

2013 e 2014. Na ação com o público, mais que uma evidenciação da pergunta “o que 

isso quer dizer?”31, se referindo à peça assistida, a preocupação do grupo de pesquisa 

era o enfretamento para a questão “o que aconteceu comigo?”32, para tanto, questões 

sobre as sensações abordadas a partir da fruição e como enxergavam seus pares, os 

demais membros da plateia, motivam o início da discussão sobre o espetáculo e como 

uma observação global da recepção também está intimamente integrada com o modo 

como percebemosa recepção do outro. 

 Observamosum sentido de comunhão com o público se tornar evidente com uma 

possível pergunta “Como você vê a reação do público?”, questão que, apesar de não 

explicitada nos relatos dos Debates performativos, foi adotada nas práticas de convívio 

com espectadores de A Cantora Careca, conforme abordaremos mais à frente. 

 Interessados em como a prática dos Debates performativos atuavam em relação 
                                                           
31 DESGRANGES; SIMÕES. Folias Galileu: o espectador em ato performativo. In Revista sala preta, vol. 
17, n.1. São Paulo: USP, 2017, p. 349.  
32 Idem, p. 349. 
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ao espetáculo do Galpão do Folias, percebemos, conforme relato de Flávio Desgranges 

e Giuliana Simões, que o espectador “coloca-se em experiência, tornando-se sujeito e 

objeto no processo” (DESGRANGES; SIMÕES, 2015, p. 4) e, para tanto, foram 

utilizadosrecursos de leitura que o espetáculo lhes oferecia para criar um panorama de 

experimentações em que espectadores se colocavam diante de situações propostas. 

 Sobre o termo performativo nesses debates, consideravam uma “condição 

performativa, colocando o imprevisível como condição vital para a cena, e provocando, 

de maneiras diversas, o entrecruzamento da relação entre arte e vida” (Idem, p. 6), fator 

que observamos como ímpar para que os envolvidos se sentissem convocados às ações 

propostas. 

 Um dos dispositivos de interação nos Debates performativos é “o casaco-varal, 

um paletó cravejado de pregadores de roupa em que os espectadores penduravam alguns 

papéis” e“escreviam algumas palavras ou frases acerca da experiência estética em 

questão” (Idem, p. 7), nesse caso, de uma variação conforme observada na cena de 

Folias Galileu. Os dizeres reflexivos e pensamentos poéticos sobre a experiência de 

relação com o espetáculo, buscavam responder tanto a questões suscitadas na peça 

como ao sentido direto que estabeleciam com suas vidas. Essa relação já estabelecia por 

si, uma nova camada poética, em que espectadores ressignificavam sua experiência de 

recepção com sua vivência pessoal, afinal, quantas suscitações uma obra artística pode 

revelar num único observador?  

 Outro momento narrado pelos pesquisadores do iNerTE é quando convidam os 

espectadores a relatarem uma experiência pessoal que foi acessada durante a execução 

do espetáculo, ou ainda, a partir das discussões fomentadas pelo debate, fornecendo 

assim, uma nova tradução para a experiência que agora ganha configuração artística, 

não restrita à uma “racional interpretação dos códigos de significação, pois busca 

recuperar o que, de súbito, foi deflagrado pela cena aos recônditos do corpo-

pensamento” (Idem, p. 9). 

 As propostas brevemente aqui apresentadas ampliam a lente de percepção sobre 

a pesquisa em artes cênicas voltada para o espectador teatral, justificadas numa ação que 

merece continuidade, seja aplicada por via de práticas de mediação com públicos 

escolares ou com o público comum que busca espetáculos aleatoriamente para assistir 

num final de semana. O que significa que a constância nessa prática ajuda a fortalecer o 
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espaço da mediação como uma atividade que não promove a companhia teatral ou os 

artistas envolvidos, mas como o material estético, a linguagem, a dramaturgia e o 

pensamento de uma peça podem reverberar ativamente no “corpo-pensamento” do 

público. 

 Articulações como as ações realizadas pelo iNerTE são focos dos quais nos 

apropriamos para repensar o espaço do convívio na filosofia do teatro de Dubatti e, 

sobretudo, indicar um caminho de ação que viríamos a desenvolver com o público de A 

Cantora Careca: Teatro do Absurdo de Eugène Ionesco, com o TUI,nas cidades de 

Ouro Preto e Mariana, MG. 

 Por fim, irmanados dessa prática, percebemos que a produção de pensamento 

para a recepção não deve ficar ancorada apenas na fundamentação teórica, mas 

prescinde do encontro ao vivo, assim como a realização do acontecimento espetacular. 

Talvez o grande desejo desse estudo permeie nessa extensão, que acreditamos 

seruma das tarefas ímpares desenvolvidas pelo campo das artes cênicas e que só pode 

ser alcançada por ela, desde a apresentação do espetáculo até a realização do encontro 

prático com seu público, um ideal o qual nós, enquanto artistas e espectadores, podemos 

alcançar. 

Um impulsionamento que não vem apenas pela excepcionalidade da 

performance dos artistas na área de encenação, mas também pelo reconhecimento dos 

aspectos invisíveis e subjetivos que podemos e devemos encarar como uma prática 

vigente do acontecimento teatral. 
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2. ACONTECIMENTO E CONVÍVIO NA EXPECTAÇÃO 

 

O pintor está ligeiramente afastado do quadro. Lança um olhar em direção 
ao modelo; talvez se trate de acrescentar um último toque, mas é possível 
também que o primeiro traço não tenha ainda sido aplicado. O braço que 

segura o pincel está dobrado para a esquerda, na direção da palheta; 
permanece imóvel, por um instante, entre a tela e as cores. Essa mão hábil 

está pendente do olhar; e o olhar, em troca, repousa sobre o gesto suspenso. 
Entre a fina ponta do pincel e o gume do olhar, o espetáculo vai liberar seu 

volume. Não sem um sistema sutil de evasivas. Distanciando-se um pouco, o 
pintor colocou-se ao lado da obra na qual trabalha. Isso quer dizer que, 

para o espectador que no momento olha, ele está à direita de seu quadro, o 
qual ocupa toda a extremidade esquerda. A esse mesmo espectador o quadro 

volta as costas: dele só se pode perceber o reverso, com a imensa armação 
que o sustenta. 

 
MICHEL FOUCAULT 
As palavras e as coisas 

 

Espectador e expectador, palavras sonoramente iguais, com significados um 

pouco distintos. O expectador está na expectativa de algo que vai acontecer, o sujeito 

permanece nesse estado de suspensão e aguarda que o acontecimento ocorra, no caso, o 

acontecimento artístico. O espectador presencia esse acontecimento enquanto ele 

ocorre, sua presença em convívio com outros espectadores justifica o fortalecimento do 

diálogo entre o acontecimento artístico e o acontecimento espectatorial. 

Conforme já observamos, a presença do espectador de teatro vem sendo 

relevantemente notada por especialistas da recepção e da mediação teatral. O mesmo 

pode ser dito em relação a encenação e dramaturgia contemporâneas, que buscam em 

seus estudos e práticas promover um novo olhar para a história das artes cênicas, 

passando a considerar o espectador como um sujeito integrante, construtor dessa 

história, que participa e favorece para o desenvolvimento de um pensamento mais 

abrangente no campo das artes. 

Essa proposta se mostra de modo contundente no estudo do professor, crítico e 

pesquisador argentino Jorge Dubatti, que nos apresenta a filosofia do teatro como uma 

nova disciplina do pensamento das artes para ampliar a lente de criação que está no lado 

oposto ao do palco, considerando o espaço que cabe ao espectador teatral. Esteja ele 

dentro de uma sala de representação formal, à italiana, ou ainda, em espaços 

alternativos, em que poderá ter uma amplitude de si, vendo através de seus pares o ato 

da recepção como uma função ativa do espectador. 
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O teatro, visto como uma ferramenta de impacto e de contribuição social é o 

grande motivador de meu exercício como pesquisador nas artes cênicas. Não apenas 

como atuante na área de educação, mas também como artista que encontra na revisão de 

sua linguagem um extenso caminho que começa na sala de ensaio, visando o encontro 

com o público. 

Esse caminho entre a ideia inicial do artista, sua pesquisa, a formalização de 

ideias, o depuramento de material, o pensamento a respeito de temas, o que se faz, como 

se faz, para quê, qual a relevância e, sobretudo, para quem se faz, são perspectivas que 

se revelam no fazer teatral e que nos motivamnessa pesquisa. 

O questionamento acerca do fazer artístico carrega desde a primeira gestação de 

ideias uma série de possibilidades que indicam caminhos pelos quais possa se 

desenvolver um projeto e, assim, com uma mesma perspectiva, se deseja que essa 

reflexão seja reverberada no público e novamente faça surgir questões, num exercício 

que recomeça e passa a ganhar novo significado, nova potência de abstração a partir do 

contato com o espectador. 

As palavras acontecimento e convívio são chaves do pensamento de Dubatti, que 

pratica há dezenove anos na Escuela de Espectadores de Buenos Aires (EEBA), o 

encontro com pessoas interessadas pelo mundo das artes cênicas que existe além da 

representação teatral. 

Em busca de um aprofundamento sobre o que assistem, os alunos-espectadores 

realizam uma análise das peças, conhecem a crítica teatral e promovem um estudo 

teórico sobre determinados espetáculos, a partir do encontro com profissionais da área 

para se conectarem com a história do teatro, que tende a ser refeita, conforme proposto 

pelo coordenador da EEBA. 

 

2.1. O teatro como acontecimento na filosofia do teatro 

 

No entender do pesquisador Jorge Dubatti, principal teórico com quem articulo a 

base atual de meus estudos, o teatro é encaradocomo um acontecimento, considerando a 

constante busca pela produção de sentido para o seu fazer e seu acontecer.  
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Ao propor uma revisão dos estudos das artes cênicas, o pesquisador traz a 

filosofia do teatro como uma possibilidade de renovação e exposição de problemas das 

disciplinas que circundam esse campo, convocando um novo olhar para o que 

conhecemos a respeito da história do teatro e o modo como nos foi contado até então.  

O questionamento das concepções já impostas sobre o teatro eleva o campo de 

estudo que o reconhece como um exercício em constante estado de mudança, assim, 

propõe que o teatro existe enquanto acontecimento e que ele se estrutura a partir de sua 

relação com a cultura vivente, na sua relação com o acontecer. 

O autor Jorge Dubatti traz o conceito de cultura vivente como um sistema 

operativo de seu trabalho acerca da filosofia do teatro. 

 

[...]si el teatro es un acontecimiento ontológico (convivial-poético-
expectatorial, fundado em la compañía), en tanto acontecimiento el teatro es 
algo que pasa en los cuerpos, el tiempo y el espacio del convivio, existe como 
fenómeno de la cultura viviente en tanto sucede, y deja de existir cuando no 
acontece. (DUBATTI, 2012, p. 28). 

 

A relação que estabeleço com a amplitude que o conceito de cultura vivente nos 

traz é de um espaço de construção da cultura de maneira constante, propensa à evolução 

e à revisão de seus modos de operação. Não podemos afirmar que as bases culturais de 

um determinado povo se solidificam, mas se adaptam conforme se modificam os 

hábitos e se renovam os desejos de consumo culturais. 

Poderíamos falar também de uma cultura viva, traduzindo o conceito para o 

contexto brasileiro, no entanto, em busca de uma ampliação do panorama observado na 

obra de Dubatti e na visita técnica à EEBA, entendo que a propositiva de uma cultura 

vivente se faz mais coerente com o discurso que aqui apresento. 

Sobre o teatro como acontecimento, Dubatti considera que está acima de 

definições de base semiótica ou estruturas de linguagem, pois passa a relevar que o 

sujeito construtor, que “expressa” o teatro está no palco e fora dele. A partir de uma 

profunda reflexão do teatro portenho, como crítico, professor e historiador, Jorge 

Dubatti propõe com a filosofia do teatro uma nova qualificação para todo amante dessa 

arte, uma vez que todos eles passam a se questionar e a levantar possibilidades do fazer 

teatral, em acontecimento. 
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Considerar as presenças dos sujeitos do teatro, seja como emissor, como 

mensageiro ou como receptor, é considerar que cada uma dessas vias permite ampla 

interpretação para uma experiência vivida. Em questões fundamentais como “Por que 

fazemos teatro?” ou “Por que estudamos teatro?” estão preservadas as respostas de 

quem, não necessariamente,as estuda, mas que, possivelmente, se entende como parte 

da cultura vivente. Portanto, como diz Dubatti, “todo amante do teatro torna-se um 

filósofo do teatro” (2016, p.15). 

O espectador teatral que, com certa assiduidade, frequenta espetáculos, pode 

dizer que o estudo em teatro lhe traz prazer; outro pode dizer que lhe enriquece 

culturalmente; para outro ainda, pode ser irrelevante e para o pesquisador será um 

caminho que delineará a continuidade de seus estudos, mas ainda assim, de qualquer 

maneira, todos estarão num exercício contínuo de ressignificação. 

 

A filosofia do teatro surge como resposta à problematicidade da entidade do 
teatro diante dos fenômenos de desdelimitação histórica, transteatralização¸ 
liminaridade e disseminação (ou teatralidade expandida, incluída em 
fenômenos não teatrais). Propõe-se “retornar o teatro ao teatro”, o que 
implica o desafio de delinear uma redefinição que assuma a experiência 
histórica da problematicidade aniquilada pelo teatro nos séculos XX e XXI 
[...]” (DUBATTI, 2016, p. 30). 

 

Na perspectiva da filosofia do teatro, é necessário fugir dos grandes vícios e 

preconceitos que se evidenciam em seu fazer como o “tudo é teatro”, ou ainda, “no 

teatro tudo é subjetivo”. 

Essa situação, que Dubatti chama de des-definição da arte, é uma problemática 

que merece atenção especial, considerando que vivemos a era de uma ampla difusão 

digital de todo e qualquer material em arte. A grande variedade de acesso a acervos de 

museus online, filmagens de espetáculos, filmes emgeral, além do conteúdo teórico 

referencial das artes em diversas línguas e com a possibilidade de uma tradução 

eletrônica, abrem caminho para uma perspectiva de fruição do material artístico 

observado nas telas, que não convoca o espectador, ou ainda, o leitor da teoria artística, 

ao ato de presenciar o acontecimento artístico. O que pode gerar, como já ocorre, dentro 

dos canais digitais (sites e afins) o efeito de implosão de comentários rasos ou genéricos 

a partir do material observado, corroborando assim com um espaço de des-definição da 

arte. 
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Do mesmo modo que avançamos quanto ao acesso amateriais de estudo, 

pesquisa e fruição da arte, também restringimos uma argumentação aprofundada sobre 

os mesmos. 

Modos de relação baseados no que Dubatti chama de tecnovívio, apontam para 

uma questão da qual não podemos nos isentar: o mundo digital nos abriga e nos 

consome fortemente, como podemos nos reabrigar do mundo? Como podemos buscar 

esse abrigo através do convívio? 

A filosofia do teatro amplia o espaço de discussão quanto à relevância do fazer 

teatral, justamente por considerar a zonade experiência e de subjetividade que se 

abrigam no acontecimento teatral contemporâneo.  

 

Se no mundo há diferentes acontecimentos, o acontecimento teatral 
diferencia-se de outros não artísticos (de reunião) e de outros artísticos 
(cinematográfico, plástico, radiofônico, musical, televisivo etc.), porque 
possui determinados componentes de ação (subacontecimentos), de 
combinação singular, que constroem uma zona de experiência e de 
subjetividade com fazeres e saberes específicos na singularidade do seu 
acontecer. (DUBATTI, 2016, p. 84). 

 

Essa busca pelo abrigo do mundo, da arte teatral em nosso caso, revela-se de 

maneira contundente se observarmos o movimento presente na singularidade de cada 

espectador, que carrega uma subjetividade da qual, muitas vezes, não tem 

conhecimento, ou ainda, não reconhece como manifestação de sua subjetividade, o que 

também é uma forma de ação na cultura vivente. 

Podemos optar pela escolha do comentário ou da síntese pelo espetáculo que se 

assiste ou ampliar as subjetividades que nos são provocadas a confrontar com 

nossahistória pessoal. A relação da expectação em convívio e a produção de poiesis no 

teatro como acontecimento, favorecem o espaço de reflexão das subjetividades da 

recepção, como desenvolveremos a seguir. 
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2.2. O espectador companheiro e a tríade convívio-poiesis-expectação 

 

A filosofia do teatro nos apresenta a tríade ‘convívio-poiesis-expectação’, que 

propõem um pensamento para o teatro como acontecimento. 

Observamos nessa relação que, apesar de se tratar de conceitos que podem ser 

vistos de modo isolado, no teatro como acontecimento o espectador companheiro é 

aquele que pratica diversos papéis propostos nessa dinâmica. Ele atua em convívio, cria 

a partir dessa relação convivial e, por fim, gera expectação. 

Essa relação da tríade convívio-poiesis-expectação e o espectador companheiro 

passa a ser fortemente observada em meu relacionamento com o público de peças que 

assisti aleatoriamente, ou ainda, de peças que dirigi ou estive envolvido artisticamente, 

mas que, de certa forma, está além do ideal do teatro representativo, ou seja, além do 

que se apresenta no palco há uma ação inerente ao espectador. 

Nesse sentido, Dubatti observa na fala do diretor e dramaturgo argentino 

Mauricio Kartun33 um fundamento importante, em que destaca a sequência representar-

apresentar-sentar. Sentar no sentido do que gera um acontecimento, como uma “função 

ontológica do teatro e da arte” (DUBATI, 2016, p. 31). 

Ampliando a relação do fazer teatral com seu pensamento, dialogo com o 

dramaturgo austríaco Peter Handke34, que em sua peça falada35Insulto ao Público 

(1965), aborda diversos conceitos de uma representação teatral comum na boca de 

quatro oradores que, a partir de seu discurso, desmantelam toda a expectativa do público 

em apreciar um espetáculo. 

                                                           
33 Mauricio Kartun é dramaturgo e diretor de teatro argentino. É dele as expressões “o teatro sabe” e “o 
teatro teatra”, fazendo referência à importância da historiografia do fazer teatral. Seu teatro e suas 
reflexões a respeito dos fazeres das artes cênicas são ponto de referência fundamental no pensamento da 
filosofia do teatro. 
34 Peter Handke (1942) é um dramaturgo, autor de romances, poesias e cineasta austríaco. 
35 As peças faladas de Peter Handke foram publicadas em 1965 na Alemanha com o título 
Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke (Insulto ao Público e Outras Peças Faladas), em que 
recomendava que as palavras fossem proferidas por oradores, não necessariamente atores, com a exclusão 
de ações. Segundo Samir Signeu, tradutor e organizador das Peças Faladas de Handke no Brasil, “a obra 
solicita, além de uma nova encenação, um novo espectador e uma nova maneira de tomar contato com seu 
conteúdo.” (HANDKE, 2015, p.47). 
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Em determinado momento da peça falada, o autor propõe uma observação 

quanto ao espaço e o modo como o público se posiciona na plateia. 

 

As pessoas apreciam a arte mais efetivamente quando elas sentam do que 
quando elas ficam em pé. Por isso vocês estão sentados. Vocês são mais 
amigáveis quando estão sentados. Vocês são mais receptivos. Vocês são mais 
compreensivos. Vocês são mais pacientes. Sentados vocês ficam mais 
relaxados. Vocês são mais democráticos. Vocês ficam menos entediados. O 
tempo parece menos longo e enfadonho para vocês. Vocês toleram mais o 
que acontece com vocês. [...] Vocês são menos distraídos. (HANDKE, 2015, 
p.105). 

 

A abordagem adotada nessa peça falada indica,claramente, o olhar de Handke 

para a sociedade da década de 1960, na Alemanha, em que ele gostaria de revelar um 

modo recorrente do espectador ao se posicionar diante de algo. Inegavelmente, 

mantemos até os dias atuais esse espaço da recepção, em que aguardamos no estado de 

expectativa por algo que está para acontecer. 

A crítica de Handke não necessariamente é dirigida ao espectador de teatro, mas 

à uma sociedade passiva diante do caos. Por outro lado, quando Kartun chama atenção 

para a sentação como um ato que favorece a instância do acontecimento teatral e da arte 

emgeral, sentimo-nos convocados a refletir como geralmente recebemos uma obra. No 

estado corporal de repouso ou confortabilidade, seja sentado ou em pé, mas ainda assim 

com um direcionamento, uma atenção voltada para o que se assiste. Handke também 

nos provoca com Insulto ao Público a olhar para nosso lugar enquanto coletivo, 

enquanto plateia. 

O espectador companheiro, como proposto por Dubatti, está na perspectiva 

apontada pelo teatro como acontecimento, que a cultura vivente entende como o que 

está sujeito ao ato de compartilhar. Visualizar os sujeitos da recepção como sujeitos 

companheiros, impulsiona a flexibilização do olhar a respeito do teatro e da revisão de 

sua história. Além disso, o autor nos faz refletir a partir de sua prática direta com 

espectadores, com intuito de que os indivíduos tenham uma atitude emancipada, que 

busquem uma autopercepção do que vivenciam com os espetáculos assistidos. 



 

56 

 

Em entrevista36 realizada com Jorge Dubatti, em março de 2018, no Centro 

Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, na Cidade Autônoma de Buenos Aires, ele 

conta como propõe aos alunos-espectadores uma prática de frequentaçãoaos espetáculos 

recomendados, assim como nas aulas semanais da EEBA, a fim defavorecer o exercício 

de autopercepção. 

Questionado como os conceitos que aborda na filosofia do teatro são aplicados 

no cotidiano da escola, Dubatti revela na entrevista que acontecem de maneira 

operativa, no fazer constante. Mais uma vez a palavra frequentaçãoapresenta-se lógica 

para o entender de uma emancipação37 do que chama de espectador companheiro, 

afinal, não poderia ter uma noção do todo, senão pela prática contínua de observação ao 

redor, dando espaço para seu reconhecimento em convívio. 

O convívio ou acontecimento convivial, ou seja, uma “reunião, de corpo 

presente, sem intermediação tecnológica, de artistas, técnicos e espectadores em uma 

encruzilhada territorial cronotópica (unidade de tempo e espaço), cotidiana (uma sala, a 

rua, um bar, uma casa etc., no tempo presente)” (DUBATTI, 2016, p. 32) é o que o 

autor propõe na filosofia do teatro. 

Essa prática que exige dos espectadores o exercício de frequentação aos 

espetáculos em cartaz, se reverbera nos encontros semanais em que falam sobre o que 

foi assistido e conhecem o ponto de vista dos criadores, que são convidados para as 

aulas38. 

 

O convívio, manifestação da cultura vivente, distingue o teatro do cinema, da 
televisão e do rádio, por exigir a presença aurática das pessoas à maneira do 
ancestral banquete ou simpósio. O teatro é arte aurática por excelência, 
segundo Benjamin, e não pode ser des-auratizada, como ocorre com outras 
expressões artísticas. Ele remete a uma ordem ancestral, a uma antiquíssima 
escala do homem, ligada à sua própria origem. Não somos os mesmos 

                                                           
36 Entrevista completa no Apêndice A, p. 167-191. 
37 Um recorte do estudo de Jacques Rancière aponta para as ações que confirmam ou transformam a 
posição do espectador enquanto sujeito emancipado: “O espectador também age, tal como o aluno ou o 
intelectual. Ele observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com muitas outras coisas que 
viu em outras cenas, em outros tipos de lugares. Compõe seu próprio poema com os elementos do poema 
que tem diante de si. Participa da performance refazendo-a à sua maneira, furtando-se, por exemplo, à 
energia vital que esta supostamente deve transmitir para transformá-la em pura imagem e a associar essa 
pura imagem a uma história que leu ou sonhou, viveu ou inventou. Assim, são ao mesmo tempo 
espectadores distantes e intérpretes ativos do espetáculo que lhes é proposto.” (2017, p. 17). 
38 Ampliaremos o relato de observação acerca da EEBA no capítulo 3. 
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quando em reunião, pois nela se estabelecem vínculos e afetações conviviais, 
inclusive não percebidos ou conscientizados. (DUBATTI, 2016, p.32). 

 

A análise do espetáculo, sob a perspectiva de uma abordagem antropológica, nos 

aponta para o conhecimento incorporado39, que se revela a partir de outras formas de 

comunicação, segundo o semiólogo Patrice Pavis, “é difícil captar uma identidade 

cultural sem emitir uma hipótese sobre a troca cultural, sobretudo a transferência entre 

cultura-fonte e cultura alvo, quando uma manifestação cultural” (2015, p. 263). 

O que Dubatti afirma como uma “ordem ancestral” na história do homem, 

observamos como um conhecimento incorporado, ou seja, que, por estar circunscrito 

nesse reflexo de aprendizagens, de evolução da comunicação, de pensamento e 

desenvolvimento da linguagem, faz parte da jornada de evolução humana. 

A antropologia teatral40 nos conduz para um pensamento em quea diversidade de 

culturas se renova e oportuniza novos significados. Para Eugênio Barba, é necessário 

evidenciar o conceito de transição na história do teatro, sobretudo no século XX, por 

parte dos grandes teatrólogos reformadores do pensamento das artes cênicas, nos 

mostrando como a relação por cada um deles estabelecidas com o teatro pode trazer 

grande significação para o presente em querealizam seus experimentos e suas reflexões. 

No entanto, chamamos atenção para o que o convívio também nos resgata a 

refletir, uma vez que Dubatti fala de uma “ordem ancestral”, que é inerente ao 

desenvolvimento humano. 

 

A transição é uma cultura. Existem três aspectos que cada cultura deve 
possuir: a produção material através de técnicas, a reprodução biológica que 
permite transmitir a experiência de geração em geração e a produção de 
significados. Para uma cultura é essencial produzir significados. Se não os 
produz não é uma cultura. (BARBA, 1994, p.18). 

                                                           
39 Chamado de incorporated knowledge pela antropóloga dinamarquesa Kirsten Hastrup, pode se dar por 
“uma maneira de pensar ou de narrar, que na dimensão menos espetacular, do auditivo, do ritmo, do 
áptico” (PAVIS, 2015, p. 263). 
40 Para Eugenio Barba, a gênese da Antropologia Teatral “foi definindo-se a meus olhos e em minha 
mente observando a capacidade de meus atores de entrar em um determinado esqueleto/pele – ou seja um 
determinado comportamento cênico, uma particular utilização do corpo, uma técnica específica – e logo 
sair deste. Este ‘desvestir-se’ e ‘vestir-se’ da técnica cotidiana à técnica extracotidiana e da técnica 
pessoal a uma técnica formalizada asiática, latino-americana ou europeia, obrigou-me a formular a mim 
mesmo uma série de perguntas que me conduziram a um novo território.” (BARBA, 1994, 20-21).  
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Observamos que essa transição ocorre no modo de ser do espectador 

contemporâneo, que, em muitos casos, se vê como participante da cena, seja por sua 

posição na plateia, próximo da área de encenação, ou ainda, por se identificar no olhar 

de seus parceiros de recepção. Essa parceria do convívio está aliadaà ideia de 

companhia, a qualDubatti busca etimologicamente do latim cum panis, companheiro, 

aqueleque compartilha o pão (2016, p. 32), para intensificar um ideal de aproximação 

entre os sujeitos da recepção. 

De mesmo modo, a ação que está circunscrita nesse espaço é o que chama de 

expectação, e “deve ser considerada sinônimo de viver-com, perceber e deixar-se afetar, 

em todas as esferas das capacidades humanas, pelo ente poético em convívio com os 

outros (artistas, técnicos, espectadores)” (DUBATTI, 2016, p.37). 

O conceito de expectação está intimamente ligado apoiesis, que o autor da 

filosofia do teatro nos apresenta a partir de uma complexa ramificação: 

 

No convívio e a partir de uma necessária divisão do trabalho, são produzidos 
os outros dois subacontecimentos, correlativamente: um setor dos 
participantes do convívio começa a produzir poiesis com seu corpo por meio 
de ações físicas e físico-verbais, em interação com luzes, sons, objetos etc. e 
outro setor começa a expectar essa produção de poiesis. Trata-se 
respectivamente, do acontecimento poiético e do acontecimento de 
expectação. Chamo de poiesis o novo ente que se produz e está no 
acontecimento a partir da ação corporal. [...] O termo poiesis envolve tanto a 
ação de criar (a fabricação) quanto o objeto criado (o fabricado). Por isso, 
preferimos traduzi-lo como produção, pois essa palavra não apenas liberta da 
marca cristã de “criação” como abrange os dois aspectos: produção é o fazer 
e o feito. A poiesis é o acontecimento e no acontecimento; e, ao mesmo 
tempo, ente produzido pelo acontecimento. (DUBATTI, 2016, p. 33-34). 

 

Essas variadas funções cumpridas pela poiesis se complementam durante a 

realização do espetáculo. É importante frisar que, neste momento, não nos apoiamos no 

ideal de um espectador participante do acontecimento cênico, mas de sua relação 

enquanto sujeito integrante dessa realização. 

Dubatti propõe, em sua teoria, uma qualidade renovada, um fôlego para que as 

figuras que estão sentadas – ou não – sejam classificadas positivamente, afinal, 

passamos a configurá-las também como produtoras do acontecimento teatral. 
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Avançando nessa perspectiva, Dubatti amplia as acepções provenientes da 

poiesis e as projeta em novos espaços teóricos, que correlacionam essa produção, da 

qual os sujeitos da expectação se encontram, e para tanto trará um desdobramento para 

o campo da Poética Teatral, a qualdefine como uma disciplina da filosofia do teatro, 

evocando uma superação das bases da semiótica como possibilidades unívocas de 

compreensão e análise do teatro. 

 

A poiesis teatral, que defino como construção na dupla dimensão de ente e 
acontecimento teatral, objeto e processo, desdobra todos os seus aspectos no 
marco do amplo campo da Poética Teatral, redefinida como disciplina 
fundada na filosofia do teatro e em sua capacidade de superar a semiótica. 
Para caracterizá-la, partimos de uma distinção terminológica: Poética (com 
maiúscula), poética (com minúscula) e Poética Comparada. A Poética tem 
como objeto de estudo a poiesis. A Poética Teatral, mais especificamente, 
propõe uma articulação coerente, sistemática e integral da complexidade de 
aspectos e ângulos de estudos exigidos pelo acontecimento e pelo ente-
poético-teatrais, bem como a formulação das poéticas. A partir da poiesis, a 
Poética organiza a análise da totalidade do acontecimento teatral, em sua 
dimensão completa: poiética-convivial-espectatorial. Dito de outro modo: 
denomina-se Poética Teatral a disciplina que estuda o acontecimento teatral a 
partir do exame da complexidade ontológica da poiesis teatral em sua 
dimensão produtiva, receptiva e da zona de experiência que esta funda na 
pragmática do convívio e da expectação. [...] A Poética Comparada assume a 
entidade convivial, territorial e localizada do teatro e propõe o estudo dos 
fenômenos teatrais considerados em sua territorialidade, em relação e 
contraste com outros fenômenos teatrais territoriais [...] A origem e o meio da 
poiesis teatral é a ação corporal in vivo, da materialidade do corpo vivente. 
Ela não existe sem corpo presente em sua dimensão aurática. O ator a produz. 
Ela é contemplada, testemunhada e depois imediatamente cocriada pelo 
espectador e multiplicada na zona de experiência do convívio. (DUBATTI, 
2016, p. 47-48). 

 

O autor nos convida a refletir sobre o lugar da poiesis inerente ao teatro como 

acontecimento, uma vez que está em produção e em acontecimento, do mesmo modo 

que observamos no exercício de expectação. 

Em seguida, a poiesis convivial é apresentada, visando aprofundar a questão 

ontológica proposta pela filosofia do teatro, sobre o motivo pelo qual se faz teatro até 

hoje. E também, assim como convidado por Dubatti, “devolver o que é do teatro ao 

teatro”,buscando uma superação da visão semiótica do acontecimento teatral. 
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2.3. A poiesis convivial, em busca de um corpo poético 

 

 Como desenvolvimento da perspectiva já apontada acerca da poiesis, nos são 

apresentadas na filosofia do teatro a ideia de uma poiesis espectatorial ou receptora, em 

que não estão ligados somente os processos de semiotização que o espetáculo propõe, 

mas referente a uma poiesis produtiva, que é produzida pela ação dos artistas. São 

colocadas juntas, justamente por se tratarem de ações cocriadas coletivamente, no 

convívio. Há ainda uma terceira via, a poesis convivial, que ocorre nesse acontecimento 

da reunião entre os corpos. 

 

Por sua natureza vinculada à cultura vivente, a poiesis teatral é 
temporalmente efêmera e, enquanto vivente, não pode ser capturada em 
suportes in vitro (literatura impressa, fotografia, gravações audiovisuais). 
(DUBATTI, 2016, p. 49). 

 

A observação de Dubatti quanto à capturabilidade do acontecimento teatral diz 

respeito a uma lógica relacionada à cultura vivente, ou seja, a produção de poiesis 

ocorre de maneira contínua para o espectador, não é uma escolha, mas um ato inerente 

ao exercício de expectação. Entendemos assim, que esse fator já está ofertadona cultura, 

ao assistir algo, ao nos depararmos com um acontecimento teatral, ao nos colocarmos 

enquanto espectadores de uma produção artística, passamos a construir um novo 

mundo. A função da poiesis nesse contexto não é somente a de comunicação, ou ainda, 

uma geração semiótica de sentido durante a apreciação de um espetáculo, “[...] mas a 

instauração ontológica: fazer um mundo existir, fazer nascer (ou renascer com variações 

em cada encontro) um novo ente, fazer um acontecimento e um objeto/diversos objetos 

existirem no mundo” (DUBATTI, 2016, p. 51-52). 

 Na poiesis convivial, ou seja, nessa reunião de corpos em expectação, 

envolvidos por uma zona de experiência carregada de subjetividades, Dubatti chama 

atenção para um estado de confluência entre os vetores que atuam durante o 

acontecimento teatral, público e atores, a todo esse conjunto propõe a ideia de um corpo 

poético. 

 Partindo de uma das bases do pensamento do teatro argentino atual, Dubatti se 

apoia no pensamento de Mauricio Kartun, que afirma que “o teatro é um corpo” e que 
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pode se desdobrar em, ao menos, três corpos quando acontece a geração de poiesis: “o 

corpo natural-social cotidiano; o corpo afetado pela poiesis; o corpo poético.” (Idem, 

2016, p. 65). 

Em busca de uma ampliação do significado acerca dos conceitos de ente e 

acontecimento, questionei ao professor Jorge Dubatti como ocorre o trânsito desses 

itens até o que chama de corpo poético. 

 

O ente seria tudo aquilo que pode ser pensado em algum regime de 
estabilidade, uma imagem, uma situação, um texto. Enquanto o 
acontecimento seria a passagem de um estado de um ente a outro ente, por 
exemplo, move-se um corpo de um ator que começa a produzir corpo 
poético, “Olha, está acontecendo!”. No momento em que esse corpo começa 
a produzir corpo poético se está produzindo acontecimento. Ao mesmo 
tempo se pode observar, há um ente que vou chamar de corpo poético e há 
um ente que vou chamar de corpo poético natural-social. (Apêndice A, p. 
176-177). 

 

O cruzamento desses conceitos visa compreender a presença de um ente poético 

no acontecimento teatral. Também ocorre uma confluência no trabalho do ator quando 

eletem a percepção desse princípio, do que é matéria e o que exerce influência na 

realidade cotidiana de seu público. 

Novamente, essa abertura dada à poiesis no campo da filosofia do teatro, abre 

caminho para o conceito de corpo poético que é uma nova configuração, ou talvez, uma 

nova nomenclatura proposta por Dubatti para complementar e dar novas categorias ao 

sujeito espectador. 

Do mesmo modo, ao propor um corpo poético natural-social, também nos 

convida, enquanto artistas e pesquisadores, a observar as camadas que compreendem a 

constituição de nosso corpo biológico, nossa concepção física e suas reações humanas 

naturais e o corpo social, que é o corpo dotado de informações e modos de operação e 

convívio com os demais, o corpo que se coloca diante de seus pares, passível de 

afetações e/ou impregnações que qualificam suas interações. 

A cada nova interação humana ou, em nosso caso, a cada nova experiência 

estética e artística vivenciadas, sofremos um impacto que nos aproxima do que 

foiidentificado como um estado, para o que Dubatti chama de corpo poético. 
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El ente poético es ente porque posee una unidad de materia-forma al que 
llamamos cuerpo poético (materia y principio informador), diverso del 
cuerpo/los cuerpos (unidades de materia-forma) de la realidad cotidiana. 
Sostuvimos antes la existencia de tres campos en tensión ontológica entre la 
realidad cotidiana y el ente poético, podemos verificarlos em el cuerpo del 
actor: éste posee un cuerpo natural-social (cuerpo biológico y cuerpo social) 
que por el salto ontológico deviene cuerpo poético, integrándose 
(desnaturalizándose, dessocializándose, y en consecuencia re-naturalizándose 
en otra naturaleza, re-naturalizándose en outro sentido) – a la nueva forma; el 
estado intermedio es el del cuerpo afectado o en estado poético. De esta 
manera podemos advertir em la tensión entre realidad cotidiana y ente 
poético al menos tres conceptos corporales: el cuerpo natural-social o cuerpo 
del actor en tanto persona, en su dimensión biológica y social; el cuerpo 
poético o absorción y transformación del cuerpo natural-social como matéria 
de la nueva forma (nuevo principio) del ente poético; el cuerpo afectado o en 
estado o consideración del cuerpo natural-social afectado, impregnado, 
modificado por el trabajo y la generación del cuerpo poético. (DUBATTI, 
2012, p.72). 

 

A grande quantidade de estados nos quais o corpo poético pode sofrer 

interferência mostra sua variedade de ramificações, compreendidas de forma que, a cada 

nova tensão entre a realidade cotidiana e o ente poético, fazem surgir novos modos ou 

novas formas de atuação do corpo em estado de expectação. 

Podemos fazer uma relação com os modos de atuação que o convívio gera no 

espectador teatral, por exemplo,quandoparticipam de uma ação de mediação, em que há 

um claro convite da presença de seus corpos de espectadores para um aprofundamento, 

uma abstração e/ou uma ressignificação do que ali assistiram. E assim, sem a 

necessidade de nominar aos presentes, praticamos a poética do convívio, ou ainda, 

como proposto por Dubatti, uma poiesis convivial. 

Assim, começamos a ampliar a lupa de acesso para uma justificativa desse 

estudo, apontando perspectivas quanto à uma trans/formação do espectador teatral. 

 

2.4. O convívio e o tecnovívio 

 

Se o convívio está ligado a uma “manifestação ancestral da cultura vivente” 

segundo Dubatti (2016, p. 129), o tecnovívio vem como instrumento de oposição, por 

ser a referência principal da cultura vivente atual, na qual necessitamos de uma 

interferência tecnológica para que ocorra a interação entre as pessoas.  
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Na filosofia do teatro são propostas duas formas de tecnovívio: “o tecnovívio 

interativo (telefone, chat, mensagens de texto, jogos em rede, Skype etc.)” (Idem, 2016, 

p. 129), em que existe a conexão entre duas ou mais pessoas; e o tecnovívio monoativo, 

no qual o diálogo é realizado com o dispositivo eletrônico, com a máquina produzida 

pelo homem e que o substituiu em sua ausência. 

As relações conviviais foram fortemente impactadas pela evolução das conexões 

tecnoviviais, uma vez que elas não prescindem da presença de seus corpos, mas uma 

estrutura de diálogo entre uma ou mais pessoas que possam se comunicar em rede. 

Podemos fazer um paralelo com o que Pavis (2015) chama de corpo “midiado” 

do espectador, em que considera as relações que o teatro passa a estabelecer com seu 

interlocutor, que já está envolvido num modelo tecnológico, no qual seu corpo passa por 

uma nova configuração de percepção do mundo que o rodeia. 

Se a perspectiva que Peter Handke nos aponta, na década de 1960, ao lançar sua 

peça falada Insulto ao Público,ponderavacomo o espaço do sentar é um lugar ondeos 

sujeitos da recepção permaneciam mais tranquilos, ou ainda, “mais pacientes” como o 

autor nos escreve, o corpo “midiado” e o corpo tecnovivial estão em conformidade com 

um novo formato de comunicação, o qual somos convidados a investigar, uma vez que 

os corpos da recepção já se encontram num espaço desterritorializado, conceito este 

que Deleuze e Guattari (1995) exploram em sua escrita a quatro mãos, buscando a 

quebra da singularidade para exercitar o estado rizomático em que atuamos hoje. 

 

Todas as multiplicidades são planas, uma vez que elas preenchem, ocupam 
todas as suas dimensões: falar-se a então de um plano de consistência das 
multiplicidades, se bem que este “plano” seja de dimensões crescentes 
segundo o número de conexões que se estabelecem nele. As multiplicidades 
se definem pelo fora: pela linha abstrata, linha de fuga ou de 
desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se conectarem 
às outras. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 17). 

 

Esses conceitos nos levam a um princípio igualmente importante, o qual 

devemos levar em consideração, dentro do ambiente tecnovivial, como ocorre o resgate 

do corpo na cultura vivente? Se de um lado, o convívio nos regressa ao pensamento 

antropológico acerca do homem, esse corpo atual “midiado”, desterritorializado, 

prescinde de uma nova configuração. 
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O conceito de intermidialidade nos apresenta um caminho, por dar uma 

amplitude da moldura sobre os modos de relação e de convívio na era digital, partindo 

de uma estrutura chave anterior que está no conceito de mídia, percebemos que essa 

interação está presente em diversas mídias ou formatos de comunicação pela arte. Claus 

Clüver aponta que “é um termo relativamente recente para um fenômeno que pode ser 

encontrado em todas as culturas e épocas, tanto na vida cotidiana como em todas as 

atividades culturais que chamamos de ‘arte’” (2011, p. 9). 

A relação que estabelecemos aqui aponta para um panorama variado de 

interpretações, uma vez que chocamos com o que é proposto pelo tecnovívio, que se 

identifica como uma manifestação essencialmente atual, ligada a um pensamento do 

avanço tecnológico. 

Clüver fala ainda que a intermidialidade enquanto conceito “implica todos os 

tipos de inter-relação e interação entre mídias” (Idem, p. 9), o que podemos relacionar 

com uma das tarefas principais executadas pelo avanço tecnológico, que é a 

possibilidade de criar novas redes e a exclusão de fronteiras de comunicação entre as 

nações. 

 

[...] Até a invenção das técnicas de gravação, a música era recebida ao vivo 
(ou por escrito, na leitura da partitura) – na igreja, nos salões de concerto, no 
ambiente de trabalho ou no lar (muitas vezes com o receptor participando da 
performance). Performance, local, ocasião, função – tudo isso condicionou (e 
continua a condicionar) a recepção, o que inclui também sensações visuais e 
espaciais. A gravação e os mecanismos de distribuir, reproduzir e ouvir 
gravações, até os meios modernos de regravar gravações recebidas pela 
internet, mudaram e qualificaram profundamente a recepção. [...] as várias 
teorizações e as formas de institucionalização como prática cultural têm 
determinado muitos aspectos da nossa maneira de conceber a música no 
decorrer dos séculos, inclusive as nossas tentativas de reconcebê-la como 
mídia. (CLÜVER, 2011, p. 11). 

 

Ainda observamos que os aspectos apontados pelo conceito de intermidialidade 

ampliam o acesso aos processos de significação desenvolvidos durante o ato da 

recepção. Mesmo com uma diferenciação de signos presentes nas diversas camadas do 

espetáculo, não podemos nos abster de um fato, que assim como Clüver nos chama 

atenção, se tornam “inseparáveis e indissociáveis.” (Idem, p. 16). 

Esse comparativo é um contraponto que não podemos nos esquivar, uma vez que 

estamos abrigados na era tecnológica e, certamente, muitas das relações conviviais 
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sofreram e ainda sofrerão novas interferências enquanto pensamento de uma recepção, 

seja ela dentro de uma sala de espetáculos ou noutras camadas de expectação, o que nos 

estimula a refletir sobre o conceito de presença nessa camada do virtual, ou tecnológico, 

ou midiático. 

Pensando sobre o termo presença, Sebastian Xavier Samur chama atenção para 

as ideias de presença cênica e presença na realidade virtual. Ele vai discutir como a 

presença ganha uma nova categoria na atualidade, pois ela amplia a noção de 

“experiências com tecnologias, que variam desde robôs e máquinas ativados 

remotamente até mídia social, videogames e realidade virtual.” (SAMUR, 2016, p. 244). 

Essas noções, que poderiam ser encaradas como naturais para o processo 

evolutivo de construção/elaboração de uma experiência nova para o público são também 

um desafio para os criadores da cena, uma vez que não podem se abster dos aspectos 

que o conectam com seu espectador. Na verdade, há um novo vocabulário pedido por 

cada encenação e cada processo de conexão entre espetáculo e espectador. 

Vemos essa relação já em movimento por propostas de atuação conjuntas com 

uma realidade virtual, das quais Samur nos exemplifica, para ampliar o leque de 

relações que um avanço de diálogo com a tecnologia pode trazer uma experiência 

renovadora para a recepção. 

A ideia de presença possui um novo patamar, uma vez que, não essencialmente, 

estamos em diálogo com o corpo presente, mas existimos enquanto rede, enquanto 

conexão em diversas partes do planeta. Resta nos questionar como as relações de 

convívio sobreviverão e/ou se redefinirão no ato da expectação. 

Talvez a proposta apontada pelo tecnovívio não nos ofereça uma resposta, mas 

reconfigure espaços de atuação, ou seja, nos ofereça uma camada de renovação sobre o 

tema. 

Podemos citar diversas iniciativas que adotam a tecnologia digital como uma 

plataforma de extensão para a expectação em território tecnovivial, como é o caso das 

atuais experiências como a do Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona41, com a transmissão ao 

                                                           
41 O Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona, companhia fundada por José Celso Martinez Corrêa é uma das 
companhias e também um dos edifícios teatrais mais importantes do Brasil. Responsável por encenações 
históricas como O Rei da Vela (1967) de Oswald Andrade, abriga em seu edifício teatral na cidade de São 
Paulo/SP a maestria da arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992). A companhia que continua em plena 
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vivo de seus espetáculos de maneira gratuita pela internet, ou ainda por iniciativas como 

a do projeto Teatro para Alguém42, em que foram realizadas gravações de peças curtas 

de novos autores do cenário paulistano, com exibição ao vivo no ato da “estreia” ao 

público, que acessava pelo site do projeto e depois permaneceriam “em cartaz” na rede 

para que pudessem ser vistas a qualquer momento, pelas plataformas YouTube e Vevo. 

As plataformas de exibição de vídeos ampliaram o rol de transmissões online de 

espetáculos, sejam por trabalhos gravados especialmente para a plataforma de exibição, 

ou pela transmissão ao vivo. 

Há ainda o que se considerar a respeito das produções cinematográficas 

contemporâneas de espetáculos que obtiveram êxito de público e estabeleceram um 

vínculo entre as filmagens realizadas com público presente associadas a gravações em 

estúdio de ensaio. 

Entre casos relevantes, destaco as peças do Grupo Galpão43, que conta com 

grande parte de seu repertório de espetáculos disponíveis para comercialização em 

DVD, ou ainda, como ocorrido com A Paixão Segundo Ouro Preto (2001), coproduzido 

pela Rede Globo de Televisão para versão da peça A Rua da Amargura (1994-2002), 

gravado na Casa da Ópera de Ouro Preto, Minas Gerais, o edifício teatral mais antigo 

das Américas em funcionamento. 

                                                                                                                                                                          
atividade, atualmente é vítima de uma grave crise do sistema imobiliário paulista, que apoiados pelo setor 
privado, desejam destruir o projeto de revitalização do entorno do Teat(r)o Oficina no bairro do Bixiga 
em São Paulo. Meu primeiro contato com a companhia foi como espectador de “Cacilda!” em 2000, na 
ocasião das gravações do repertório do Oficina em DVD. 
42 “O Teatro Para Alguémsurgiu em 2008 a partir de uma pesquisa da atriz e diretora Renata Jesion e do 
diretor de fotografia Nelson Kao. Eles viram na Internet uma ferramenta adicional capaz de renovar, 
democratizar e popularizar o Teatro, influenciados pelos novos paradigmas da Cultura Digital.” (Texto 
retirado do site <http://teatroparaalguem.com.br/about-2/> Acesso em: 23 Set. 2018). A partir da difusão 
de peças curtas encenadas ao vivo pela internet na ocasião da “estreia” e que permanecem no conteúdo do 
site para acesso, promovendo a produção de novos dramaturgos. Participei do Teatro Para Alguém (TPA) 
com a peça “Algo a Dizer” (2009) de minha autoria, na ocasião, em parceria com o Núcleo de 
Dramaturgia – Novos Autores do Sesi SP/British Council. Parte do conteúdo foi removida do site original 
do projeto e pode ser conferida em seu canal no Youtube, disponível em: 
<https://www.youtube.com/user/teatroparaalguem> Acesso em: 23 Set. 2018. 
43 “O Grupo Galpão é uma das companhias mais importantes do cenário teatral brasileiro, cuja origem 
está ligada à tradição do teatro popular e de rua. Criado em 1982, o grupo desenvolve um teatro que alia 
rigor, pesquisa, busca de linguagem, com montagem de peças que possuem grande poder de comunicação 
com o público. Sediado na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais) [...], o Galpão forjou sua linguagem 
artística [...] criando um teatro que dialoga com o popular e o erudito, a tradição e a contemporaneidade, o 
teatro de rua e de palco, o universal e o regional brasileiro.” (Texto retirado do site do Grupo Galpão, 
disponível em: <http://www.grupogalpao.com.br/o-grupo/apresentacao/> Acesso em: 23 Set. 2018.)  
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No âmbito internacional, podemos citar as versões fílmicas das peças do grupo 

francês Théâtre du Soleil44, como é o caso de Os Náufragos da Louca Esperança (2010) 

que ganhou versão fílmica, totalmente realizada em estúdio de gravação/sala de ensaio, 

com versão brasileira pelo selo Sesc SP. 

A mescla entre o convívio e o tecnovívio se dáde maneira muito mais articulada 

no ambiente de criação das artes cênicas hoje em dia. O pensamento e prática do teatro 

aliado à performance deram novo impulso às fronteiras estabelecidas entre os espaços 

da encenação e os da recepção. 

Espetáculos que ganham exibição ao vivo para espectadores que estão em frente 

aos seus computadores ou smartphones também ganham as paredes dos espaços de 

representação, utilizando o recurso da câmera como uma nova camada de exibição do 

espetáculo. 

Além da prática recorrente, proposta nos espetáculos do Teat(r)o Oficina, que 

utiliza sua porta de entrada e telões dispersos pelo espaço, também há iniciativas como 

em Senhorita Júlia, peça de 1888 do dramaturgo sueco August Strindberg (1849-1912), 

na encenação do Schaubühne am Lehniner Platz45 (Alemanha / Inglaterra), com direção 

de Katie Mitchell e Leo Warner (2015), em que a representação teatral era realizada 

num palco estruturalmente montado como um estúdio de gravação de cinema e o 

público poderia escolher que cena gostaria de assistir, a teatral, a fílmica, exibida num 

telão acima da área de representação, ou ambas. 

Diálogos possíveis entre os espaços do convívio e do tecnovívio estabelecem 

uma nova camada de apropriação e trabalho para o lugar do espectador na atualidade. 

                                                           
44 Fundado por Ariane Mnouchkine há mais de cinquenta anos na França, é considerado “o mais longevo 
representante do teatro como arte colaborativa, o Théâtre du Soleil é uma mescla de tradições ocidentais e 
orientais em diálogo intenso com o presente. Em atividade até hoje, a trupe transmite a mensagem de que 
o teatro é um estilo de vida, uma forma de estar no mundo.” (Texto retirado do site 
<https://www.sescsp.org.br/online/edicoes-
sesc/596_O+THEATRE+DU+SOLEIL+OS+PRIMEIROS+CINQUENTA+ANOS#/tagcloud=lista> 
Acesso em: 23 Set. 2018.)  Meu contato com a companhia veio por uma série de ações promovidas pelo 
Sesc SP na ocasião da temporada brasileira de Os Náufragos da Louca Esperança realizado no Sesc 
Belenzinho no ano de 2011. 
45 “O teatro Schaubühne am Lehniner Platz foi construído em Berlim em 1928. A companhia de mesmo 
nome foi fundada em 1962 e comandada por Peter Stein a partir de 1970. Em 1999, o encenador Thomas 
Ostermeier assumiu a direção artística.” (Texto retirado do site <http://mitsp.org/2015/portfolio/senhorita-
julia/> Acesso em: 17 Ago. 2018.) Meu contato com o espetáculo veio pela participação de Senhorita 
Júlia na programação da MIT SP 2015, na cidade de São Paulo, apresentada no Sesc Pinheiros. 
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2.5. A expectação a partir dos teatrólogos do século XX 

 

O ato de espectar é a prática do espectador abordada na filosofia do teatro como 

a expectação, termo adotado por Dubatti associado ao convívio e a poiesis, para 

evidenciar as questões relacionadas ao acontecimento do fazer teatral. Partindo da 

proposição de Kartun que aponta que “o teatro teatra”, podemos articular o conceito de 

expectação como uma prática vigente do espectador, que associado ao prazer do 

convívio gera poiesis, tornando-o um novo criador da cena. 

A perspectiva do espectador teatral46 tem sido relevantemente notada por 

fazedores das artes cênicas desde o reconhecimento da figura do encenador no início do 

século XX, como nas proposições do diretor pedagogo Vsevolod Meyerhold (1874-

1940), que nas palavras de Anatol Rosenfeld (2009) “é o primeiro a querer levar o 

mundo fictício, o palco, para dentro do mundo real” (p. 255)  ao quebrar o conceito de 

quarta parede, retirando o uso das cortinas e qualquer estrutura formal do teatro 

tradicional que privilegiasse o estado de ilusionismo do espetáculo. 

Acompanhando esse pensamento em que o espectador passa a ser parte 

integrante de uma obra, sem dúvida está o teatro épico, no qual Bertolt Brecht (1898-

1956) convoca sua audiência para a ação, de maneira crítica, porém, sem interferência 

direta na encenação, “o teatro deveria ser épico, ampliar o mundo para além do diálogo 

interpessoal e didático, esclarecendo o público sobre a necessidade de transformar a 

sociedade” (ROSENFELD, 2009, p. 302). 

Antonin Artaud (1896-1948) propõe em O Teatro e seu Duplo (1993) uma 

conexão extrema com o espectador, uma comunhão a partir de uma nova perspectiva da 

sala de representação. No primeiro manifesto do Teatro da Crueldade, a proposição de 

substituição do palco e da sala para uma espécie de “lugar único, sem divisões nem 

barreiras de qualquer tipo e que se tornará o próprio teatro da ação” (ARTAUD, 1993, 

p. 92), restabelece uma comunicação direta entre espectador e espetáculo, uma espécie 

de instrumento de ação necessária para uma comunhão com a representação teatral. 

                                                           
46 Neste subcapítulo, compartilho das reflexões por mim realizadas no artigo Exercício imagético em 
expectação, para a revista Papéis: jornada de estudos, publicação do Programa de Pós-Graduação em 
Artes Cênicas da UFOP e Programa de Pós-Graduação em Artes da UFMG. (CARVALHO, 2018, p. 43-
50). 
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Uma evolução desse pensamento praticada por Jerzy Grotowski (1971) 

estabelece a noção de teatralidade como um ensemble47, que estreita o contato entre o 

ensemble praticado pelos atores e o ensemble dos espectadores48, uma verdadeira 

revolução nesse modo de interferir na presença do espectador. Quando este encenador 

renuncia ao formato tradicional em que há uma divisão entre palco e plateia e passa a 

conceber o espetáculo que se adapta a cada nova situação, começa a promover uma 

série de variações na relação ator e espectador. 

A experiência da expectação na atualidade oferece uma variedade de temas e 

recursos tecnológicos para a criação cênica que amplia o recorte do que é apresentado 

artisticamente, o espectador assume um novo lugar, tanto o lugar de onde se vê a peça, 

que não necessariamente ocupa o espaço formal da sala de representação, com as 

divisórias de palco e plateia, mas que pode ser realizada em percurso, caminhando, ou 

pela escolha de mudança de lugar de observação ao longo da representação. Esse 

movimento que alguns espetáculos oferecem ao público, também corresponde ao 

caminho narrativo que desejam construir ao longo da representação. 

 

Hoje somos bombardeados por uma tal quantidade de imagens a ponto de não 
podermos distinguir mais a experiência direta daquilo que vimos há poucos 
segundos na televisão. Em nossa memória se depositam, por estratos 
sucessivos, mil estilhaços de imagens, semelhantes a um depósito de lixo, 
onde é cada vez menos provável que uma delas adquira relevo. (CALVINO, 
1990, p. 107). 

 

Essa liberdade de trabalhar com as imagens que se apresentam no espaço cênico, 

permitem apresentar a expectação como o lugar dinâmico em que os sujeitos da 

recepção estão o tempo todo em trabalho. 

                                                           
47 O ensemble acontece quando ocorre uma criação em conjunto, sem combinados. A criação se dá de 
modo coletivo durante uma atividade. Conceito esse que obtive maior detalhamento a partir da fruição de 
práticas realizadas em cursos com os diretores pedagogos Jurij Alschitz e Sergey Zemtsov entre os anos 
de 2013 a 2015, no Teatro Escola Macunaíma (São Paulo/SP). 
48 O conceito de ensemble dos espectadores é apontada nos estudos de Grotowski para o trabalho do 
Teatro das 13 Filas no qual aborda sobre a teatralidade: “[...] o gênero estético que nasce do contato de 
dois ensembles: o ensemble dos atores e o ensemble dos espectadores. A comparação: a lâmpada de arco; 
o espetáculo é a centelha que passa entre os dois ensembles. O diretor consciente coloca em cena, 
portanto, os dois ensembles (submete às operações da encenação o ensemble dos espectadores, não só o 
ensemble dos atores); aproxima-os reciprocamente, coloca-os em contato, em curto-circuito, em 
coatuação de modo que a centelha passe.” (FLASZEN, Ludwik; POLLASTRELLI, Carla (curadores), 
2010, p. 50). 



 

70 

 

2.6. A excepcionalidade do acontecimento teatral 

 
A consciência de ordem superior traz um poder totalmente inédito de 

generalização e reflexão, de rememoração e imaginação, de reconhecimento 
de passado e futuro, de tal modo que, por fim, se alcança a autoconsciência, 

a noção de ser um eu no mundo. 
 

OLIVER SACKS 
Sempre em Movimento 

 
 

Em experiências variadas como espectador tive o privilégio de presenciar 

acontecimentos teatrais inesquecíveis, que marcaram fortemente minha trajetória como 

ser humano, como artista e como integrante de uma comunidade que faz parte do 

mundo. Foram espetáculos que me transportaram para um local de fantasia ou 

realização plenas, muitas delas aplicadas a uma zona de subjetividade. 

Como um exercício para o que Dubatti chama de excepcionalidade do 

acontecimento teatral, estabelecerei uma ponte dos ângulos de observação por ele 

apontados com espetáculos marcantes, que traduzem fortemente meu querer enquanto 

pesquisador e artista. 

A produção de poiesis se revela para o espectador através do reconhecimento da 

excepcionalidade do acontecimento e, para isso, diante de uma vasta observação sobre o 

público e pelo exercício da crítica, a filosofia do teatro propõe dezessete ângulos de 

observação nos quais esse efeito se mostra vivo: 

1. Pela inexorabilidade do acontecimento 
2. Pelo acesso exclusivo através do teatral 
3. Pela organicidade e novidade ontológica 
4. Pelo sentimento do numinoso, do sagrado, do metafísico 
5. Pela estimulação emocional e intelectual, contrária à paralisia do tédio 
6. Pela percepção de um tempo próprio do acontecimento, com a 

consequente alteração na percepção do tempo subjetivo do espectador 
em relação ao tempo objetivo da realidade 

7. Pelo sentido de oportunidade existencial 
8. Pela especulação de trans-subjetividade 
9. Pelo sentimento de perda criado pela incapturabilidade do acontecimento 

teatral 
10. Pelo sentimento de altruísmo 
11. Pelo sentimento de contágio 
12. Pelo sentimento de felicidade 
13. Pela construção autobiográfica 
14. Por seu caráter de síntese epocal 
15. Pelo sentimento de ter sido eleito para dar testemunho 
16. Pelo sentimento de gratidão 
17. Pela consequente admiração que o artista desperta no espectador 

(DUBATTI, 2016, p. 165-173). 
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Destaco que a palavra sentimento se repete em mais de um dos ângulos de 

observação, justamente por se enquadrarem no espaço de uma zona de experiência do 

acontecimento teatral, a qual não podemos mensurar. A subjetividade da recepção se 

revela na produção de poiesis. 

Considerando que tive a oportunidade de realizar o exercício de frequentaçãoa 

diversas peças teatrais brasileiras e estrangeiras, não posso deixar de observar um dos 

principais motivos que elevam meu desejo por essa pesquisa, que além do prazer da 

realização do fazer teatral, está o prazer pelo exercício de expectação, que com esse 

estudo, reconheço como o exercício de produção de poiesis e também de um corpo 

poético que viveu a recepção e aqui reconfigura sua prática para o relato. 

Em diversas experiências durante cursos livres, oficinas, reuniões com parceiros 

do teatro e no próprio curso de graduação em Artes Cênicas,escutamos sobre a 

importância do ator em formação assistir a espetáculos. Quanto mais variadas as 

linguagens mais vasto será o campo de observação a respeito do que se faz e para quem 

se faz. Essa observação favorece o exercício crítico do ator, fundamental para 

conscientizar seu trabalho artístico. 

Desse modo, apresento um breve panorama de peças excepcionais que assisti ao 

longo das últimas duas décadas e meia, ressaltando como as articulo com parte dos 

dezessete ângulos de observação propostos por Dubatti. 

 

2.6.1.  Como identificar a excepcionalidade? 

 

Atribuindo a frase de Dubatti “Como identificar a excepcionalidade a partir da 

auto-observação e da autoconsciência do espectador?” (2016, p. 165), buscomostrar 

como a subjetividade da recepção pode reverberar ao longo do tempo, neste caso, a 

partir de meu exercício de autoconsciência. 

Os ângulos de observação apontados anteriormente foram de ampla relevância 

para auxiliar o processo de filtragem de espetáculos excepcionais em minha trajetória 

como espectador. 
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Fazendo exercícios livres de memória, conversando com parceiras e parceiros de 

trabalho; ex-alunas e alunos que receberam dicas do que recomendava assistir; amigas e 

amigos que me acompanhavam na frequentação de espetáculos e a partir do acesso a 

programas, flyers e sites de notícias, de grupos, coletivos e pesquisadores 

independentes, organizei uma primeira lista de peças assistidas. 

Numa primeira seleção, considerando os espetáculos que julguei excepcionais, 

assistidos nos últimos vinte e três anos, cheguei ao número de trinta e dois deles49, entre 

produções brasileiras e estrangeiras, nas áreas do teatro, do teatro-dança, da dança-

teatro, da fronteira com a performance e com a música de câmara. 

Estabeleci como critério de início nessa seleção, o primeiro espetáculo 

profissional que assisti, aos 13 anos de idade,O Pequeno Mago do Grupo XPTO50, no 

ano de 1996, no Teatro Popular do SESI51, na cidade de São Paulo-SP. O motivo que 

me levou a estabelecer essacomo a primeira peça que assisti é subjetivo, no entanto, 

recordo de ter sido marcante, devido a sua complexidade estrutural, ou ainda, pelo fato 

de ter sido a primeira que assisti num edifício teatral reconhecido por abrigar grandes 

representações cênicas. 

Não excluo peças assistidas antes desse período, em minha cidade de origem, 

Atibaia-SP, no entanto, não tenho registro de memória ou programas de peças que 

atestem o fato. 

Nesse momento, me concentrarei em apenas seis espetáculos assistidos ao longo 

dos últimos anos, que fazem parte da filtragem principal e que, de algum modo, se 

                                                           
49 Consultar Apêndice B (p. 192-193) para lista simplificada dos espetáculos excepcionais. 
50 Em atividade deste o princípio da década de 80 no Brasil, “o Grupo XPTO tem um histórico expressivo 
dentro do panorama teatral brasileiro. O trabalho do grupo, caracterizado pela realização de espetáculos 
com grande apelo visual e musical, vem, nas últimas três décadas, contribuindo para a formação de um 
teatro brasileiro contemporâneo. Apresentou-se em diversas capitais brasileiras e também no exterior 
[...].” Texto retirado do site do Grupo XPTO, disponível em: 
<http://www.xptobrasil.com.br/site/?page_id=7> Acesso em: 23 Set. 2018. 
51 Sediado na FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Teatro Popular do Sesi, que 
hoje é chamado de Centro Cultural FIESP, destaca-se desde a década de 70 por grandes produções 
teatrais brasileiras. Durante meus primeiros anos de convívio e frequentação neste espaço, de 1996 a 
2004, o então Teatro Popular do Sesi distribuía ingressos gratuitos para suas temporadas. Nas palavras do 
crítico teatral Décio de Almeida Prado, o "Teatro Popular do Sesi fez do seu grupo uma realidade 
significativa no panorama teatral de São Paulo, oferecendo um bom espetáculo, de graça, a muita gente 
que, de outra forma, talvez não conhecesse uma plateia". (Trecho de texto disponível na Enciclopédia Itaú 
Cultural, disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo203534/teatro-popular-do-sesi> 
Acesso em: 23 Set. 2018.) 
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articulam potencialmente com os ângulos de observação já apontados, além de serem 

potentes trabalhos que delinearam minha formação como espectador teatral. 

São eles: 

 

 Sclavi / The Song of an Emigrant, do Farm in The Cave (Praga, 

República Tcheca). 

 O Jardim, da Cia Hiato (São Paulo/SP, Brasil). 

 Bem-vindo a casa, do Pequeño Teatro de Morondanga (Montevidéu, 

Uruguai). 

 Agora e na Hora de Nossa Hora, de Eduardo Okamoto (Campinas/SP, 

Brasil). 

 Luis Antonio – Gabriela, da Cia Mungunzá de Teatro (São Paulo/SP, 

Brasil). 

 100% São Paulo / 100% City, do coletivo Rimini Protokoll (Berlim, 

Alemanha / São Paulo/SP, Brasil). 

 

Como se tratam de trabalhos que influenciaram fundamentalmente minha 

formação artística e pessoal, apresento a seguir uma breve análise, pautada na memória 

eletiva que tenho da recepção de cada um deles. Alguns dos trabalhos serão associados 

à crítica teatral especializada, realizada na época de suas representações, quando 

assistidas por mim ou na ocasião de suas estreias. 

 

2.6.2. Sclavi / The Song of an Emigrant e o sentido de comunicação 

 

O espetáculo Sclavi / The Song of an Emigrant (Escravo – A Canção de um 

Emigrante) do grupo Farm in The Cave, da República Tcheca, foi um dos trabalhos que 

me causaram grande impacto corporal devido ao intenso trabalho físico do elenco 
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multiétnico que trazia em sua narrativa canções criadas a partir de cartas de um povo 

emigrante que se via como escravo de uma pátria que não lhe pertencia. 

Apresentado no FIT BH – Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, 

no ano de 2008, foi um dos trabalhos que destaco para o que Dubatti chama de 

inexorabilidade do acontecimento, ou seja, “quando se sente que tudo o que ocorre no 

acontecimento teatral adquire dimensão inexorável, [...] infalível, insuperável; que não 

poderia ser de outra maneira, que nada poderia ser alterado” (2016, p. 165). 

De mesmo modo se aplica a ideia de um sentimento de contágio, que provoca no 

espectador o desejo de realizar o teatro, de dançar, de ser parte integrante do mundo que 

se apresenta em cena. Esse desejo pela participação é o que Dubatti aponta como uma 

poiesis produtiva e “[...] faz que o espectador sinta o desejo de ser artista, o desejo de 

‘ser’ o teatro” (Idem, p.170). 

 

 

Figura 1. SCLAVI / A Song of an Emigrant. Crédito: Farm in the Cave 

 

Ao recordar da experiência vivida com esse espetáculo, reconheço a 

excepcionalidade impactante que o dinamismo coreográfico dos corpos dos atores e as 

canções em línguas das quais desconheço até hoje me transportam para uma camada 

narrativa de memória a qual não me pertencia, até então. Naquele momento, em 

expectação, certamente fiz parte, assim como meus parceiros de convívio na plateia, de 
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um espaço em que nos reconhecemos como parte do mundo. De algum modo o 

espetáculo renovou o sentido do fazer teatral que já existia em mim. 

 

A ruptura na incapacidade de estar plenamente lá onde está e a “vida nua”, 
como o emigrante experimenta, não significa apenas vida sem direitos e 
identidade social, reduzida a necessidades materiais, mas principalmente vida 
sem alma, sem qualquer rede de relacionamentos. (Sinopse do espetáculo 
SCLAVI / The Song of na Emigrant no site do Farm in The Cave – Tradução 
nossa. Disponível em: <https://farminthecave.com/en/projects/2-sclavi-the-
song-of-an-emigrant/> Acesso em: 31 Jul. 2018). 

 

Em entrevista, Dubatti fala sobre a existência do Homo theatrallis, propondo 

“[...] que há uma teatralidade anterior ao teatro. É uma teatralidade constitutiva pelo 

humano[...]” (Apêndice A, p. 167).Nesse aspecto, estabeleço um vínculo com o 

espetáculo do Farm in The Cave, que através de uma experiência profunda entre as 

fronteiras do teatro físico, da música e da dança, expressam as contradições de pessoas 

que deixam seu país no desejo de um dia retornar. Um sentimento sem nome, que o 

grupo atribuiu como sua criação partindo do diálogo de cartas e cantos dos povos 

emigrantes como uma maneira de comunicar-se com o mundo. O impacto da 

fisicalidade e da musicalidade foram tão fortes que fica difícil não buscar uma 

explicação possível na ancestralidade que acompanha a história humana. 

Se a inexorabilidade do acontecimento deseja elevar a grande importância de um 

espetáculo, enquanto qualidade em todos os quesitos possíveis de sua realização, 

acredito que Sclavi cumpre muito bem esse papel. O que, de certa forma, me apraz, no 

sentido de que reconheço a ideia de que o teatro não precisa estar explícito apenas na 

palavra ou na imagem, mas no modo como se comunica com seu público, que, neste 

caso, é universal e de toda a filtragem de espetáculos que assisti ao longo dos anos, 

ainda o tenho como o primeiro nessa lista de excepcionais devido ao seu sentido de 

comunicação. 

 

2.6.3. O Jardim em Recortes de Cena 

 

 O sentido de oportunidade existencial, que ocorre quando há um 

reconhecimento consigo mesmo, no qual percebemos que não há melhor lugar para se 



 

76 

 

estar do que na realização de um acontecimento teatral, foi o que O Jardim, da Cia 

Hiato, de São Paulo – SP, gerou em minha trajetória espectatorial. 

 

Três histórias pertencentes a lugares e espaços diferentes se cruzam, se 
sobrepõem e se chocam para formar uma paisagem a ser contemplada pelo 
espectador. Um jardim que une as memórias que perdemos, as memórias que 
não podem ser apagadas e ainda aquelas que imaginamos. (Texto do 
programa do espetáculoO Jardim, Cia Hiato. Sesc Belenzinho, Maio de 
2011). 

 

 Dirigido por Leonardo Moreira52, que também assina a dramaturgia, vemos uma 

narrativa em que a fragmentação da memória de uma família se mostra igualmente num 

espaço em ruínas. A história que se desenvolve a partir de uma relação entre objetos 

deixados ao longo da trajetóriados atores, se mesclam com a narrativa proposta por três 

núcleos isolados de cena que se revezam para três agrupamentos diferentes de público 

(Figura 2). 

          Cada uma das histórias correspondia a uma unidade temporal diferente, eram o 

mote para uma quebra com as unidades de espaço e tempo,que se mostravam ao final, 

em que não havia mais barreiras dessas ruínas e, enfim, o jardim se revelava para 

ospersonagens ali presentes, assim como a público ao redor, que podia se ver naquele 

espaço em arena. 

 Revi esse espetáculo por mais duas vezes, além de realizar uma oficina com o 

grupo de atores, para conhecer sua metodologia de trabalho e pude perceber como a 

ideia de uma construção autobiográfica que Dubatti aponta como uma “autobiografia 

do espectador”, ou seja, a partir de acontecimentos teatrais marcantes, também se 

revelavam no fazer desses artistas, pois o trabalho surgiu pela construção de histórias 

relatadas pela própria história dos atores. 

 

                                                           
52 “Dramaturgo e diretor da Companhia Hiato, de São Paulo, é mestre em Dramaturgia pela Universidade 
de São Paulo. Estreou como autor e diretor com a peça Cachorro Morto (2008) e com o texto seguinte, 
Escuro, recebeu o Prêmio Shell 2011 de Melhor Autor. Com O Jardim recebeu 19 indicações aos 
principais prêmios do país e venceu o Prêmio Shell 2012 como Melhor Autor, além do Prêmio APCA 
2012 de Melhor Direção, Prêmio Governador do Estado de São Paulo – Melhor Espetáculo, e Prêmio 
Cooperativa Paulista de Teatro – Melhor Autor e Melhor Espetáculo.” Disponível em: 
<http://www.ciahiato.com.br/companhia-direcao.html> Acesso em: 20 fev. 2019. 



 

77 

 

 

Figura 2. O Jardim – Cia Hiato. Crédito: Ivana Moura 

 

 Durante os anos de 2015 a 2016 procurei exercitar uma escrita crítica sobre os 

espetáculos que assistia, como um formato de registro, convidado por um ex-aluno do 

Teatro Escola Macunaíma, passei a contribuir mensalmente com o site Ator Criador53, 

na coluna que batizei de Recortes de Cena. Em uma das postagens, relato a respeito da 

minha experiência com a Cia Hiato, considerando a polifonia dramatúrgica e estética de 

seus trabalhos: 

 

Minha admiração por esse grupo começou com uma 1ª mostra de repertório 
que realizaram no CCSP em 2011, em que tive a oportunidade de ver 
Cachorro Morto e Escuro, em ambas havia uma visão por modos de 
comunicação contemporâneos, sobretudo pela quebra da língua falada ou 
pela repetição de fatos, permitindo ao espectador ver outros pontos de vista 
sobre a obra. Percebi nestes dois espetáculos a possível lacuna que justificaria 
o nome da companhia até então. Meses depois estrearam O Jardim, que 
inauguraria uma linha de pesquisa que segue até hoje [...] para contar a(s) 
história(s) carregada(s) de fragmentos de um passado construído, ou ainda, de 
uma memória coletiva, pertencente a todos nós viventes de uma tradicional – 
ou não – estrutura familiar. O tema da separação foi o que ficou mais 
evidente naquele momento, onde em três núcleos, havia a separação de um 
casal em 1938; a separação de duas irmãs e seu pai com Alzheimer, aliás 
outra relação de separação, com a memória; e por fim, a separação com a 
casa que construiu uma família e com isso, todos os objetos provenientes 

                                                           
53 “O Ator Criador é um canal voltado às artes, tendo no Teatro a sua força motriz. Idealizado em 2012 
por um grupo de então jovens estudantes de Teatro, hoje ele oferece um espaço para a apresentação de 
projetos, divulgação de novos trabalhos, troca de impressões sobre montagens, enfim, reflexões sobre a 
produção artística nacional e internacional, tudo isso deglutindo as intersecções do Teatro com outras 
formas de arte. Mantendo seu compromisso com o respeito à diversidade cultural, o Ator Criador busca 
reunir informações em um só lugar e possibilitar o acesso a todos.” (Trecho de texto disponível em: 
<http://atorcriador.com.br/sobre-o-ator-criador/> Acesso em: 02 Ago. 2018). 
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para registro de um futuro inóspito. O ambiente cenográfico carregado de 
caixas – vazias ou não – transportavam o espectador para seu hiato, naquele 
lugar onde não existe uma resposta para questões. Fui transportado para 
relações familiares vividas e outras que imaginava, um dia precisar vivê-las. 
CARVALHO, 2015. Disponível em: <http://atorcriador.com.br/a-polifonia-
dramaturgica-da-cia-hiato/> Acesso em: 02 Ago. de 2018. 

 

 O exercício da escrita sobre espetáculos assistidos passou a fazer parte de minha 

rotina, não apenas pelo compromisso mensal com o site Ator Criador, mas também pelo 

contato com um novo formato de diálogo que viria a descobrir a cada nova publicação 

com os criadores envolvidos pelas produções. Apesar de se tratar de uma investida 

singela, comparada a complexidade que cada espetáculo oferecia, esse foi um espaço no 

qual pude ampliar meu campo de trabalho, encontrando no fazer prático da escrita, seja 

por uma crítica ou um comentário expandido, a respeito do vivenciado na expectação. 

 De certo modo, revendo essa trajetória escrita, compartilho das indagações 

essenciais que Jorge Dubatti propõe para a crítica teatral: “o que se critica? Sobre que 

fundamentos? Com que finalidade?” (2016, p. 26). 

Cada uma dessas questões étarefa que, de maneira livre, buscava exercer durante 

minha experiência com as contribuições mensais para a coluna Recortes de Cena e que, 

certamente, durante o processo de escolha de peças a serem “eleitas” para a escrita já 

respondiam, em larga escala, os pontos essenciais que deveriam ser apontados. 

 

2.6.4. Bem-vindo a casa que habita em nós  

 

Os sentimentos de felicidade e de gratidão também se integram na experiência 

vivida pelo espetáculo da Cia Hiato e que, de mesmo modo, ocorrem com Bem-vindo a 

casa, do Pequeño Teatro de Morondanga (Montevidéu, Uruguai), com direção de 

Roberto Suárez54, apresentado na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo55 (MIT 

SP) no ano de 2014. 

                                                           
54Roberto Suárez (Uruguai) é “ator, diretor, professor e autor. Entre suas obras como autor, dirigiu e 
atuou em Ulrich. Prêmio Florencio Sánchez, pela associação de Críticos do Uruguai, como ator, autor e 
diretor.” (Disponível em: <https://mirada.sescsp.org.br/2014/pt/event/afetos-provocacoes-oficina-r-
suarez/index.html/> Acesso em: 02 Ago. 2018.)  



 

79 

 

A palavra castelhana morondanga remete à ideia de algo inútil ou de pouca 

utilidade, uma mescla de coisas inúteis ou de pouco valor. Destaco essa palavra, visto 

que faz jus ao “desajuste” estrutural, no bom sentido, que a companhia uruguaia 

convida seu público a embarcar. 

 Bem-vindo a casa desperta um ruído que beira a provocação do espectador, que 

aguardava uma história a ser contada. Com uma narrativa que dialogava 

expressivamente com o absurdo, fomos convidados a adentar numa casa em que nos 

foiapresentada uma família prestes a se entregar a suas próprias ruínas. 

Divididos em dois episódios, no primeiro, uma camada da plateia assistia aos 

acontecimentos que se davam no interior de uma sala de uma casa. Ali vivenciamos 

uma estrutura de encenação “realista” com situação dramática absurda. No segundo 

episódio, apresentado em horário diferente do primeiro episódio, assistíamos aos 

bastidores dessa criação, nos fundos da sala de estar que, em instantes, receberia o 

público do primeiro episódio (Figura 3). Nesse furor tornávamos espectadores 

testemunhas do que viria a acontecer. E ali, de fato, conhecemos os atores por trás dos 

personagens, suas questões pessoais e o modo como articulavam com a maquinaria da 

cena. Presenciamos suas singelas e grandes dores humanas e, assim, nos tornamos parte 

comum daquele todo. 

 Ao final, recordo que não tínhamos a liberdade do aplauso, uma vez que o 

primeiro episódio ocorria por trás das paredes e poderíamos comprometer sua 

realização. 

 

                                                                                                                                                                          
55 “A MITsp é uma Mostra Internacional de Teatro, cuja primeira edição acontece entre 8 e 16 de março 
de 2014 na cidade de São Paulo. A programação [...] inclui apresentação de espetáculos internacionais, 
diálogos críticos, fórum de encontros e espaço para intercâmbio artístico.” (Disponível em: 
<http://mitsp.org/2014/project/apresentacao/> Acesso em: 02 Ago. 2018.) 
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Figura 3. Estrutura cenográfica de Bem-vindo a casa (Episódio 2). Crédito: Manuel Gianoni 

 

 Durante as ações da MIT SP 2014, houve a prática da crítica por convidados que 

lançavam luz, questões ou provocações às peças que foram apresentadas na mostra. A 

seguir, em trecho da crítica O convívio teatral em frente, verso e de permeio de Valmir 

Santos56, temos parte dessa luz lançada sobre o acontecimento teatral e que dialoga com 

a prática do convívio, que faço alusão ao relato anterior, quando qualifico a experiência 

como a de um espectador testemunha. 

 

Estamos diante de uma experiência que elabora o convívio público-artista 
em seu sentido estrito, reflexão cara à arte contemporânea atenta às 
vicissitudes do viver junto. O princípio da coabitação vaza para as ruas, a 
comunidade. Palco abolido, a proximidade no espaço multiuso implica 
plateia aninhada com os atuadores no mesmo cômodo. Parede-meia, janela, 
persiana e portas induzem sonoridades e frestas do que poderia ocorrer 

                                                           
56 Valmir Santos é “jornalista, crítico e pesquisador. Idealizador e editor do site Teatrojornal – Leituras de 
Cena (2010). Repórter desde 1992, em publicações como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Bravo! e 
O Diário, de Mogi das Cruzes. Autor do texto de Atos de existência: 30 anos do Núcleo de Artes Cênicas 
do Sesi-SP (2017) e da análise histórica do livro de fotografia O Tapa no Arena: repertório em imagens 
(Edições Sesc, 2015). Colaborador em curadorias ou consultorias de mostras ou festivais. Mestre em artes 
cênicas pela USP. Membro da Associação Internacional de Críticos de Teatro (AICT-IAC). Ator amador 
na fundação do Grupo Pombas Urbanas (1989), em São Miguel Paulista, bairro onde nasce, décimo de 
doze filhos de migrantes baianos.” (Texto retirado do site Teatro Jornal, disponível em: 
<http://teatrojornal.com.br/author/valmirsantos/> Acesso em: 02 Ago. 2018) 
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simultaneamente do outro lado. Dentro e fora em contato: um achado de 
geografia cênica paulatinamente afetiva ao longo das duas sessões.57 

 

 Sentimo-nos parte viva e fundamental daquele trabalho e, por isso também, 

chamo atenção para o ângulo de observação que eleva a “percepção de um tempo 

próprio do acontecimento, com a consequente alteração na percepção do tempo 

subjetivo do espectador em relação ao tempo objetivo da realidade” (DUBATTI, 2016, 

p. 167-168). 

 

No espetáculo de excepcionalidade, quando, a partir de um mecanismo de 
autoconsciência, observamos nossa própria participação na zona de 
experiência teatral, surge o desejo de que “não termine” e, depois de 
terminado, o desejo de revê-lo, de religar-nos com esse tempo outro, embora 
haja consciência de que a conexão já será diferente daquela primeira e de que 
esse tempo já não será o mesmo, pois se tratará de um novo acontecimento, 
com sua própria zona de experiência, diferente daquela que acabamos de 
atravessar. (DUBATTI, 2016, p. 168). 

 

A excepcionalidade de Bem-vindo a casa também revela uma síntese epocal, ou 

seja, de grande relevância para o período em que foi apresentado ao público, também de 

uma estimulação emocional e intelectual, por ampliar a zona de experiência do 

espectador e lhe fornecer um novo estímulo de envolvimento com o que assiste. 

Por fim, destaco o ângulo de observação acesso exclusivo através do teatral, que 

é o feixe que liga todas as camadas de observação apontadas anteriormente.  

 

[...] quando você, e eventualmente os demais participantes do convívio, 
percebe(m) que está/estão vivendo uma experiência que só é acessível por 
meio do teatro [...] O teatro funda uma zona de experiência e subjetivação 
singulares que constitui uma territorialidade com regras próprias, única em 
suas coordenadas e sua densidade de experiência. A excepcionalidade se 
funda, então, na radicalidade do singular do acontecimento teatral. (Idem, p. 
165). 

 

Uma das atrizes aborda, no início do espetáculo, uma sucessão de fracassos 

pessoais, o que favorece para que seja estabelecidoum espaço de empatia entre atriz – 

personagem – espectadores. Há um misto de identificação e repulsa. Esse relato em que 

                                                           
57 Crítica de Valmir Santos, escrito para o Coletivo de Críticos, uma das ações do segmento Olhares 
Críticos na MIT SP 2014 – Disponível em: <http://teatrojornal.com.br/2014/03/o-convivio-teatral-em-
frente-verso-e-de-permeio/#more-8859> Acesso em: 02 Ago. 2018. 
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o fracasso se mostra como uma narrativa constante na fala de outras personagens parece 

um caminho sem volta, que ao mesmo tempo favorece o encontro excepcional que 

somente com o acesso através do teatro poderia fornecer tamanha experiência aos 

espectadores testemunhas desse acontecimento. 

 

2.6.5. Agora e na Hora de Nossa Hora é o ator 

 

Trata-se portanto de fazer do teatro, no sentido próprio da palavra, uma 
função; algo tão localizado e preciso quanto a circulação do sangue nas 

artérias, ou o desenvolvimento, aparentemente caótico, das imagens do 
sonho no cérebro, e isso através de um encadeamento eficaz, uma verdadeira 

escravização da atenção. […] o teatro deve procurar, por todos os meios, 
recolocar em questão não apenas todos os aspectos do mundo objetivo e 

descritivo externo, mas também do mundo interno, ou seja, do homem, 
considerado metafisicamente. 

 
ANTONIN ARTAUD 
O Teatro e seu Duplo 

 

O ator Eduardo Okamoto, criador do monólogo Agora e na Hora de Nossa 

Hora, de Campinas/SP, é um intérprete que causa atenção redobrada de quem lhe 

assiste em sua intensa e fervorosa entrega ao trabalho, que em sua pesquisa chama de 

Dramaturgia de Ator58.  

Minha experiência de ator se mesclava com a de um dramaturgo iniciante e, 

nesse trânsito, ainda sem definição por uma linha preferida de trabalho, reencontro 

Eduardo Okamoto, que havia conhecido ainda durante o período de minha graduação, 

durante a apresentação de Agora e na Hora de Nossa Hora em Atibaia/SP, no ano de 

2006. O reencontro se deu pela participação na oficina Dramaturgia do Ator em 2011 e 

assistindo aos espetáculos Eldorado (2009) e Agora e na Hora, ambos assistidos pela 

segunda vez. 

 O conceito de Dramaturgia do Ator se evidenciou em meu corpo como 

espectador e também ator. Assim, como narrado no espetáculo Sclavi, o sentimento de 

                                                           
58 Na Dramaturgia de Ator, Eduardo Okamoto propõe uma leitura sobre as criações corporais do ator, 
segundo ele, “[...] o trabalho não foi escrito por um autor teatral e somente depois levado à cena. Ao 
contrário, esta dramaturgia se cria no corpo e pelo corpo do ator, na própria cena”. (OKAMOTO, 2007, 
p.103.) 
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contágio foi um dos ângulos que justificam minha escolha como um dos espetáculos 

excepcionais. 

Se em espetáculos anteriores apresentados até o momento nesta lista, havia uma 

grande conexão entre o grande acontecimento da encenação com o jogo de cena 

proposto pelos atores, aqui evidencio a grandeza artística e poética na criação de um 

ator e seu solo. 

Talvez, na primeira vez em que assisti a essa peça tenha tomado a consciência 

do trabalhodo ator de modo integral e sua potência de relação com o público. Recordo 

ainda, que essa primeira representação assistida ocorreu num contexto de apresentação 

do projeto Teatro de Tábuas59, como alternativa de ação cultural aos coletivos teatrais 

de Atibaia. Após a apresentação, um dos responsáveis pelo projeto apresentou a 

metodologia de trabalho e se mostrou aberto às relações com grupos da cidade e como o 

impacto do projeto se articularia com o público da cidade e da região. 

 

Figura 4. Agora e na Hora de Nossa Hora. Crédito de Jordana Barale 

 

                                                           
59 O Teatro de Tábuas “é uma ONG (Organização Não-Governamental) fundada em 29 de julho de 1999, 
que atua em todo o território nacional criando e realizando projetos de democratização do acesso à 
cultura, descentralizando a produção e apresentação de bens culturais.” Disponível em: 
<http://www.teatrodetabuas.com.br/new/quem-somos/> Acesso em: 20 Ago. 2018. 



 

84 

 

 Eis que, dentre os relatos dos produtores culturais presentes, um deles afirmou 

que era inconsistente apoiar peças teatrais como aquela, afinal, um ator seminu e que 

usa meia dúzia de pedrinhas para uma cena não era condizente com a qualidade do 

teatro que ele produzia. 

 O ponto de vista desse produtor cultural era o de alguém que se dedicava a trazer 

espetáculos comerciais para a cidade, sem artistas locais em sua equipe, promovendo 

artistas reconhecidos pelo grande teatro ou pela TV, evidenciando as produções do 

gênero cômico ou peças com temática religiosa. 

 Aproveito este momento para realizar uma autoanálise de minha experiência 

com o espetáculo de Okamoto e, sobretudo, evidenciar porque não compartilhava das 

palavras do produtor citado anteriormente. 

Dentre as questões que Dubatti nos coloca para uma autoanálise acerca do 

espetáculo, ele mostra a importância de ser ancorada na autoconfiança e numa 

argumentação: 

 

[...] por que esse espetáculo me pareceu excepcional? O que eu vi nele, o que 
senti? Por que os outros não experimentaram essa excepcionalidade? 
Tiveram influência, em mim, estímulos externos anteriores? Como explicar 
onde está a excepcionalidade a quem não a percebeu? (DUBATTI, 2016, 
p.164). 

 

 Com essas questões respondo em larga escala com o ângulo de observação, pelo 

sentimento de altruísmo60, quais foram as sensações reverberadas em minha percepção 

como artista e espectador do trabalho sincero e humano de um ator, que utilizava do 

recurso total de seu corpo e as extensões criativas que o compõem, toda uma 

complexidade narrativa e, ao mesmo tempo, potente ao máximo, para identificar a nós, 

sujeitos da recepção, com as figuras representadas por ele na ação. 

 Em Agora e na Hora de Nossa Hora, Eduardo Okamoto traz o cotidiano de 

meninos de rua e sua luta interna e externa de sobrevivência. Quando atuava com o 

                                                           
60 Sobre o sentimento de altruísmo, Jorge Dubatti aponta para a “consciência de intransferibilidade da 
experiência teatral (uma vez que, se não se participa da zona de experiência, se não se assiste 
corporalmente ao convívio, não há maneira de compartilhar/transmitir a experiência teatral como 
acontecimento), sentimos alegria pela companhia dos presentes e dor pela ausência daqueles que 
gostaríamos que estivessem ali conosco, no convívio [...]” (2016, p. 170). 
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corpo seminu – vestindo apenas uma bermuda, um tênis velho e uma camiseta, que 

também tinha função de máscara – e utilizava a “meia dúzia de pedrinhas”, buscava 

com signos simples, e muito claros, trazer ao público o cotidiano das ruas e das noites 

nas quais jovens trocavam suas vidas por pedras de crack, em busca de um reduzido 

conforto para sua exclusão social. 

 Na coluna Recortes de Cena, quando escrevi para a ocasião da estreia de 

Okamoto com o espetáculo OE (2015), observei como a poesia de seus trabalhos “se 

sustenta na base de um ator criador que é crítico sem ser presunçoso; brilhante com 

extrema generosidade; um grande pintor que a cada representação desenha imagens 

surpreendentes e impactantes.”61. 

 

2.6.6. Luis Antonio – Gabriela e Eu 

 

Como começar a conceber um espetáculo teatral quando nos defrontamos com 

material artístico similar ou igual ao que planejávamos? Essa é grande questão que Luis 

Antonio – Gabriela (2011) me provocou. Criação da Cia. Mungunzá de Teatro (São 

Paulo/SP) com o diretor Nelson Baskerville62, também responsável pelo argumento, que 

expõe num formato documental a vida de Luis Antonio e de Gabriela, uma transexual 

que dividia parentesco com o diretor da peça. Nelson é seu irmão/irmã. 

A peça, que é um ato de criação do autor/diretor Nelson Baskerville, também é 

um pedido de desculpas ou um desejo de entendimento sobre o que se passou na vida 

desses irmãos, que se perderam ao longo da vida. 

 

                                                           
61 Artigo É IMPOSSÍVEL VIVER SEM TEATRO!!! #AbreCasadaÓpera.Disponível em: 
<http://atorcriador.com.br/e-impossivel-viver-sem-teatro-abrecasadaopera/> Acesso em: 20 Ago. 2018. 
62 Nelson Baskerville é ator, diretor e dramaturgo. Convidado da Cia. Mungunzá de Teatro para a 
concepção de Luis Antonio – Gabriela, também dirigiu a AntiKatártiKa Teatral, companhia paulista, 
entre outros trabalhos na TV e no teatro. 
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Figura 5. Luis Antonio – Gabriela. Cia. Mungunzá de Teatro. Crédito Victor Iemini 

 

Num primeiro momento, meu interesse por esse espetáculo se deve 

àaproximação temática com um trabalho dramatúrgico que desenvolvia na época acerca 

das cirurgias de transgenitalização63 e contava com uma personagem transexual que iria 

transitando entre as figuras de um Homem, de uma Mulher e uma Possível Mulher64. 

                                                           
63 Cirurgias de transgenitalização, atualmente melhor empregada com o nome de cirurgia de redesignação 
sexual, é o procedimento cirúrgico que um indivíduo se submete para adequar ao gênero da qual se 
reconhece. O longo e doloroso procedimento exige o acompanhamento de profissionais da psicologia, da 
psiquiatria e da assistência social, para aferir o laudo médico que autoriza a realização da cirurgia. O 
processo completo pode durar anos. O SUS (Sistema Único de Saúde) realiza esse procedimento, a partir 
da publicação da Portaria Nº 457, de agosto de 2008. Mais informações sobre a portaria do Ministério da 
Saúde, podem ser obtidas no link: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/cirurgias-de-
mudanca-de-sexo-sao-realizadas-pelo-sus-desde-2008> Acesso em: 15 Set. 2018. 
64 O espetáculo “Ceci n’est pas une pipe {Este não É um cachimbo}” (2012-2014) com direção e 
dramaturgia de Rafael R. Carvalho, foi realizado com o Transitório 35, coletivo de atores da cidade de 
São Paulo/SP e contava com parte de sua equipe oriunda do curso de Artes Cênicas da UFOP. Em sua 
pesquisa de trabalho abordava os conceitos da performance e das novas dramaturgias para abordar seus 
principais trabalhos, pautados nas questões LGBTQI+ que estavam em voga naquele momento. Também 
foram realizadas pelo Transitório 35 o solo “MCNA – Meu Corpo Noite Adentro” (2008-2014), de 
autoria de William da Silva e Rafael R. Carvalho, que também atuava; além da performance “Você É o 
que É” de Wallie Ruy, a partir de uma reverberação dramatúrgica da peça “Ceci n’est pas une pipe {Este 
não É um cachimbo}”. A companhia teatral sediada em São Paulo/SP exerceu suas atividades de 2012 a 
2015. 
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O espetáculo em desenvolvimento era Ceci n’est pas une pipe {Este não É um 

cachimbo}, que em minha concepção de dramaturgia e direção na época, buscava fugir 

dos clichês de uma representação sobre a vida da pessoa transexual, privilegiando além 

de uma qualidade estética de imagens inspiradas no universo surrealista do pintor René 

Magritte65, uma coerência no discurso, com uma poética que trazia detalhes dessa 

transição da figura transexual. 

Para a criação, que possuía estrutura dramatúrgica fragmentada, nos permitimos 

pesquisar os lugares que permeavam a experimentação com a performance, o vídeo, a 

instalação, a musicalidade e a preparação corporal (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Ceci n'est pas une Pipe {Este não É um cachimbo}. Transitório 35. Crédito Danilo Roxette 

 

Em Luis Antonio – Gabriela muitas das perspectivas apontadas na criação que 

desenvolvia com o Transitório 35 se aproximavam fortemente. A estrutura 

narrativafragmentada se mesclava com a estrutura cenográfica, a iluminação, a 

musicalidade, o caráter épico das personagens, que se estendia para toda a estrutura da 

peça. Todos esses elementos atuavam vivamente no painel fragmentado que era a vida 

                                                           
65 René Magritte foi um dos mais expoentes pintores do movimento surrealista. Entre suas obras de 
destaque figuram: O assassino ameaçado (1927); A traição das imagens (1929) e Golconda (1953). 
Falecido em 1967, é dele a frase “Eu não pinto aquela mesa, exatamente, e sim a emoção que ela produz 
em mim.” (FARTHING, 2009, p. 387). 
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de Luis Antonio e de Gabriela, que separo aqui, por entender que se tratam de diferentes 

identidades. 

 

Seguindo uma estrutura épica, os seis atores contam, cantam, tocam e operam 
luz, em um conjunto que evita a grandiloquência do texto. Os elementos de 
cena (máscaras, lençóis, bexigas e miríade de recursos audiovisuais) somam-
se aos figurinos cor de pele, bandagens em corpos disformes, formando uma 
paisagem borrada. Que, feito as grossas pinceladas de tintas numa tela, 
pedem alguma distância para assimilar os contornos simbólicos no todo. Vide 
as pinturas que despencam dos céus, ao fim do espetáculo, e dividem o 
espaço cênico com bolsas de soro suspensas pelo cenário, como a 
diagnosticar indivíduos e sociedade enfermos. Depois da catarse final, a 
vontade do espectador é voltar para buscar outros ângulos de apreensão de 
um espetáculo complexo, que não faz concessões em busca de uma 
conclusão.66 

  

O exercício da crítica, ou ainda, de espectadores especializados, como é o caso 

de Valmir Santos à frente do site Teatro Jornal, também estabelecem uma grande 

contribuição para a formação de público. 

No ano de 2015, o site divulgou um evento chamado Em busca de um teatro gay 

(2000 – 2010)67 na cidade de São Paulo/SP. Com iniciativa do jornalista e ator Rodolfo 

Lima, que buscava um mapeamento de peças teatrais com conteúdo LGBTQI+68. O 

criador do evento afirmava que buscava estabelecer uma lembrança do público para 

espetáculos voltados a essa temática e como ocorria sua reverberação nos últimos anos 

na capital paulista. 

Recordo que espetáculos como Luis Antonio – Gabriela abriram caminho para 

outras produções relacionadas à temática por uma urgência em se tratar das questões de 

aceitação às diferenças de sexo e gênero, além do fato, ainda emergencial, de ações 

afirmativas contra a homofobia, a transfobia e uma ampliação do conceito de identidade 

de gênero. 

                                                           
66 Crítica de Valmir Santos para o site Teatro Jornal. Sem moral e sem vergonha [Luis Antônio – 
Gabriela] de 09 de Junho de 2011. Disponível em:<http://teatrojornal.com.br/2011/06/sem-moral-e-sem-
vergonha/> Acesso em: 29 Ago. 2018. 
67 Matéria publicada no site Teatro Jornal com o título Evento mapeia e discute teatro gay paulistano 
(Publicado em 12 de janeiro de 2015). Disponível em: <http://teatrojornal.com.br/2015/01/evento-
mapeia-e-discute-teatro-gay-paulistano/> Acesso em: 29 Ago. 2018. 
68 Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais e o “sinal de + que denota tudo no espectro 
de gênero e sexualidade que as letras não descrevem”. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/06/sigla-lgbtq-cresce-para-ecoar-amplidao-do-espectro-de-
genero-e-sexo.shtml> Acesso em: 20 fev. 2019. 
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A Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo foi uma das primeiras do país 

aabrir uma vertente LGBTQI+ em seus editais de incentivo cultural, o ProAC69, que 

abrange produções artísticas e culturais na capital paulista e interior. Não apenas por 

essa iniciativa, mas por uma crescente nas produções voltadas à difusão das questões 

LGBTQI+, um grande número de espectadores declarados homossexuais ou transexuais 

passaram a frequentar mais espaços culturais. 

A pesquisa Cultura nas Capitais70, promovida pela JLeiva Cultura e Esporte71 e 

o Datafolha72, aponta que o público LGBTQI+ participa mais de todas as atividades 

culturais e de lazer. A pesquisa também mostra que trabalham “com mais frequência nas 

áreas de educação e cultura” (LEIVA, 2018, p.64). 

 Como um observador das produções voltadas a essa temática, como um 

profissional do teatro e homossexual, não poderia deixar de observar como ações 

afirmativas se mesclam com o fazer do cotidiano. 

Desse modo, associo a experiência vivida com ângulos de observação já 

apontados anteriormente e que, felizmente, se repetem com a vivência impulsionada por 

Luis Antonio – Gabriela: pela estimulação emocional e intelectual, contrária à 

paralisia do tédio; pela percepção de um tempo próprio do acontecimento, com a 

consequente alteração na percepção do tempo subjetivo do espectador em relação ao 

tempo objetivo da realidade e pelo sentimento de contágio. 

                                                           
69 O ProAC – Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Governo do 
Estado de São Paulo, é realizado por lançamento de editais públicos para captação de recursos via ICMS 
ou financiamento direto para realização de projetos nas áreas do teatro, dança, literatura, audiovisual, 
música, cultura LGBTQI+, Hip Hop, Festivais de Artes, Circo, entre outras categorias. No ano de 2019, 
as iniciativas voltadas para as categorias de Primeiras Obras, Hip-Hop, LGBTQI+, Cultura Negra, entre 
outras, foram retiradas do planejamento de financiamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de São Paulo, conforme matéria publicada no site oficial da secretaria, disponível 
em: <http://www.cultura.sp.gov.br/secretaria-de-cultura-e-economia-criativa-anuncia-r-151-milhoes-para-
o-proac-expresso-em-2019/>  Acesso em: 01 Abr. 2019. 
70  A pesquisa foi realizada em 12 capitais brasileiras com 10.630 entrevistados entre a faixa etária de 12 
anos ou mais e de todos os níveis econômicos, durante o mês de junho de 2017. Os dados completos e a 
metodologia de trabalho estão disponíveis no site: <http://www.culturanascapitais.com.br/> (Acesso em: 
24 Jul. 2018.) além de publicação digital do estudo no livro Cultura nas Capitais, organizado por João 
Leiva e Ricardo Meirelles (2018). 
71 A JLeiva Cultura e Esporte “estuda, produz e divulga contribuições para o debate sobre diferentes 
aspectos da atividade cultural do Brasil.” Informação disponível no site da pesquisa Cultura nas Capitais: 
<http://www.culturanascapitais.com.br/quemsomos/> Acesso em: 24 Jul. 2018. 
72 O Datafolha é o instituto de pesquisas do jornal Folha de S. Paulo. 
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 A síntese que cada um desses ângulos de observação apresenta, destaca algo 

além da excepcionalidade do acontecimento teatral, uma viva experiência de formação 

de novos espectadores e uma trans/formação do espectador teatral. 

 

2.6.7. 100% São Paulo, 100% assembleia 

 

Os espetáculos Agora e na Hora de Nossa Hora, Luis Antonio – Gabriela e 

100% São Paulo, do coletivo Rimini Protokoll (Berlim, Alemanha / São Paulo/SP, 

Brasil) são trabalhos que nos transportam para um lugar de mundo diferente, em que o 

espectador é convocado para o lugar da atualidade, das mazelas sociais que enfrentamos 

no dia-a-dia e que negligenciamos com frequência. 

Esses foram espetáculos que resgataram um caráter o qual a origem do teatro nos 

convoca a revisitar: o espaço da assembleia. Essa vida que corre por trás do conceito de 

uma plateia viva e que, a todo o momento, gera poiesis,não deve ser negligenciada. 

Nesses espetáculos, servimos de espelho para a hipocrisia do cotidiano. Não 

rimos ou choramos, mas aplaudimos com a dor das mãos de quem sorri de suas próprias 

dores e de igual maneira, são excepcionais para quem lhe vivencia. 

100% City73 é uma criação do coletivo suíço-alemão Rimini Protokoll74, 

formado por Helgard Haug, Stefan Kaegi e Daniel Wetzel, que realiza em várias cidades 

do mundo um estudo preliminar sobre a realidade vivida por sua população e convida 

cem habitantes de cada região da cidade para vivenciarem uma experiência no palco. 

 

                                                           
73 Desenvolvo a partir desse momento, até o final deste subitem, uma variação do texto que produzi para a 
coluna Recortes de Cena, do site Ator Criador, sobre os espetáculos apresentados na 3ª MIT SP (2016). 
Artigo Terceira MIT SP: Isso é Teatro?! Disponível em: <http://atorcriador.com.br/3a-mit-sp-isso-e-
teatro/> Acesso em: 29 Jul. 2018. 
74 “Os autores e diretores Helgard Haug, Stefan Kaegi e Daniel Wetzel trabalham juntos desde 2000 e, a 
partir de 2002, passaram a assinar suas criações coletivas como Rimini Protokoll, com o intuito de 
desenvolver ferramentas teatrais que permitam perspectivas incomuns da realidade. São reconhecidos por 
explorar possibilidades entre a realidade e a ficção, por criar seus projetos a partir de situações concretas e 
lugares específicos, e por trabalharem com pessoas comuns como atuadores, aos quais chamam de 
“especialistas”, em palcos e outros espaços das cidades.” Disponível em: 
<http://mitsp.org/2016/portfolio/100-sao-paulo/?portfolioCats=3> Acesso em: 29 Jul. 2018. 
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Figura 7. 100% São Paulo. Rimini Protokoll. Crédito Caio Nigro 

 

Em 100% São Paulo os protagonistas eram moradores da capital desde a 

nascença ou advindos de países estrangeiros ou outros estados e cidades do interior, 

além de jovens, idosos, crianças e adultos de variadas faixas etárias, classes sociais e 

gêneros – apenas habitantes reconhecidos como homens e mulheres. Com esse elenco 

de pessoas comuns, um painel de perguntas como as do Censo Demográfico são 

respondidas dentro de um espaço cênico em que o corpo é partícula de uma massa que 

se move para dar resposta a questões como:  

 

Quem ainda mora na casa onde cresceu? Quem nunca esteve no Teatro 
Municipal antes? Quem conhece alguém da plateia? O que vocês fazem às 
duas da tarde? Quem é a favor das ciclovias? Quem veio pra cá de transporte 
público? Quem frequenta a igreja regularmente? Quem aguenta ficar um 
minuto no palco sem fazer nada? Quem chorou na semana passada? Quem 
estudou em escola particular? Quem é a favor do Bolsa Família? Quem já 
sofreu estupro? Quem quer insultar a plateia? Quem está com medo do 
público? Quem quer que a luz da plateia se acenda? Qual brasileiro é o seu 
maior ídolo? Como você expressa sua indignação com a política? Como você 
atinge um estado alterado da mente? Quem conhece alguém que está no 
palco?75 

                                                           
75 Questões selecionadas dentre as 100 questões do espetáculo no programa da peça 100% São Paulo. 
(2016. p. 4-5). 
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A partir de uma projeção dessas cem pessoas que se deslocavam dentro de um 

grande círculo verde no palco, produzida pela transmissão de uma câmera posicionada 

no urdimento do Theatro Municipal de São Paulo, assistíamos as respostas desse 

questionário se separarem entre os lados do Sim e do Não e assim, como espectadores, 

fazíamos parte desse espetáculo/performance/pesquisa e, por vezes, vimos ali o reflexo 

do paulistano, que é carregado de incoerências, fortes desejos, medos, esperança por 

uma vida mais segura e que é apaixonado pela cidade em que vive. 

Em sua tese, Júlia Guimarães (2017) aponta acerca do formato específico de 

elenco, formado por cem indivíduos comuns, que “colaboram para projetar um 

imaginário específico a 100% São Paulo, vinculado à proposta de se fazer do palco uma 

representação coletiva da cidade” (p. 206). 

Nesse âmbito, percebia que o grupo de não-atores ali presentes ganhava naquele 

que é um dos palcos mais tradicionais e importantes do Brasil o direito de manifestar 

seu ponto de vista. Essa estatística viva emocionava os espectadores que se 

impressionavam com pessoas favoráveis ao retorno do militarismo no país e também 

protestavam, fossem vaiando ou aplaudindo esta ou outras perguntas como: “Quem já 

teve/está em tratamento de câncer? Quem já pagou para fazer sexo? Quem se sente 

representado por nós?”, esta talvez uma das questões que novamente me restabeleceu 

como cidadão do mundo presente no palco, representado pela fala/ação daquelas 

pessoas anônimas, senti com essa pergunta o quanto faço parte de uma estatística sem 

respondê-la, mas que, em muitos casos, me aplico e noutras sou extremamente contra. 

 

A ideia de encontrar cem pessoas que correspondam a determinadas 
estatísticas de uma população remete a uma pergunta clássica, que busca 
questionar a suposta objetividade afirmada nas entrelinhas da metodologia 
estatística: as porcentagens, efetivamente, nos representam? Assim, a 
principal característica da teatralidade coletiva construída na obra consiste 
justamente em por à prova a ideia de representação, ao tensionar a pretensa 
objetividade numérica das estatísticas com a performatividade de uma 
“estatística viva” [...], produzida diante do espectador e em uma dimensão 
intrinsecamente relacional com a sua presença. (GUIMARÃES, 2017, p. 
206). 

 

100% São Paulo foi um dos trabalhos em que se questionava a teatralidade. 

Escutei de alguns colegas de trabalho a afirmativa “Isso não é teatro!” e me pergunto, 
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por que não seria teatro? Afinal, essa arte nasceu da necessidade de um povo falar sobre 

seus feitos, sobre suas vitórias e seus mitos. Se mergulharmos nas origens do teatro sob 

a ótica da Grécia Antiga, temos a Ágora como espaço no qual as pessoas se reuniam 

para discutir a política, realizar suas vendas e compras, a assembleia dos homens se 

instaurava num espaço aberto e ali se desenvolvia o pensamento. 

O acontecimento 100% São Paulo no Theatro Municipal de São Paulo, 

composto por cem habitantes desta mesma cidade, representou dentro de uma proposta 

dramatúrgica – via perguntas –, num espaço de cena, com efeitos de luz, som e 

representação, os papéis que os atores representam, então, por que não seria teatro? Não 

seria justamente esse o jogo que temos de abordar para o teatro existir como uma 

estrutura de força política, em que ainda é possível explorar a liberdade de expressão? 

Os papéis de convívio e tecnovívio se articulam nesse trabalho tanto da 

perspectiva do espectador como dos atores/não-atores, que a compõem. Associado aos 

ângulos de observação organicidade e novidade ontológica e por seu caráter de síntese 

epocal, verificamos os principais ingredientes da excepcionalidade teatral como 

investida para o teatro que se justifica na produção coletiva de poiesis. 

 

2.7. O espectador e o leitor: trânsito entre nomenclaturas 

 

Falemos hoje, então, sobre você, espectador, que gosta de teatro. [...] Você 
vai ao teatro regularmente? Você vai regularmente aos espetáculos 

culturalmente mais significativos? Quantos dos seguintes espetáculos, [...] 
tiveram o prazer de receber sua subvençãozinha particular? [...] E se 

tentarmos ir um pouco além, exatamente o que esperou você receber desses 
espetáculos, e que maneira eles fizeram em você a sua marca? Sobre algum 

deles você teve um bom bate-papo com um amigo? Recomendou os 
espetáculos que gostou a seus conhecidos? Sentiu-se acaso enriquecido 

estética ou eticamente por suas experiências teatrais? 

BÁRBARA HELIODORA 
Que teatro você quer ver?76 

 

                                                           
76 Crítica para o Jornal do Brasil, Rio de Janeiro – RJ, na edição de 30 de maio de 1960. Material 
disponível in BRAGA, Claudia (org.). Barbara Heliodora: Escritos sobre teatro. Coleção Textos; 20; Ed. 
Perspectiva. São Paulo, 2007, p. 495. 
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Diante da breve observação para seis dos espetáculos que marcaram minha 

trajetória espectatorial, percebo como existe um privilégio no exercício de expectação 

que vai além do acontecimento teatral. 

Ao adotarmos umapossível trans/formação do espectador teatral, também 

queremos chamar atenção para os eventuais “espectadores privilegiados”, que podemos 

categorizar comoaqueles que mantêm um acesso frequente aos produtos e equipamentos 

culturais; quededicam parte de seu recurso financeiro para compra de ingressos e 

deslocamento para o local de realização; além de um interesse por outras ações artísticas 

como a dança, o circo, a música, o cinema, as artes plásticas, as artes visuais, a 

performance, entre outras. O que chamamos aqui de espectador privilegiado 

corresponde, numa ampla acepção, ao sujeito que desfruta da cultura como um bem de 

consumo e que busca manter essa “presença cultural” em seu cotidiano, 

independentemente de sua condição social. 

Por outro lado, assim como 100% São Paulo nos mostra, há o espectador 

comum, que não possui os mesmos privilégios, seja por questões econômicas, sociais ou 

educacionais e que, portanto, pode ou não, ter acessado políticas de inclusão cultural. 

Essa suposta afirmativa, de nenhuma maneira, pretende minimizar os aspectos 

relacionados à uma transformação desse possível ou desses possíveis novos 

espectadores do teatro. Enxergamos o espaço do espectador comum como aquele que 

está aberto às diversas iniciativas que buscam fornecer instrumentos para uma ampla 

formação de novos espectadores, que passam a reconhecer os equipamentos culturais 

disponíveis em seus bairros e em suas cidades, assim como possam vir a estabelecer um 

vínculo social, humano e profissional com artistas e coletivos. 

 

Vamos esquecer por um momento o teatro. O círculo permite a um grupo que 
ele se reconheça. Portanto, que ele se fale: o círculo é a forma das 
assembleias - pelo menos das assembleias livres. Que pressupõem uma 
comunidade consciente de si mesma e capaz de decidir seu destino. O 
anfiteatro exprime esta ideia de Cidade: reúne o povo todo, ou seus 
representantes. Mas num ou noutro caso, sua rotundidade designa a 
comunidade, sua unidade, sua autonomia. Ela é a condição da deliberação, 
bem como sua figura: o esquema próprio do coletivo na democracia. 
(GUÉNOUN, 2003, p. 23). 
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Denis Guénoun nos chama atenção para o espaço da assembleia como um agente 

vivo da política inerente à condição humana, papel esse que no caso de 100% São Paulo 

vemos executado por sujeitos anônimos que ganham o caráter de atores eleitos para 

representar uma voz que advém do coletivo. 

A assembleia que o teatro evoca em sua origem está muito difusa do real espaço 

de diálogo em que nos deparamos hoje, no entanto, temos uma variada gama de 

oportunidades na área das artes emgeral, que buscam dar visibilidade para as camadas 

emergentes, seja por ações aproximadas das periferias das cidades, em escolas públicas 

ou outros equipamentos culturais e um diálogo entre artes para uma explosão do 

movimento cultural, que tende a se modernizar, seja pelo convívio, pelo tecnovívio ou 

ambas. 

Na experiência de convívio com espectadores na dinâmica de trabalho da EEBA, 

Jorge Dubatti começou a distinguir quatro tipos de espectadores: o espectador implícito; 

o espectador explícito; o espectador real e o espectador voluntário. Na entrevista ele 

fala dessa diferença: 

 

[...] espectador implícito, que seria o espectador modelo, que desenha a obra; 
um espectador explícito, que seria o espectador que desenha explicitamente o 
artista ou o produtor ou o empresário; um espectador real, a pessoa concreta, 
material, que pode chegar a qualquer conclusão e o espectador voluntário, 
que é aquele que se sente convocado pela obra, que está se perguntando o que 
aquela obra está lhe despertando, esse que instala de alguma maneira um 
complemento, desde o lugar do espectador implícito, esse que se sente 
convocado pela obra e que recepciona a pergunta “O que está pretendendo 
para mim esse texto? Esse acontecimento?” (Apêndice A, p. 171). 

 

Observo que esses quatro tipos de espectadores estão relacionados ao que 

chamamos aqui de um espectador comum, sobretudo, quanto ao espectador real, que 

está livre de conceitos externos aos trabalhos assistidos e pode “chegar a qualquer 

conclusão” como o entrevistado nos mostra. 

Quanto ao espectador privilegiado estabelecemos um paralelo com o espectador 

ideal, que Dubatti cita na entrevista e, a partir dessa conversa, percebo que se trata do 

sujeito que “aparentemente” exerce toda a complexidade do ato de espectar, o que de 

certa maneira é subjetivo afirmar, uma vez que não existem regras fechadas para o 

exercício da fruição. 
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Não podemos negar que também tratamos aqui das discussões abordadas pela 

teoria da recepção (Jauss), conforme apresentadas no capítulo anterior e que retomamos 

dando destaque para a teoria do efeito estético, proposta por Iser. 

Essa distinção entre os variados tipos de espectadores, conforme proposto por 

Dubatti, também é diametralmente proposta por Iser, ao trazer um pensamento para a 

literatura e algumas concepções de leitor, em nosso caso, destacamos quando fala sobre 

um leitor ideal e um leitor implícito. Num primeiro panorama, Iser fala no leitor ideal 

como uma ficção, “suspeito de ser mera construção” (1996, p. 63). 

Realizando uma aproximação com esse espectador ideal, obviamente buscando 

se ater aos espaços correspondentes da literatura e do teatro, podemos pensar que ambos 

são adjetivos almejados pela recepção de um livro e de uma peça, ou seja, que 

comunguem de maneira integral e o mais próximo possível das perspectivas apontadas 

por seus criadores. Que tenham assim, uma vivência plena da obra com que se deparam, 

tal qual como projetada por seus autores. 

 

É muito mais difícil fixar seu substrato, mesmo que se suspeite que o crítico e 
o filólogo sejam o substrato dessa abstração. É certo que os juízos dos 
críticos e filólogos são refinados e corrigidos pelo grande número de textos 
com que eles lidam. Mas isso os torna apenas leitores cultivados, nem tanto 
porque não tivessem alcançado a idealidade que buscam, mas sim porque o 
leitor ideal representa uma impossibilidade estrutural de comunicação. [...] 
Pois um leitor ideal deveria ter o mesmo código que o autor. Mas como o 
autor transcodifica normalmente os códigos dominantes nos seus textos, o 
leitor ideal deveria ter as mesmas intenções que se manifestam nesse 
processo. [...] o leitor ideal deveria ser capaz de realizar na leitura todo o 
potencial de sentido do texto ficcional. [...] O leitor ideal não deveria só 
realizar o potencial de sentido do texto independentemente de sua própria 
situação histórica, mas também deveria esgotá-lo. (ISER, 1996, p. 65-66). 

 

O autor do texto e o criador do espetáculo se aproximam desse ideal de leitor e 

de espectador, não é impossível que existam, mas de certo modo podemos dizer que são 

raros, ou como Iser aponta ao leitor ideal como uma ficção, por não ter fundamentos 

que o sustentem, são justamente onde impera sua utilidade. Ainda sobre o leitor ideal, 

aquele que chega ao esgotamento da obra, cita a literatura de consumo, na qual há um 

devoramento da obra, que é direta e sem grandes espaços para amplas interpretações. 

Seria o espectador ideal, agora indo além dos vestígios apontados na entrevista 

realizada com Dubatti, um espectador que comunga generosamente com a obra 
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teatralque possui enredo e concepção mais simplórias? Não seria este um modo de 

reduzir o espectador? Ou de duvidar de seu caráter de compreensão? Não posso dizer 

que eu, como estudioso do teatro, como fazedor do teatro, um teatrista, como se diz na 

Argentina, não seja também um espectador ideal? Afinal de contas, busco ao máximo 

pelo esgotamento de tudo o que aquela obra possa me comunicar. Talvez se tratam de 

perguntas sem respostas, ou ainda, posso corresponder ao que aponta Iser para seu leitor 

ideal como uma “ficção útil ao mercado”. 

 Sobre o leitor implícito, Iser vai além da breve definição que Dubatti nos traz 

para o espectador implícito, oferecendo um panorama para essa perspectiva de criação 

que o leitor realiza ao entrar em contato com a obra. Dubatti resume o que pode ser o 

“espectador modelo”, enquanto para a visão da literatura: 

 

[...] o leitor implícito não tem existência real; pois ele materializa o conjunto 
das preorientações que um texto ficcional oferece, como condições de 
recepção, a seus leitores possíveis. Em consequência, o leitor implícito não se 
funda em um substrato empírico, mas na estrutura do texto. Se daí inferimos 
que os textos só adquirem sua realidade ao serem lidos, isso significa que as 
condições de atualização do texto se inscrevem na própria construção do 
texto, que permitem constituir o sentido do texto na consciência receptiva do 
leitor. [...] a concepção do leitor implícito enfatiza as estruturas de efeitos do 
texto, cujos atos de apreensão relacionam o receptor a ele. (ISER, 1996, p. 
73). 

 

 Podemos observar em Iser que o leitor implícito tem uma apreensão pelos 

efeitos gerados pelo texto que está em contato, o que, de certo modo, dialoga com o 

espectador implícito de Dubatti, quando nos diz que o mesmo “desenha a obra”. 

 A possibilidade de uma reformulação do que já fora apresentado na obra, abre 

um caminho para que o receptor busque perguntas e respostas para as ideias que lhe 

foram apresentadas. Essa vontade, despertada ao final de uma leitura ou de uma 

apresentação teatral nos apresenta um novo horizonte, como uma atualização do olhar. 

Nesse lugar, aberto à abstração, Iser propõe uma das funções centrais do leitor 

implícito, o que amplia para uma noção maior da recepção, que não fixa no lugar de um 

ou outro espectador, mas da experiência estética em si, que pode ter sua moldura 

ampliada e fornecer segredos do processo do leitor/espectador, o sujeito receptor ou em 

estado de expectação, que justifique sua formação artística e cultural, não dotada de um 
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rigor técnico específico ou um currículo apropriado para sua realização, mas apenas o 

compromisso da vivência da obra. 

 

Mas se toda atualização é um determinado preenchimento da estrutura do 
leitor implícito, então essa estrutura cria uma referência que torna a recepção 
individual do texto acessível à intersubjetividade. Aqui se revela uma função 
central do leitor implícito: trata-se de uma concepção que proporciona o 
quadro de referências para a diversidade de atualizações históricas e 
individuais do texto, a fim de que se possa analisar sua peculiaridade. Em 
resumo, a concepção do leitor implícito representa um modelo transcendental 
que permite descrever as estruturas gerais de efeitos de textos ficcionais. 
(ISER, 1996, p. 78). 

 

Ampliando a moldura correspondente à recepção, Flávio Desgranges (2015) 

propõe um desdobramento de questões a partir de sua observação de espectadores do 

Museu de Orsay77: 

 

Como se estabelece a relação do espectador com a obra teatral? Essa 
recepção pode ser dinamizada? Que procedimentos utilizar visando provocar 
esteticamente a recepção? Como estimular o espectador a empreender uma 
atitude artística, produtiva, em sua relação com o mundo lá fora? Qual a 
importância atual de se pensar uma pedagogia do espectador? Como se 
estruturaria essa pedagogia na contemporaneidade? Como compreender o 
processo de formação de espectadores? Formar para quê, afinal? 
(DESGRANGES, 2015, p. 17). 

  

A relação que estabeleço entre as perspectivas de um espectador ideal e de um 

espectador implícito se conectam com as questões propostas por Desgranges, pois nos 

revela o exercício da fruição, que neste caso, estão relacionadas as suas propostas para a 

pedagogia do espectador, que ampliam a lupa de acesso do espectador teatral com o 

diálogo que este estabelece com o mundo, sem se isentar de sua função na comunidade. 

Atua com o espetáculo como atua numa assembleia, ainda que dentro de regras 

estabelecidas pela estrutura de uma peça. 

                                                           
77 O Museu de Orsay (Paris, França) apresenta coleções de pinturas e esculturas da arte ocidental do 
período compreendido entre 1848 e 1914. O museu se destaca pelo acervo com pinturas de Édouard 
Manet (1832-1883), Auguste Renoir (1841-1919) entre outros. Informações disponíveis no site: 
<http://www.musee-orsay.fr/fr/accueil.html> Acesso em: 24 Ago. 2018. 
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Desgranges afirma que “sem espectadores interessados nesse debate, o teatro 

perde conexão com a realidade que se propõe a refletir e, sem a referência desse outro, 

seu discurso se torna ensimesmado, desencontrado, estéril.” (2015, p. 27). 

Destaco também as questões que o pensamento latino-americano de Dubatti nos 

faz, de maneira coerente, com o que pode nos provocar a pensar sobre uma distinção 

entre o espectador que busca livremente seu acesso ao teatro e aquele que tem o contato 

apenas por ações sociais ou pedagógicas. Em ambos os casos, a observação do autor da 

filosofia do teatro parece convergir para uma busca de respostas em comum: 

 

Há o sujeito emissor, há mensagem, há sujeito receptor, mas o que define e 
torna possível essas presenças no tempo, no espaço e no acontecer? Qual é a 
condição de possibilidade última da existência e do vínculo desses sujeitos e 
sua dinâmica? A linguagem é o fundamento último do acontecer vital ou está 
inscrito em uma esfera maior e autônoma à linguagem, que envolve a ordem 
de experenciar? (DUBATTI, 2016, p. 28). 

  

A pergunta ontológica que a filosofia do teatro propõe “qué és, qué está, qué 

hay, qué existe en tanto teatro en el mundo?78” parece ao mesmo tempo apontar para 

uma resposta no sentido de uma busca etimológica do fazer teatral, afinal, para que 

exista o teatro é necessária a presença do outro, em convívio, nessa ação para o verbo 

experenciar, para a realização do acontecimento. 

Mais do que relevar práticas específicas, cabe destacar como a excepcionalidade 

do acontecimento teatral é difundida para qualquer camada de espectador. 

Questões relacionadas ao acesso, ao conteúdo apresentado e ao real desejo do 

cidadão em sair de sua casa para assistir a um espetáculo, são fronteiras que devemos 

nos dedicar para que sejam respondidas, tarefa que esse estudo não pretende solucionar, 

mas que sugere como caminho ao observar as questões que teóricos contemporâneos 

têm se debruçado acerca da recepção. 

 

 

 

                                                           
78 DUBATTI, 2012, p. 7 
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3. PRÁTICAS DE TRANS/FORMAÇÃO DO ESPECTADOR TEATRAL 

 

Quando escolhemos adotar o prefixo trans antes da palavra formação, 

procuramos valorizar a etimologia de cada uma dessas palavras. A palavratrans, em sua 

ampla acepção significa ‘ir além de’, e por mais que a palavra transformação possa 

contar sozinha com o sentido de ir além de um formar, em nosso estudo, assim como no 

exercício de expectação, há uma zona de subjetividade uma poiesis criativa que nos 

permite renovar modos de ver as palavras. Queremos destacar que a formação pode ir 

além de um papel impresso que consta a carga horária de estudos e as disciplinas 

cursadas. Nossa trans/formação nesse trabalho é desejada para que possamos em tudo o 

que fazemos ir além do proposto, e assim, ressignificar nossos usuais lugares de 

atuação. 

Se considerarmos como a possibilidade de trabalhar a palavras trans sozinha 

num contexto escolar atual ou na mídia da sociedade do espetáculo ou no jantar em 

família pode causar uma série desenfreada de suposições equivocadas acerca do ser, 

acerca do existir, compreendemos com esse estudo, que é necessário enfrentar esse fazer 

que tanto trans/torna nossas tradicionais famílias e instituições. 

Pensar na trans/formação do espectador teatral é também convocá-lo para o 

lugar da ação, ou ainda mostrar que sua ação já existe e está impressa no exercício do 

sentar, do fruir, do reverberar a obra quando falamos dela para outras pessoas. Talvez 

uma maneira de levar o espectador a realmente enxergar sua trans/formação ao longo 

das experiências estéticas vivenciadas, e aqui nem me prendo somente à vivência com a 

experiência do teatro, seja convidá-lo a se auto refletir. Não exatamente como um 

espelho, mas com uma perspectiva ampliada aos seus pares, pela percepção de 

existência dos outros, que estão ao seu lado direito, do lado esquerdo, acima, abaixo, há 

algumas fileiras de distância, etc. 

O eco dessa trans/formação pode gerar novos indivíduos, mais do que sujeitos 

classificados, como espectadores reais, comuns, privilegiados, implícitos, explícitos, 

ativos, passivos, mas um espectador ciente de sua existência, ciente de sua importância 

no processo imanente que a recepção promove, ciente de sua participação durante a 

realização do espetáculo. 



 

101 

 

Trans/formar o modo como olhamos para uma peça é também compreender que 

fazemos parte desse jogo de forças, em que, por certos momentos, a corda é puxada pelo 

grupo que realiza a representação e noutros é puxada pelo grupo que realiza a 

expectação. 

Consciente que essa perspectiva de uma real trans/formação do espectador 

teatral possa vir a ser melhor desenvolvida em estudos futuros, ou ainda, na 

continuidade dessa pesquisa de mestrado, apontamos neste momento uma 

experiênciaque, de fato, promove essa provocação para o que muitos podem chamar de 

um estado “passivo” muito observado nas plateias de espetáculos. 

Neste capítulo falamos um pouco da experiência vivenciada na Escuela de 

Espectadores de Buenos Aires (EEBA), lugar em que osespectadores se encontram para 

discutir peças em cartaz na cidade, mediados pela orientação do coordenador Jorge 

Dubatti. 

Relatamos aqui uma curta experiência, de um dia de aula na EEBA e da 

entrevista com Dubatti,em que podemos identificar a potência que o exercício de 

convívio pode gerar diante do acontecimento teatral, seja pelo encontro com os 

profissionais convidados para diálogo com o público ou pelo prazer em discutir os 

principais aspectos teóricos, filosóficos e práticos que a permanência da frequentação a 

espetáculos e às aulas na EEBA podem trazer para essa camada conscientedo público, 

em constante exercício de trans/formação. 

A experiência de estágio na aula inaugural de 2018 foi uma oportunidade para 

conhecer uma prática fundamentada em estudos teóricos de seu principal articulador, o 

Prof. Jorge Dubatti, além de uma aproximação com a cultura portenha e o desejo pelo 

desenvolvimento de um pensamento acerca das artes cênicas, que trans/passa as 

fronteiras usuais do modo de se ver e se fazer teatro. 

 

3.1. Escuela de Espectadores de Buenos Aires 

 

Em visita à Escuela de Espectadores de Buenos Aires (EEBA), nos dias 5 e 6 de 

março de 2018, tive a oportunidade de conhecer a dinâmica das atividades realizadas na 
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escola, participando da primeira aula do ano, dividida para duas diferentes turmas, além 

de uma entrevista com Dubatti, realizada na sede da escola, no Centro Cultural de la 

Cooperación Floreal Gorini79, na cidade autônoma de Buenos Aires. 

Na entrevista,observamos como a influência de seu trabalho com a EEBA 

operana filosofia do teatro, na qual nos debruçamos para o desenvolvimento deste 

estudo. 

Segundo Dubatti, “En Buenos Aires hay pasión de espectadores. El público 

porteño es un espectáculo en sí mismo” (2017, p. 241). Essa paixão pela observação do 

público que frequenta espetáculos teatrais é um grande estímulo para o pensamento de 

uma arte que só existe quando há o convívio, “Pero además los espectadores cumplen 

hoy uma función essencial en el desarrollo y la difusión del teatro y em la producción de 

pensamento crítico.” (Idem, p. 241). 

A aproximação com este núcleo de estudo ocorreu graças ao apoio financeiro 

para estudantes via PROPP/UFOP80.Na ocasião dessa viagem, apresentei uma 

comunicação oral no X Congreso Tendencias Escénicas81, da Universidad de Palermo, 

em Buenos Aires. 

 

3.2. Um teatrista do convívio: entrevista com Jorge Dubatti 

 

                                                           
79 O Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini é um espaço situado na cidade de Buenos Aires, 
Argentina, surgido nos anos 90 como “um movimento cooperativo, com o objetivo de fomentar uma 
prática social que promova a transformação cultural, social e política a partir da interação das Ciências 
Sociais e as Ciências da Arte.” (Texto retirado do site do Centro Cultural de la Cooperación. Tradução 
nossa. Disponível em: <http://www.centrocultural.coop/objetivos-del-ccc> Acesso em: 25 Ago. 2018.) 
80 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto. 
81 O X Congreso Tendencias Escénicas (2018), foi organizado pela Universidad de Palermo (Buenos 
Aires, Argentina) e promove o encontro de estudantes e profissionais do campo das artes e da educação 
na América Latina. Neste encontro apresentei uma comunicação oral acerca das práticas de mediação 
com espectadores teatrais na cidade de Ouro Preto/MG e as noções de convívio e tecnovívio no trabalho 
do grupo de extensão Midiactors, projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenado 
por Letícia Mendes de Oliveira (Letícia Andrade) e Aline Andrade, professoras do Departamento de 
Artes Cênicas da UFOP. O artigo Mediação, expectação e convívio: um experimento com 
“Res[sus]citações”, grupo Midiactors, apresentado no evento está disponível em: 
<https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=746> 
Acesso em: 01 Mar. 2019. (CARVALHO, 2019, p. 58-61). 
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Uma importante informação sobre o fazer teatral na Argentina é a nomenclatura 

dada aos profissionais que lá exercem as atividades de ator, diretor, cenógrafo, 

dramaturgo, etc., para se referir ao profissional do teatro, fala-se em teatrista, ejá 

subentende-se que engloba o fazedor da arte teatral num todo. 

Dessa maneira, ao iniciar a conversa com Dubatti, percebo que faço parte desse 

rol e não poderia deixar de me apresentar igualmente. Assim, me coloco como um 

teatrista e que, ao longo dos últimos anos, encontrou no olhar para o espectador um 

sentido, ou ainda, uma lacuna que desejava desvendar. 

A entrevista, que convidamos a ser conferida na íntegra no Apêndice A82, foi 

realizada a partir das reflexões do livro O teatro dos mortos: introdução a uma filosofia 

do teatro, que é uma edição brasileira para os três volumes deFilosofia del 

Teatro,publicados na Argentina. 

Ointeresse nesse encontro foi conhecer aspectos metodológicos e teóricos da 

concepção da Escuela de Espectadores de Buenos Aires e como acontece a intersecção 

da teoria com a prática. 

Na entrevista, Dubatti fala que adota o pensamento de uma teoria operativa, por 

não acreditar numa teoria apenas abstrata. 

Abordará como desenvolve com seus alunos-espectadores o conceito de uma 

óptica política para o teatro argentino, além de seu grande compromisso com a 

frequentação de espetáculos teatrais. 

A palavra frequentação, adotada por ele em aula da EEBA, se justifica nessa 

conversa em que destaca fenômenos como o que chama de transteatralização, no qual 

observa que existe a teatralidade sem a presença do teatro como acontecimento. 

São caminhos em que aborda um pouco de sua experiência direta com 

espectadores teatrais da Argentina, sobretudo na coordenação da EEBA, durante os 

dezenove anos de sua existência. 

 

 

                                                           
82 Apêndice A, p. 167-191. 
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3.3. Origem 

 

A EEBA83 surgiu a partir de uma iniciativa de Jorge Dubatti, que realizava 

encontros com pequenos grupos interessados na arte do teatro.Destinada a todos os 

amantes do teatro que desejam refletir, discutir, estudar, interpretar e valorar os 

conceitos e ideias das artes cênicas na cidade de Buenos Aires. 

Osencontros iniciais aconteciam nas residências de casais que convidavam 

amigos e interessados parareceberemum crítico, como um coordenador da conversa, que 

pudesse expor um pouco sobre espetáculos que se encontravam em cartaz e, associado a 

isso, tinha o compromisso de levar um pouco de seu conhecimento sobre estética, 

linguagem e a história do teatro. Todo esse encontro ocorria com um jantar ao final. 

Na entrevista, Dubatti expõe que os encontros eram para grupos fechados e 

somente pessoas aceitas pelo grupo todo poderiam entrar, o que levou a uma série maior 

de grupos se estabelecerem na cidade, se você não conseguia entrar num grupo, criava-

se outro. 

 

Digamos que eu tenha um amigo que faz parte do grupo e eu queira entrar, o 
grupo é consultado e se alguém do grupo diz “Não, porque não” é não. Você 
não pode entrar. Então a melhor maneira de participar de um grupo é criando 
seu próprio grupo. Eu gosto de observar que existe uma enorme demanda por 
que começam a surgir em Buenos Aires cerca de 200 grupos mais ou menos. 
Eu trabalho com uns 15 mais ou menos. Então, essa demanda existe 
justamente porque existem pessoas que querem entrar num grupo e não 
podem, e assim criamos um grupo [...], vamos dizer de portas abertas, não 
vamos fazer o jantar, mas existe um coordenador e qualquer pessoa que 
queira fazer parte não necessita ser um amigo mas basta inscrever-se. Então 
no ano de 2001, [...] eu abro a primeira Escola de Espectadores. (Apêndice A, 
p. 165). 

 

                                                           
83 “Fundada em 2001, la Escuela cuenta desde 2007 com trescientos cuarenta alumnos (y atualmente con 
una lista de espera de casi setecientos interesados) [...] Siguiendo el modelo de la Escuela de Espectadores 
de Buenos Aires se gestaron espacios semejantes em México DF. (2004), Montevideo (2006), La Paz 
(2012), Lima (2012), Porto Alegre (2012), Medellín (2013), Universidad Autónoma de México (Unam, 
Aula del Espectador, 2015), Caracas (2016), conectados entre sí.” (DUBATTI, 2017, p. 244). 
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Durante o processo de amadurecimento da escola, Dubatti identifica o que ele 

chama de um espectador real, como já explorado no capítulo anterior, aquele que 

apresenta com maior clareza e objetividade sua vivência do espetáculo. 

 

Eu começo a lidar com esse espectador real nos grupos e em 2001 quando 
abrimos a EEBA os grupos já foram crescendo. Começamos com 8 pessoas e 
ao final do ano já éramos mais ou menos umas 20, no ano seguinte, em 2002, 
já éramos 40 e terminamos com 60, e no outro ano já éramos 80 e estávamos 
neste prédio e fomos mudando de salas e crescendo conforme a procura. Já 
no sétimo ano estávamos na sala Solidaridad, aqui embaixo, e já com dois 
grupos, com um limite que podemos atender agora que são 340 pessoas e não 
podem ser mais porque não podemos sentar pessoas nas escadas ou tem 
problemas nas pernas, mas não podemos fazer inscrições acima do permitido. 
(Apêndice A, p. 165). 

 

 Dubatti se refere à questão do limite de alunos da escola, observei na aula 

inaugural que esse público é formado em maioria por pessoas idosas, em grande parte 

mulheres, entre alguns senhores dispersos na plateia. Aparentemente pertencem a uma 

classe média ou classe média alta e, em grande maioria, pareciam aposentados. 

 Acredito que esse perfil se deve justamente por se tratar de uma camada da 

população argentina que guarda muitos resquícios desses encontros, Dubatti fala na 

entrevista que esses grupos são como instituições informais que nascem em meados da 

década de 1950 para analisarem teatro. 

 

3.4. A prática de frequentação:convívio, poiesise expectação na plateia de 

alunos-espectadores 

 

Bienvenidas y bienvenidos!!! Que tengamos um hermoso año teatral!!! 

Frase do programa da EEBA 2018 

 

Em 2018, os encontros foram programados para ocorreremsemanalmentee 

sempre às segundas-feiras, no começo da noite, dividido em dois grandes grupos de 

cento e setenta pessoas, a primeira sessão iniciada às 17h15 e a segunda sessão às 

19h15. 



 

106 

 

Logo na entrada, uma secretária entrega para cada aluno-espectador um 

programa84com as atividades a serem realizadas durante o primeiro bimestre da escola. 

Na descrição do programa estão as atividades das próximas quatro semanas e uma 

indicação de oito espetáculos recomendados, dentre eles quatro eram do ano de 2017 e 

que, segundo o professor, mereciam ser retomados para uma conversa. 

Na ocasião da abertura, a coordenadora do Centro Cultural de la Cooperación, 

fala da grande procura pela escola, que naquele momento contava com lista de espera de 

aproximadamente mil e duzentas pessoas. 

Em seguida, o professor Dubatti, utiliza seus primeiros minutos de aula (Figura 

8) para relataruma experiência vivida em suas férias, em que descobriu que precisaria 

operar urgentemente de uma apendicite,e gostaria de partilhar três ensinamentos 

importantes com o grupo de alunas e alunos. 

 

 

Figura 8. Aula inaugural de 2018 na EEBA. Crédito: Rafael R. Carvalho 

                                                           
84 ANEXO A – Hoja de Ruta 2018 Nº 1 – Escuela de Espectadores de Buenos Aires – Argentina (p. 194). 
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Primeiro fala do ensinamento do corpo, em que se deu conta que lhe traz uma 

consciência de encruzilhada da vida, por ser falível. A seguir, o mistério do amor. Essa 

observação é feita por ter observado o cuidado que médicos e familiares têm por seus 

enfermos. E por fim, fala do ensinamento do repouso, que aprendeu a importância de 

“estar encerrado em si mesmo.”  

Essa feliz aproximação com seu grupo de alunas e alunos já gerou uma camada 

afetiva, a qual relaciono fortemente com os conceitos de convívio e espectador 

companheiro. Percebo nesse ato do condutor das atividades, sua devoção ao grupo de 

maneira ímpar e que, desse modo, permite que o contrato entre professor e alunos seja 

fortalecido, tanto para antigos como para novos frequentadores da escola. 

Após esse exercício de aproximação com seu público e o levantamento de 

algumas perspectivas de trabalho para o ano, Dubatti alerta aos novos e veteranos 

alunos para uma prática importante a ser exercitada na EEBA que é o eixo 

frequentação, escuta e teoria, pilares para as atividades realizadas na escola e para um 

melhor aproveitamento de todos os envolvidos. 

Sobre a metodologia e objetivos de trabalho na Escola: 

 

Los integrantes de la Escuela asisten a una serie de espectáculos, acordados 
previamente, de diferentes circuitos del teatro porteño (independiente, 
comercial, internacional, provenientes de las províncias) y luego los analizan 
con nuestra coordinación al frente de la clase y com la asistencia de los 
teatristas creadores del espectáculo analizado. El campo de espectáculos 
considerados es abarcador de la teatralidad poética: teatro, danza, ópera, 
narración oral, circo, teatro callejero, títeres, performance arts [...] La EEBA 
se propone brindar a sus asistentes las herramientas necesarias para 
multiplicar el disfrute y la comprensión de los espectáculos con profundidad 
y comunicabilidad. El objetivo es ampliar y enriquecer su horizonte cultural, 
emocional e intelectual como espectadores y producir pensamiento crítico 
[...] (DUBATTI, 2017, p. 245). 
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Os aspectos apontados num breve histórico que o autor realizaem artigo85 acerca 

dos primeiros dezesseis anos da EEBA, foram minha base para a observação realizada 

na aula inaugural de 2018. 

O eixo, frequentação, escuta e teoria, também foi abordado na entrevista, na qual 

Dubatti aponta que somente numa boa relação dos alunos-espectadores com essa tríade 

pode haver uma melhor relação com os princípios da Escola e afirma aindaem relação à 

importância do estudo teórico para a análise dos espetáculos: “Necessitamos de teoria. 

Se não temos teoria estamos cegos! É como estar num labirinto. É impossível!” 

(Apêndice A, p. 171). 

As ideias lançadas ao coletivo de alunos-espectadores como perspectiva de 

trabalho para o ano de 2018 apontam para as bases da teoria proposta na filosofia do 

teatro, de retorno às questões ontológicas do fazer teatral. Questões levantadas por 

Dubatti nesta primeira aula como “Quando apareceu o aplauso?”, remetendo à uma 

construção da história do teatro que merece ser revista pelo ponto de vista do 

espectador, resgatandoa convocatória dada por ele de “retornar o teatro ao teatro”. 

Nesse sentido propôs algumas dinâmicas para pesquisa no ano que se seguiria: 

 A História do Público e dos Espectadores: pensar a história do espectador ao 

longo da história do teatro; 

 Guia com noções ou fundamentos básicos que o espectador contemporâneo deve 

saber sobre teatro; 

 Associação Argentina de Espectadores: quem protege os direitos dos 

espectadores na Argentina? O espectador precisa disso? 

 Teoria do Espectador: levantamento bibliográfico que dê suporte para essa 

perspectiva. 

A partir desses tópicos, o coordenador da EEBA estabelece com seus alunos-

espectadores uma espécie de contrato, em que o desenvolvimento dessas perspectivas só 

se darão a partir do eixo frequentação-escuta-teoria. 

                                                           
85DUBATTI, Jorge. La Escuela de Espectadores de Buenos Aires (2001-2016) Un laboratorio de 
(auto)percepción teatral. In: DESGRANGES, Flávio; SIMÕES, Giuliana (org.). O ato do espectador: 
perspectivas artísticas e pedagógicas. São Paulo: Hucitec; Florianópolis: iNerTE, 2017. p. 239-249. 
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Naaula inaugural, o grupo de alunos-espectadores, recebeu o diretor Miguel 

Ángel Solá e a atriz Paula Cancio, do espetáculo Doble o nada86 e, na segunda sessão, 

além dos convidados no primeiro horário, também foram recebidos integrantes do 

espetáculo Enamorarse es hablar corto y enredado87(Figura 9). Ambos os espetáculos 

foram recomendados pelo professor Dubatti para serem assistidosdurante as próximas 

semanas. 

 

 

Figura 9. Escuta com a equipe do espetáculo Enamorarse es hablar corto y enredado. Crédito: Rafael R. 
Carvalho 

 

A escuta está relacionada, em grande parte, à série de entrevistas encaminhadas 

por Dubatti ao grupo de atores e diretores convidados. Nas questões, procura ser muito 

motivador e animador quanto aos aspectos positivos dos espetáculos, buscando saber 

um pouco de sua possível descendência teatral, ou seja, como o teatro veio na vida de 

                                                           
86 Espetáculo de Sabina Berman, realizou temporada no teatro La Comedia, na cidade de Buenos Aires, 
Argentina. 
87 O espetáculo Enamorarse es hablar corto y enredado, de Leandro Airaldo, foi apresentado no Camarín 
de las Musas, em Buenos Aires. 
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cada um dos convidados. Primeiramente suas questões permeiam sobre quem são os 

entrevistados, em seguida, começa a desenvolver uma aproximação com os temas 

abordados pelas peças e uma articulação de como a teoria proposta se dialoga com a 

vida desses alunos-espectadores. 

Nessa fase de entrevistas, as alunas e alunos não realizam questionamentos, 

apenas breves comentários, dos quais Dubatti procura ser um rápido mediador, para 

sempre saber como intervir e aproveitar o tempo com o grupo de convidados. 

 

3.5. Mestres e aprendizes: fundamentos que se irmanam 

 

Alguns conjuntos de princípios guiam as tarefas da EEBA e algumas delas se 

mostram evidentes no encontro com o eixo frequentação, escuta e teoria, evocados por 

Dubatti na aula inaugural. 

Baseado nesse eixo de trabalho, uma vez que se destaca dos aportes teóricos do 

autor já acessados anteriormente, como é o caso da filosofia do teatro, em que, apesar de 

não especificar essa proposta de trabalho, aponta como a tríade convívio, poiesis e 

expectação atuam como uma grande base para seus estudos. 

Retornando aos principais fundamentos que guiam o fazer da EEBA, destaco 

alguns itens que o autor aponta em artigo desenvolvido na ocasião dos dezesseis anos da 

Escola: 

 

1. valorar el lugar del espectador como laboratorio de percepción de la 
teatralidad, [...] protagonista del acontecimiento, co-creador en la poiesis 
receptiva. 
2. estimular la actividad autónoma del espectador como un creador 
compañero de los artistas, los técnicos y los otros espectadores [...] 
3. consolidar la institución de la oralidad, el boca-en-boca, y su 
complemento, la nueva figura del espectador-crítico [...] 
4.  considerar el teatro como una cantera ilimitada de saberes y pensamiento 
[...] 
5. seleccionar yorientarse en la diversidade, a partir de criterios de valoración 
elaborados críticamente. 
6. acceder a la subjetividad de los artistas enun espacio de encuentro y 
diálogo por fuera del acontecimiento teatral. 
7. hacer del estudio teatrológico no una materia más de educación formal [...] 
sino um puro espacio de goce que recupera el teatro como placer, alegría, 
ocio, diálogo, pensamiento, conocimiento, meditación, problematización y 
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transformación de la realidad y lo desburocratizade otros marcos 
pedagógicos, sin obligaciones de “cursada”. 
8. asistir regurlarmente al teatro y apontar a una historia del presente. 
9. crear un espacio de permanente formación histórica y teórica, destinado a 
la renovación de la teatrologia argentina. 
10. distinguir las categorías y prácticas del gusto de las analíticas y 
argumentativas. 
11. trabajar en la revelación del espectador histórico o empírico a través del 
diálogo, entrevistas, encuestas, estadísticas, testimonios conviviales y 
autobiografías de espectador. (DUBATTI, 2017, p. 246-247). 

 

Há exercícios de aprendizagem entre mestres e aprendizes, se considerarmos que 

os mestres podem ser os convidados que chegam à Escola para a partilha de suas 

experiências, temos na figura do mestre, Prof. Jorge Dubatti, um também aprendiz, 

assim como seu grupo de alunos-espectadores. Exercício que, de alguma maneira, se 

renova quando esse grupo passa a ter voz. 

Na entrevista, Dubatti fala sobre o empenho e a paixão dos espectadores pelo 

teatro argentino e destaca também como podem ser “efusivos, lutadores, discutidores” 

para construir “sua própria relação com o teatro”.  

 

Eu gosto muito da palavra companheiro. A palavra companheiro 
etimologicamente vem do latim tardio que quer dizer compartir el pan. 
Sempre trato desse tema, o artista está compartilhando conosco, nós não 
temos que nos colocar numa atitude receptiva, eu tenho uma tipologia de 
contra modelos de espectador, [...] é o espectador ditador, o espectador 
carrasco, o espectador credor, o espectador assessor, que são formas que eu 
observo a todo momento nos espectadores e lhes peço para que não a levem 
pra frente pois são formas de muita violência ou de muita impertinência no 
sentido de às vezes faltar com o respeito ao artista. Suponhamos, vem aqui 
um grande diretor ou um grande ator e lhe digo que é um prazer estar com 
este grande mestre e uma pessoa se levanta e diz “Perdão, mas eu quero lhe 
dizer algo, a mim o seu espetáculo me pareceu um desastre...” e logo peço 
para que pare e que tenhamos uma atitude de companheiros, nós vamos 
escutar e depois então podemos falar o que se passou, mas não podemos 
passar por um autoritarismo. Muitas vezes, os espectadores mais ingênuos 
sobretudo, consideram que se eles não gostaram aquele espetáculo não vale e 
outra pessoa aprende muitas vezes sobre coisas que não gostam mas que tem 
um enorme valor. (Apêndice A, p. 179). 

 

A experiência nos mostra como essa fluência entre os papéis do mestre e do 

aprendiz estão em movimento constante. Segundo Dubatti, “El coordinador de la 

Escuela no asume uma posición conductista, sino el lugar de un estimulador, de un 

agitador. Estimula a los espectadores para que cada cual realice su propia creación 

receptiva.” (2017, p. 246). 
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3.6. Espectadores trans/formados? 

 

Distanciado dos acontecimentos vividos na cidade de Buenos Aires, para estágio 

na EEBA e entrevista com Jorge Dubatti, estabeleço aqui uma observação em como os 

conceitos abordados pelo teórico se justificam e/ou ampliam o significado da filosofia 

do teatro para seus pares de alunas e alunos-espectadores. 

Apesar da Escola contar com público frequente e uma lista de espera de novos 

alunos, que anseiam por adentrar a esse núcleo, observo uma certa limitação quanto ao 

acesso, visto que os mesmos participantes podem continuar a frequentar as aulas ao 

longo dos anos. 

Segundo conversa com Dubatti, há espectadores que frequentam a Escola há 

alguns anos, o que me levou a questionar como funciona esse aspecto formativo, ou 

seja, em algum momento o princípio de escola, ou seja, o que deseja formar o indivíduo, 

chega em qual determinado objetivo? Ou ainda, se trata, assim como a filosofia do 

teatro nos apresenta, de uma formação subjetiva, que se ressignifica a cada novo 

encontro com profissionais do teatro? 

Essas questões me fazem refletir num espaço voltado ao encontro de fato, ou ao 

convívio, como observo nessa curta experiência com o público portenho, que segundo 

Dubatti, tem sede pelo teatro, tem desejo por pensar sobre o teatro. 

Reflito que apesar de adotarmos aqui uma reflexão acadêmica, também ancorada 

por outros referenciais teóricos da mesma temática, se não tratamos de uma experiência 

particular, que obtém sucesso em uma determinada camada de público, no caso dessa 

observação em Buenos Aires, voltado para trezentas e quarenta espectadoras e 

espectadores,em grande maioria idosos. 

Fico com o questionamento de como isso se articula com um pensamento maior, 

ou seja, como afetaria o grande público, aquele corresponde à uma faixa etária ou classe 

socialavessas às observadas nesse curto estágio na EEBA. 

Penso em como essa abordagem pode ser ampliada ao público brasileiro, que em 

larga faixa não tem como hábito o exercício de frequentação a espetáculos teatrais, e 

como se fortalece num ambiente no qual a arte ainda precisaencontrar seu espaço de 
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existência em meio à resistência das políticas de acesso, via iniciativas da educação e da 

cultura.  

Concluímos assim, que a observação para este núcleo eleva o pensamento das 

práxis acerca do espectador teatral e, para tanto, prescinde de uma aproximação entre a 

discussão realizada no ambiente acadêmico, com publicações, seminários, diálogos e 

ações práticas que, de fato, aproximem o sujeito espectador de sua ação artística. Que 

reconheçam dentro dos exercícios de fruição e apreciação de espetáculos, sua 

contribuição ímpar enquanto construtores de uma narrativa que merece ser revista, sob a 

ótica de quem vive o acontecimento teatral. 

O ideal de uma trans/formação do espectador se justifica por parecer confrontar 

com a ideia de uma formação que deve seguir uma cartilha de técnicas e rigores para 

que seja, enfim, estabelecido. 

Percebemos que quando olhamos para o indivíduo enquanto alguém que tem a 

possibilidade de construir significados que vão além do que lhe é apresentado, também 

abrimos uma oportunidade para a construção de novos sujeitos. 
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4. PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO NO ATO DE ESPECTAR, UMA 

EXPERIÊNCIA CONVIVIAL 

 

Ninguém se entende. 
Ninguém se comunica. 
Ninguém resolve nada. 

 
Larissa Vitória88 

Atriz do projeto de extensão TUI 
 

As práticas de mediação com o público surgiram a partir do convite de trabalho 

com o TUI – Teatro Universidade Informação89, quando dirigi e realizei a revisão 

dramatúrgica da encenação de A Cantora Careca: Teatro do Absurdo de Eugène 

Ionesco, ocasião em que buscava integrar minha pesquisa de mestrado com o 

desenvolvimento do espetáculo. 

Após o primeiro ciclo de apresentações, ocorridoao final do segundo semestre de 

2017, tivemos uma pausa de alguns meses antes de retomar as apresentações no 

primeiro semestre do ano seguinte, momento que passei a adotar a nomenclatura de 

práticas de convívio com espectadores, por já estar integrado de todo o aparato teórico 

da filosofia do teatro e da experiência vivida na EEBA. A nova nomenclatura para ação 

de mediação buscou aproximar os conceitos de expectação, convívio, acontecimento, 

excepcionalidade do acontecimento e poiesis para a prática realizada com o público 

após as representações de A Cantora Carecacom o programa de extensão TUI, da 

UFOP90. 

                                                           
88 Atriz do espetáculo A Cantora Careca: Teatro do Absurdo de Eugène Ionesco, do TUI – Teatro 
Universidade Informação. A frase destacada como citação foi uma síntese que a atriz apresentou para o 
significado da peça de Ionesco durante os ensaios. Como diretor e revisor dramatúrgico constante da 
peça, buscava integrar essa frase durante diversos momentos da representação por se tratar de uma 
expressão que resumia nosso sentimento enquanto equipe para o que se passava (passa) no país, na 
estrutura da peça e em nossas angústias mais secretas enquanto artistas/estudantes brasileiros. Além de 
parecer um ruído potente de comunicação com o público. 
89 Sobre o TUI, verificar nota de rodapé 4 na introdução desse estudo (p. 16). 
90 Também foram realizadas duas práticas de convívio com espectadores de #elaveioparaficar, 
dramaturgia e direção da Prof. Dra. Letícia Mendes de Oliveira (Letícia Andrade). O espetáculo foi 
realizado pelo Midiactors, projeto de extensão do Departamento de Artes Cênicas da UFOP. Coordenado 
pela Prof. Dra. Aline Andrade. Inicia suas atividades em 2015 e desde então visa em sua pesquisa criativa 
a aliança da tecnologia com a cena. Suas encenações dialogam com a fronteira do vídeo na cena e da cena 
como vídeo. As práticas com o público foram realizadas em duas ocasiões, no Festival de Inverno de 
Ouro Preto e Mariana 2018, no Teatro do Sesi Mariana e no Encontro de Saberes 2018, no Centro de 
Artes e Convenções da UFOP. 
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Apresentamos este como nosso último capítulo por entendermos que engloba 

todo o aparato teórico desenvolvido nos capítulos anteriores para as ações práticas, 

inicialmente não formuladas no projeto original de estudo. 

O capítulo visa aproximar como as noções teóricas apresentadas se irmanam 

àspráticas de convívio com espectadores, além de oferecer uma breve análise desses 

encontros, nos quais poderemos observar como uma ação íntima, pautada no 

questionamento direto, buscando como essa convocação do lugar de fala do público 

gera a poiesis criativa pautada por Dubatti em suas reflexões sobre o teatro latino-

americano atual. 

O panorama aqui apresentado também é uma oportunidade para dar voz ao 

público das cidades de Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais, cidades em que os 

espetáculos realizaram suas apresentações. 

Verificamos como o impacto da realização das ações com o público interferem 

no cotidiano criativo do coletivo teatral aqui apresentado, formado integralmente por 

estudantes dos cursos de graduação em Artes Cênicas e Música e da pós-graduação em 

Artes Cênicas da UFOP. 

Acreditamos que a aproximação com os projetos de extensão da universidade, 

foram um norte criativo para a grande lacuna que os programas de pós-graduação não 

conseguem responder, ao lançar seus alunos para a pesquisa sem, muitas vezes, adotar 

uma prática de aproximação com os estudantes já integrantes da instituição e, sem 

dúvida alguma, do reconhecimento da camada de público que está além do ambiente 

acadêmico. 

As cidades de Ouro Preto e Mariana são historicamente conhecidas por sua 

ampla difusão no campo das artes, com destaque ímpar para a arte barroca mineira, 

impressa em suas igrejas, museus sacros, museus da história brasileira, da mineração e 

por sua singular arquitetura. Esse polo da cultura barroca também conta com um grande 

número de coletivos e grupos que realizam suas produções de modo amador, 

independente ou profissional, associadosa projetos e programas de abrangência 

municipal, estadual, federal e até mesmo internacional, para circulação e difusão de seus 

trabalhos. 

Dada essa breve introdução sobre o ambiente em que ocorre nosso estudo, não 
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podemos deixar de apontar sua relevância, considerando a situação atual de nosso país, 

em que as instituições federais de ensino, sobretudo às que visam uma formação na área 

das humanidades, passarama sofrer cortes de investimentos e da liberdade de expressão. 

Fatos que já vem se mostrando evidentes desde o ano de 2016, no qual a presidenta 

Dilma Rousseff sofreu um impeachment provocado pela camada conservadora e 

tradicionalista das bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Desde então, compreendemos que a produção acadêmica ganha um novo 

patamar, em que a aproximação com as cidadãs e cidadãos brasileiros deve se mostrar 

de maneira mais ativa nas pesquisas, no intuito de uma devolutiva de pensamento que, 

de fato, avalie como atuar no presente e no futuro presente. 

Esse breve contexto se faz necessário uma vez que em grande parte dessa escrita 

de mestrado citamos a cidade de Buenos Aires, na Argentina, que conta com contextos 

cultural e educacional diferentes do Brasil, mas pertencentes ao mesmo pensamento 

colonizado do latino-americano. 

 

4.1. O convite e a revisão das perspectivas entre o diretor-pedagogo, o artista-

pesquisador e o mediador teatral 

 

O convite para compor a equipe do projeto de extensão TUI, como diretor do 

espetáculo A Cantora Careca de Eugène Ionesco91, foi comoa primeira porta que se 

abriu para fomentar a investigaçãoque se daria ao longo dos anos de 2017 e 2018 para 

as práticas de trans/formação do espectador teatral. A partir da atividade de direção de 

jovens graduandos dos cursos de licenciatura e bacharelado em Artes Cênicas da UFOP, 

pude rever minha prática como diretor-pedagogo no ensino técnico profissionalizante e 

                                                           
91 Eugène Ionesco (1909-1994) considerado o pai do Teatro do Absurdo, autor das peças: A Cantora 
Careca (1950); A Lição (1951); As Cadeiras (1952); O Rinoceronte (1960)entre outras, explorava em sua 
dramaturgia e em ensaios sobre o teatro, a incomunicabilidade humana levada até as últimas 
consequências. A busca por uma lógica em suas peças poderia gerar um esvaziamento na recepção. 
Segundo o crítico Martin Esslin, no livro O Teatro do Absurdo, publicado originalmente em 1961 “Só o 
tempo poderá dizer até que ponto Ionesco será parte do fluxo principal da tradição. O que é certo, no 
entanto, é que sua obra constitui uma tentativa verdadeiramente heroica de atravessar as barreiras da 
comunicação humana” (2018, p. 171). 
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as últimas investidas na área com grupos92 dos quais realizei parcerias. 

Os ensaios com o TUI, ocorridos entre os meses de maio e novembro de 2017, 

nas dependências do curso de Artes Cênicas da UFOP, foram carregados por um 

pensamento inicial acerca do convívio na filosofia do teatro. O estudo do Teatro do 

Absurdo foi uma segunda porta, em que um aprofundamento da obra de Ionesco parecia 

a cada novo ensaio, a cada nova discussão da dramaturgia, a cada novo desenho da 

encenação, a cada novo pensamento sobre a plástica do espetáculo, um caminho de 

convergência com os estudos sobre o espectador. 

De certa maneira, as perguntas que rondavam a criação do diretor-pedagogo 

começavam a ganhar corpo nas ações do artista-pesquisador e a partir de então, pelo 

aprofundamento, ainda que preliminar, permeavam, ou ainda, abriam caminho para a 

terceira porta, a da mediação teatral, que mais à frente, pela aproximação com as 

práticas da EEBA, ganhariam maior sentido se passassem a ser chamadas de práticas de 

convívio com espectadores. 

Passamos assim a presenciar uma dramaturgia do processo de trabalho da 

direção, permeado pelos conceitos aproximados da recepção teatral dando uma 

categoria diferente ao espetáculo em criação, pois, a partir de então ganhava um 

destaque para o que Letícia Mendes de Oliveira chama atenção em sua tese, para uma 

arte singular, que comunga na consciência da recepção. 

 

Reafirmar e defender o lugar do teatro como uma arte singular para o 
público, que exige impreterivelmente a presença dos corpos em atrito – 
atuação, signos de representação e espectadores – a um só tempo, eterno, 
instantâneo e irreversível, é uma forma de aprofundar os estudos teatrais 
sobre o espectador como uma tarefa fundamental na composição dos 
espetáculos brasileiros, pois a recepção é um processo em contínua 
construção de sentidos que não pertence apenas à esfera da produção-artista. 
(OLIVEIRA, 2014, p. 22). 

 

Partindo do pressuposto que o TUI iniciou suas atividades como um projeto de 

                                                           
92 No período de 2012 a 2014 atuei como diretor e dramaturgo do Coletivo Onírico de Teatro, da cidade 
de Campinas – SP, para a criação em processo colaborativo do espetáculo A Cidade do [Entre], 
contemplado pelo edital PROAC ICMS do Governo do Estado de São Paulo, composto por ensaios 
abertos, encontros com o público, e circulação pelas cidades de Campinas, Valinhos e Vinhedo – SP. No 
mesmo período, também atuei nas mesmas funções com o Transitório 35, com a criação espetáculo Ceci 
n’est pas une pipe {Este não É um cachimbo} na cidade de São Paulo, propondo o mesmo tipo de ações 
com o público. 
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extensão universitária, com histórico de trabalhos de mediação com o público desde sua 

origem e buscando o público escolar dentro de seu ambiente como um de seus 

principais focos de trabalho, sugeri com A Cantora Careca o trabalho inverso, trazer o 

público para o espaço físico do teatro. 

A faixa etária para qual voltamos nossa encenação foi a partir de 12 anos, 

entendendo que gostaríamos de acessar jovens a partir do Ensino Fundamental II. Na 

prática, o encontro se ampliou para um público diverso, em grande parte formada por 

adultos, estudantes dos cursos de graduação da UFOP ou outros. 

Como introdução ao espaço de comunicação com o público, provoquei um ruído 

inserindo trechos da peça faladaInsulto ao Público, de Peter Handke. Essa camada 

dramatúrgica extra ao texto de Ionesco ainda era um resquício do projeto original de 

mestrado, em que, visava expandir as propostas do texto de Handke com a ação do 

espectador, por oferecer um desmembramento dos signos teatrais, ao rompê-los, um a 

um, a partir dos quatro oradores que desconstruíam o efeito do espetacular na cena. 

Um desses ruídos se estabelece pela chegada da personagem Mary, que em 

nossa encenação ganhou um destaque ao se mesclar com a presença da atriz Gabriela 

Antonakis93, que além de representar esse papel, também assumia um duplo que 

nominamos como Cantora. O que propus enquanto diretor, revisor dramatúrgico e 

artista-pesquisador inserido nesse interesse pela mediação, era de que a personagem e 

seu duplo atuariam como um plano fronteiriço ruidoso, em que, palavras e ações 

advindas de sua presença interessariam diretamente ao público (Figura 10). 

Como um desses exemplos, no prólogo, ela se colocava no proscênio e afirmava 

“Vocês não verão nenhum espetáculo. Suas curiosidades não serão satisfeitas. Vocês 

não verão nenhuma peça.” (HANDKE, 2015, p. 92), atuando assim como um primeiro 

ruído entre a quebra da quarta parede e a afirmativa de que as expectativas propostas 

pela convenção cênica não seriam ali sanadas, como se quiséssemos dizer ao espectador 

“Tudo bem se vocês não se sentirem inflamados por essa encenação, acontece mesmo.” 

 

                                                           
93Graduada no curso de Licenciatura em Artes Cênicas da UFOP. 
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Figura 10. Mary, interpretada por Gabriela Antonakis, se coloca diretamente ao público com trecho de 
Insulto ao Público, de Peter Handke, inserida no Prólogo da peçaA Cantora Careca, de Eugène Ionesco. 
Crédito: Rafael R. Carvalho. 

 

Outros momentos em que adotamos o recurso de aproximação da 

atriz/personagem se dava em camadas de interpretação, nas quais uma cena ocorria em 

oposição a outra que, por se tratar de uma abordagem à risca das proposições do Teatro 

do Absurdo, não seria um problema, pelo contrário, uma afirmação de que a busca pelo 

sentido poderia cair num esvaziamento. 

Com isso, além de oferecermos um diálogo com o pensamento performático 

latente da encenação contemporânea, que brinda a recepção com o direito de escolha 

para o que deseja assistir, no caso da cena de Ionesco, da intervenção do duplo Cantora, 

ou ainda, do vídeo projetado ao fundo do cenário (Figuras 11 e 12). 
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Figura 11. Trecho da Cena 3 – A melancolia nos contagia de imediato. Interferência da persona "Cantora" 
na cena do casal Martin. Crédito: Patrick de Araújo 

 

 
Figura 12. Trecho da Cena 5 – A Teoria da Campainha 2ª Parte ou O Campeonato de Anedotas. 
Interferência de “Cantora” com a música O Mio Babbino Caro de Giacomo Puccini na cenade cinema 
mudo com as lamentações do Capitão dos Bombeiros. Crédito: Rafael R. Carvalho   

 

Outra camada importante de diálogo com o público e que, assim como a 

inserção da dramaturgia de Handke no prólogo, atuava como um instrumento de 
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mediação preliminar, inserido antes do espetáculo, era o áudio de serviço do espaço 

com as seguintes recomendações: 

 

Olá! O TUI – Teatro Universidade Informação, agradece a presença de todas, 
todos e todes vocês. Pedimos sua atenção para nossas recomendações: Por 
gentileza, desliguem seus celulares! A luz e o som do aparelho atrapalham 
sua visualização assim como de outros espectadores e podem desconcentrar o 
elenco. Não fotografem ou gravem vídeos! Fotos e vídeos apenas para a 
equipe autorizada previamente com nossa produção. Balas?Chicletes? 
Salgadinhos? Sucos e refrigerantes? Se ainda não consumiu, essa é sua última 
chance! (Pausa curta) Pronto? Ah tá bom, só mais um pouquinho. (Pausa 
curta) Agora sim? Obrigado! Em caso de falta de energia ou incêndio, luzes 
de emergência se acenderão indicando as saídas nas laterais esquerda e direita 
da plateia. Sua presença é muito importante para nós, desejamos a todas, 
todos e todes, um ótimo espetáculo!94 

 

Observamos como esse “diálogo” inicial de recomendações preliminares poderia 

ser um recurso extra à prática de convívio que se seguiria ao final da representação, de 

modo que o público se sentisse à vontade, caso precisasse terminar algo que pudesse 

incomodar as pessoas ao redor, assim como a si mesmo. O áudio de serviço também 

atua como um convite para que se colocassem em posição de recepção, ou seja, para 

que tivessem uma melhor experiência não podemos deixar de considerar que estamos 

num espaço coletivo e, para tanto, o conhecimento ou aproximação com essas regras 

mínimas se mostravam ímpares para o desenvolvimento que se daria em seguida. 

Óscar Cornago (2016) chama atenção para o papel de assistência ao público 

como uma “forma de conversação improvisada”: 

 

Agradeciendo la asistencia del público comienza Patricia Caballero su 
trabajo. Abrir la obra a los espectadores presentándola en forma de 
conversación improvisada es finalmente parte de una estrategia de 
participación que a estas alturas podría considerarse clásica para lograr la 
ruptura aparente del marco escénico con el fin de subrayar los momentos 
fundamentales de la obra. (CORNAGO, 2016, p. 210). 

 

 Essa “conversa” inicial, neste caso, via áudio de recomendações, estabelece um 

convite para o“contrato invisível”das convenções teatrais, e que também avaliocomo o 

ponto inicial da mediação, que percorre a encenação de outras maneiras, pelas 
                                                           
94 Texto desenvolvido pelo diretor encenador/artista-pesquisador/mediador Rafael R. Carvalho. Narrado 
de maneira agradável e irônica, também era um convite à recepção pela audição, uma vez que as luzes da 
plateia se encontravam baixas, destacando a prévia para o início da representação.  
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interferências da personagem Mary e do duplo Cantora. 

 

Antes de virem até aqui vocês se prepararam. Vocês vieram aqui com 
algumas ideias preconcebidas. Vocês vieram ao teatro. Vocês se prepararam 
para vir ao teatro. Vocês tinham algumas expectativas. Seus pensamentos se 
adiantaram. Vocês imaginaram algumas coisas. Vocês se prepararam para 
alguma coisa. Vocês se prepararam para compartilhar alguma coisa. Vocês se 
prepararam para ficar sentados, sentados nas poltronas que vocês escolheram 
e assistir a alguma coisa. Talvez vocês tenham ouvido falar sobre esta peça. 
Então, vocês se prepararam, vocês se prepararam para alguma coisa. 
(HANDKE, 2015, p. 109). 

 

Havia uma camada de estranhamento proposta intencionalmente no prólogo que 

poderia gerar dúvidas como “Isso faz parte da peça?” ou "Ela está falando conosco?”, 

questões estas que Handke buscava no ensaio O Trabalho do Espectador de 1969, em 

que salientava que no teatro o espectador “aprenderia, adquiriria e desenvolveria um 

‘olhar estranho’, não se deixando “enganar pelas dramaturgias” (HANDKE, 2015, p. 

38). Na edição brasileira de suas peças faladas, traduzidas e organizadas por Samir 

Signeu, aponta que Handke “acreditava que quando tudo já era apresentado de forma 

acabada e concreta, na forma de um conteúdo fechado, retirava-se do público um 

trabalho importante que seria a aplicação daquilo que fora apreendido.” (HANDKE, 

2015, p. 39) 

Esse espaço, também se configura na versão original de A Cantora Careca, que 

inicialmente, segundo o crítico Martin Esslin nos relata, haveria um final mais 

direcionado ao contato direto com o público. Ionesco pretendia que ocorresse uma 

situação de briga, seguido de vaias e protestos de alguns figurantes na plateia, 

chamando o administrador do teatro e da polícia, fato esse que seria complicado devido 

aos custosde produção e do elenco reduzido. Dessa maneira, outra sugestão seria que 

Mary chamasse “O Autor!” que entraria em cena e gritaria com os punhos cerrados para 

o público: “Bando de vigaristas! Não perdem por esperar.” (Esslin, 2018, p. 123). Essa 

possibilidade, considerada “muito polêmica” por Ionesco, acabou sendo substituída pela 

versão original que acessamos hoje em dia, em que o Sr. e a Sra. Martin recomeçam a 

mesma ação proposta na cena inicial pelos Sr. e Sra. Smith. 

 Em nosso caso, ao final do espetáculo, em conformidade com o trânsito entre as 

tarefas do diretor-pedagogo e do artista-pesquisador, o mediador teatral abre os 
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trabalhos da prática de convívio com espectadores, não antes do epílogo, em que, mais 

uma vez a atriz Gabriela se coloca ao público, com o fundo sonoro de No Other Love95, 

na interpretação de Jo Stafford96, para evidenciar mais um alerta de Peter Handke: 

“Vocês têm de ser descobertos. Vocês são a descoberta da noite. Vocês nos inflamam. 

Nossas palavras pegam fogo no contato com vocês. De vocês uma faísca lança-se sobre 

nós.” (2016, p. 98) e a partir de então, por uma escolha da encenação, negamos a 

reverência ao aplauso para que o curso de realização do espetáculo fosse seguido da 

prática com o público. 

De certo modo, nossa encenação cumpria com o desejo inicial de Ionesco ao 

abrir a relação com o público, em nosso caso, não os insultando, mas os convidando 

para o exercício de convívio. 

 

4.2. Antes do espetáculo... “Vocês estão convidados!” 

 

A prática de convívio com nossos espectadores já iniciava antes do 

acontecimento teatral de fato. No ambiente de estudos e pesquisa para a criação do 

espetáculo, o TUI se mostrou motivado a associar a prática desenvolvida nos ensaios 

com pequenas pílulas que seriam exploradas com um potencial público virtual nas redes 

sociais Facebook e Instagram97. 

A frase “Vocês estão convidados!” surgiu num contexto de criação de pílulas em 

vídeo como convite, em que buscávamos aliar um pouco das referências propostas na 

peça Insulto ao Público, em que diversas vezes o público é questionado sobre sua 

presença no espaço do teatro e, para isso, quebra qualquer possibilidade de jogo cênico 

ou visualidade, sendo o mais direto possível para chegar no espectador. 

Apesar de não adotarmos um dos trechos em que existe um direcionamento claro 

                                                           
95 Letra de Bob Russel, criada em 1950, baseada numa derivação da composição Étude Nº 3 em E, Op. 10 
de Fréderic Chopin. 
96 Cantora estadunidense da tradicional música pop, nascida em 1917, atuou como cantora e atriz. 
Falecida em 2008. 
97 Na linha do tempo das redes sociais do TUI, podem ser averiguadas algumas dessas divulgações virais 
utilizadas ao longo de suas apresentações. Página no Facebook, disponível em 
<https://www.facebook.com/tuiouropreto> Acesso em: 20 mar. 2019 e no aplicativo Instagram, 
disponível em: <https://www.instagram.com/tuiouropreto/> Acesso em: 20 mar. 2019. 
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desse “insulto” aos espectadores, percebemos como o elemento épico foi de uma grande 

inspiração para esse exercício de aproximação com nosso público antes do 

acontecimento teatral. 

 

Nós insultaremos vocês, porque insultar vocês é também uma maneira de 
falar com vocês. Insultando vocês, nós podemos ser diretos com vocês. Nós 
podemos despertar vocês. Nós podemos destruir o espaço da representação. 
Nós podemos derrubar uma parede. Nós podemos observar vocês. 
(HANDKE, 2015, p. 117). 

 

Em nosso trabalho, derrubamos essa parede ao brincar com as frases “Vocês são 

muito importantes para nós!”, seguido por um sorriso do emissor “Vocês não são 

importantes para nós.”, seguido de uma pausa curta para que enfim pudesse dizer 

“Vocês estão convidados!”. 

Os recursos de frases foram adotados em vídeos curtos e frases postadas juntoa 

imagens que faziam alusão ou não ao espetáculo. Entendíamos, em nossa pesquisa com 

o Teatro do Absurdo, que romper com os padrões de uma comunicação lógica com o 

público, já seria uma maneira de estabelecer um ruído que provocaria interesse pelo 

espetáculo. 

Nas imagens (Figuras 13, 14, 15 e 16) podemos verificar algumas das diversas 

campanhas virais utilizadas para divulgação nas redes sociais do TUI, imprensa local e 

impressa em formato de cartaz para divulgação nas cidades de Ouro Preto e Mariana. 

 

 
Figura13. Divulgações da Estreia I. Crédito da 
Arte: Proex UFOP 

 Figura 14. Divulgações da Estreia II. Crédito da 
Arte: Proex UFOP 
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Figura 15. Divulgações da Estreia III – Convite do Autor (in memoriam). Crédito da Arte: Rafael R. 
Carvalho.  

 

 
Figura 16. Divulgação Dezembro 2017 – Convite pintura do inglês William Hogarth 
(1697-1764). Crédito da Arte: Rafael R. Carvalho 
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A campanha viral procurou aliar um pouco das inspirações poéticas utilizadas 

para o desenvolvimento das cenas, sobretudo quanto às referências da cultura inglesa, 

com uma estética do absurdo que encontramos como esse canal de comunicação com o 

público. 

Adotamos diversas pinturas de William Hogarth98 como um desses estímulos de 

reconhecimento com a cultura inglesa. Para nossa surpresa, o artista compôs obras 

dialogando coma proposição de um olhar para o público teatral de sua época, caso 

observado nas obras Um público satisfeito (1733) e Characters and Caricaturas (1743), 

ambas utilizadas como artes de convite para A Cantora Careca(Figuras 17 e 18). 

 
Figura 17. Divulgação Festival de Inverno 2018 – 
Convite Um público satisfeito (1733), obra de 
William Hogarth. Crédito da Arte: Rafael R. 
Carvalho  

 

Dentre outras inspirações de artistas ingleses, também destacamos Thomas 

Rowlandson99 com a obra do período Rococó The Prospect before us, Nº 2 (1791), 

                                                           
98 William Hogarth (1697-1764) foi um pintor, cartunista, retratista e pioneiro da sátira social e política 
inglesa. (FARTHING, 2008, p. 148). 
99 Thomas Rowlandson (1756-1827) trabalhou com “caricaturas sociais da vida urbana e rural de seu 
tempo; desenhos alegres com pena e aquarela; linhas curvas e rococós; tipos físicos exagerados.” (Idem, 
2008, p. 175). 

Figura 18. Divulgação Festival de Inverno 2018 –
Convite Characters and Caricaturas (1743), obra 
de inglês William Hogarth. Crédito da Arte: Rafael 
R. Carvalho 
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conforme podemos observar na Figura 19. 

 
Figura 19. Divulgação Festival de Inverno 2018 – Convite The Prospect before us, Nº 2 (1791) do pintor 
inglês Thomas Rowlandson. Crédito da Arte: Rafael R. Carvalho 

 

4.3. Quais as questões fundamentais?  

 

A influência de A Análise dos Espetáculos, de Patrice Pavis (2015), já é sabida 

no pensamento do teatro contemporâneo por elevar um destaque para o espectador 

inicial ou o espectador profissional, oferecendo bases para que sua percepção seja 

ampliada além da obra espetacular, reconhecendo os aspectos de sua criação, seu 

desenvolvimento técnico e as referências articuladas ao universo pessoal do espectador. 

Há diferentes modos de relacioná-los enquanto perfil de público e não nos cabe, 

neste momento, dimensioná-los, no entanto, enquanto motivação de recorte para a 

elaboração de questões fundamentais para o público, partimos do pressuposto que 

encarar uma prática de mediação direta, após o espetáculo, fortalecendo um ambiente de 

convívio para perguntas mais específicas, seriam um caminho para um diálogo com as 

propostas aqui já apresentadas, como as que a filosofia do teatro de Jorge Dubatti nos 
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convida a refletir. 

Deste modo, realizamos um apanhado das questões propostas por Pavis para que 

fossem adotadas como estímulo para a conversa que se desenvolveu a partir de três 

camadas de abordagem: 

 Questionário aberto: para o público geral responder livremente. 

 Questionário fechado: para serem respondidas em papel. 

 Folha em branco: para uma escrita livre e automática. 

Evidentemente, os questionários passaram por transformações ao longo dos 

diferentes encontros com o público. Inicialmente, o questionário fechado continha cerca 

de dezoito questões, que pareciam ser estimulantes para uma parte do público que se 

colocava livremente, mas tedioso para outros, que optaram por apenas escrever. 

Também observamos que diversas das questões apropriadas ou adaptadas pelo 

questionário de Pavis não pareciam se articular com o público presente, que por vezes, 

não demonstrava um conhecimento específico da técnica teatral. 

Trabalhamos com duas versões100 de questionários, adotadas em duas das 

apresentações de A Cantora Careca: Teatro do Absurdo de Eugène Ionesco, realizadas 

em dezembro de 2017101 e em julho de 2018102. 

Observamos uma complexidade na primeira leva das questões abertas como um 

fator considerável, uma vez que,em boa parte, o público era composto por estudantes 

dos cursos de graduação e pós-graduação em Artes Cênicas, além de outras alunas e 

alunos da UFOP e público indireto. Também pelo número elevado de questões no 

primeiro momento –vinte e duas– adotamos um formato mais econômico na segunda 

oportunidade, permitindo assim, um espaço maior de reverberação de respostas do 

público. 

A seguir, as questões abertas essenciais adotadas na última prática de convívio 

com espectadores: 

                                                           
100 No Anexo B desta dissertação (p. 195-231) estão inclusos os questionários fechados respondidos pelo 
público. 
101 Apresentação realizada no V Seminário do PPGAC UFOP, no prédio do curso de Artes Cênicas, na 
data de 14 de dezembro de 2017, com público de 50 pessoas.  
102 Apresentação realizada no Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes 2018, no 
Teatro do Sesi Mariana – MG, em 20 de julho de 2018, com público aproximado de 100 pessoas. 
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1. Como vocês chegaram aqui ou que estímulos os trouxeram aqui? 

2. Como vocês ficaram sabendo do espetáculo? 

3. Quem viu ou ouviu falar desta peça do Ionesco pela 1ª vez? 

4. Qual a função da luz neste trabalho? Ela apenas ilumina o elenco ou conta algo 

diferente? 

5. Qual a função da música neste espetáculo? Como a música atua? 

6. E o vídeo? Como ele atua? 

7. Onde ou como vocês se veem enquanto público neste espetáculo? 

8. Que signos propostos neste trabalho lhe pareceram evidentes? 

9. E que signos ou imagens não lhe pareceram evidentes? 

10. Qual a importância desse espetáculo para vocês como espectadores? 

11. Vocês acreditam que durante o espetáculo, também estão atuando? Caso sim, 

como isso ocorre? 

12. Qual a relevância deste espetáculo para o contexto atual desta cidade, ou de 

nosso estado, ou de nosso país, ou de nosso planeta? 

13. O que vocês vão fazer com as informações adquiridas aqui hoje? 

14. O que vocês deixaram de fazer para estar aqui neste momento? 

15. Que perguntas vocês gostariam de fazer ao público? 

Quanto ao questionário fechado, entregue para parte do público – foram sete 

espectadores na primeira prática e oito na segunda – também optamos por realizar uma 

síntese, passando de dezoito para dezesseis questões, que eram respondidas no mesmo 

espaço da prática geral, concomitante às respostas abertas. 

Nesse questionário fechado, explicito que era direcionado para quem não 

gostaria de manifestar suas impressões de maneira oral, podendo assim ser distribuído 

livremente para quem o desejasse. Nele, nos concentramos em realizar um vínculo 

direto com as propostas do questionário de Pavis (2015), em que, evidenciam como os 

signos teatrais atuam no exercício da recepção. 
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Seguem as questões fechadas, apresentadas inicialmente por um convite: “A 

proposta é que neste momento, em virtude do tempo, que você exercite uma escrita 

automática para cada questão. Busque responder todas as questões. Vamos começar?”: 

1. Conte um pouco como foi sua experiência com o espetáculo A Cantora 

Careca do TUI – Teatro Universidade Informação. 

2. A promoção do espetáculo: como ela chegou até você? Cartaz; Jornal; Sites 

de entretenimento; Facebook; Instagram; Convite de amigos; Outros; Qual? 

3. Há predominância do visual ou da escuta (palavra, música)? 

4. O que o perturba nessa encenação: que momentos fortes, fracos ou tediosos? 

5. Fale um pouco da relação entre espaço do público e espaço de representação. 

6. Relação texto/corpo dos atores. 

7. Voz: qualidades, efeitos produzidos, relação com a dicção e canto. 

8. Que história é contada? Há uma história? Resuma-a. 

9. Que expectativas você tinha desse espetáculo (texto, encenador, atores, 

músicos, etc.)? 

10. Que pressupostos são necessários para apreciar esse espetáculo? 

11. Como você vê a reação geral do público? 

12. Que imagens, que cenas, que temas o desafiam e permanecem com você? 

13. Como a atenção do espectador é realizada pela encenação? 

14. Aquilo que na sua leitura da encenação não faz sentido. 

15. Quais os problemas particulares a serem examinados? 

16. Outras observações sobre a peça e para este questionário. 

Ao final do questionário, sugeria que cada um escolhesse uma questão que 

gostaria que fosse lida publicamente aos demais presentes. Essa ação ocorreu apenas na 

primeira experiência, em virtude do tempo. 
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Também foi pedido que inserissem nome e contatos de e-mail e telefone para 

que uma nova conversa sobre o espetáculo ocorresse dentro de sete, quinze e trinta dias 

decorridos do evento, para verificar eventuais registros da memória dessa vivência. 

A escrita automática, em folha branca, foi adotada apenas na primeira 

experiência com o público, por verificarmos que as duas vias de questionários já 

mantinham nossos espectadores bastante ocupados e que uma outra atividade poderia 

ser um tanto quanto dispersiva. 

No subcapítulo seguinte, destacamos o eco obtido pelas respostas do público. 

 

4.4. As práticas de convívio com espectadores de A Cantora Careca: Teatro do 

Absurdo de Eugène Ionesco do TUI 

 

Como a relação com o agora, ou seja, o foco do Teatro do Absurdo, se refaz na 

relação do público com a obra? 

 

No Teatro do Absurdo, o público enfrenta ações às quais falta motivação 
aparente, nas quais os personagens estão em fluxo constante e nas quais os 
acontecimentos estão nitidamente fora do campo da experiência racional. 
Aqui, também, o público pode perguntar: “O que será que vai acontecer 
agora?”, mas qualquer coisa poderá acontecer, de modo que a resposta não 
poderá ser elaborada segundo as leis comuns de probabilidade, ou baseadas 
em motivações e caracterizações que serão constantes durante toda a peça. A 
pergunta mais importante aqui não é tanto o que será que vai acontecer 
depois, mas o que está acontecendo agora? “O que é que a ação da peça 
representa?” (ESSLIN, 2018, p. 357-358). 

 

Essa camada de percepção proposta pelo Teatro do Absurdo se refaz 

potencialmente na encenação do TUI, em que, segundo Martin Esslin: “Em lugar de 

receber soluções, o espectador é desafiado a formular asperguntas que terá de fazer se 

quiser atinar com a significação da peça.” (2018, p. 358). 

Nesse ínterim, captamos o público em meio a suas potenciais questões e o 

provocamos com novas. Algumas delas permeadas por uma lógica, uma vez que são 

questões relacionadas aos signos propostos na encenação e outras que poderiam se 

mostrar mais difíceis de serem dimensionadas de modoobjetivo. 
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O chá “dos Smith” é um item importante que trazemos da cena, a equipe de 

produção e o elenco oferecem ao público para iniciar nossa conversa. 

Refletimos ainda como as propostas do teatro como acontecimento, o convívio, a 

poiesis e a expectação se integram nesta prática enquanto base de nossos estudos103. A 

ideia de um espectador companheiro, como abordado por Jorge Dubatti e também 

observado na EEBA, aqui ganhou caráter mais claro, uma vez que adotamos uma 

aproximação com os sujeitos e seus horizontes de expectativa. 

 

4.4.1. A primeira prática com o questionário fechado: “Não estou sozinho na 

minha loucura” 

 

Destacamos agora algumas das respostas104 escritas no questionáriofechado da 

prática de convívio realizada em 14 de Dezembro de 2017 no Departamento de Artes 

Cênicas da UFOP durante o IV Seminário de Pesquisa do PPGAC/UFOP.  

No primeiro bloco buscamos questões gerais em que já podemos observar uma 

síntese das sensações abarcadas pela recepção. Na questão inicial buscamos saber como 

foi a experiência com o espetáculo: 

 

IF – Pensar fora da caixinha. 

JD – Minha experiência foi muito boa e também um pouco confusa. 

ES – Inovador/Diferente/Mudança de foco. 

AJ – Foi uma experiência interessante, pois assistopoucos espetáculos. 

  

                                                           
103 Apesar de não podermos partir de uma afirmativa acerca da recepção do público de A Cantora 
Carecado TUI, também relacionamos como esse estudo se articula com a proposta de uma 
excepcionalidade do acontecimento teatral, conforme abordamos nos itens 2.6. e 2.7. do capítulo 2. Antes 
de apresentar os ângulos de observação para o efeito da excepcionalidade, Dubatti chama atenção para o 
exercício de autoanálise, da qual destacamos, uma vez que o possível “resultado” dessas práticas de 
convívio só pode ser mediado pelo próprio indivíduo: “É verdade que nenhum espectador pode esquecer 
o que fez ou experimentou antes do convívio teatral, mas não deve confundir os méritos ou deméritos de 
um acontecimento teatral com os efeitos/resultados dos estímulos anteriores ao acontecimento. É muito 
importante o exercício da autoanálise para identificar a origem do entusiasmo ou do tédio na expectação.” 
(2016, p. 162). 
104 As letras iniciais serão uma referência à preservação da identidade das pessoas entrevistadas, assim 
como nos questionários do Anexo B (p. 195-231) em que o nome dos participantes foi removido dos 
formulários. 
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Em seguida, questionamos sobre a promoção do espetáculo “Como ela chegou 

até você?”da qualdestacamos: “Conhecidos que assistiram e recomendaram. Me 

disseram que seria muito legal pensar as situações da peça no 

cotidiano.”.Tambémobservamos que houve um acesso via redes sociais, cartazes do 

evento da pós-graduação, amigos e conhecidos do elenco. 

No segundo bloco, questionamos sobre as características gerais, como se 

manifestava a coerência ou incoerência da encenação, das quais tivemos respostas como 

“Acho que o absurdo não precisa prezar pela coerência”, ou ainda, “Na ironia”. 

Quanto ao que perturbava na encenação, momentos fortes, fracos ou tediosos, 

destacamos:“O caos traz uma sensação diferente. Da parte final, ansiedade para uma 

resolução”. 

Sobre a cenografia, questionamos no terceiro bloco, a relação entre espaço do 

público e espaço de representação: 

 

JD – Muito boa, gera uma experiência única pela proximidade do público 
com os atores. 

VH – Proximidade do público com os artistas. 

CG – O público participava da história. 

GB – O público está inserido na peça, como parte de um ambiente caótico. 

  

 A relação da área de representação cênica com a área do público foi um item 

muito discutido ao longo dos ensaios e do planejamento do espaço, pois, buscávamos de 

fato a perspectiva de uma quebra de “fronteiras” nessa relação, o que, de certo modo, 

podemos observar como um motivador nas respostas, que utilizam palavras como 

“participava” e “inserido” para traduzir a experiência. 

No quarto bloco nos atentamos quanto à leitura da história (da peça) pela 

encenação: que história é contada? Resuma-a. 

 

IF – De um casal que recebe outro para o jantar. O casal convidado se 
reconhece enquanto casal depois de um tempo. De um capitão que tem um 
caso de amor com a empregada. 

JD – Complicado demais, mas vamos tentar. Começa com a empregada Mary 
falando (sobre o público) e depois o casal presente no palco começa a falar 
iogurte. Confusão e anedotas e o jogo. Melhor parte. E a paixão entre o 
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Bombeiro e Mary. Final Mary falando sobre o público. 

VH – Uma família Smith, que se vê em meio ao tédio e amigos totalmente 
fora da realidade. Confusão entre qual é o parceiro, loucura. 

AJ – A história de dois casais que se encontram para conversar. Os Smith e 
os Martin. Ele tem uma empregada que é menosprezada pelos seus patrões 
(Os Smith). Eles recebem o encontro da Capitã do corpo de Bombeiros, que 
conta histórias mentirosas. A empregada parece gostar da Capitã. 

 

Percebemos como essa possibilidade de construir uma narrativa linear, que 

corresponda a uma lógica para o vivenciado com a peça, compactua com os propósitos 

apontados por Esslin no início deste subcapítulo, em que o espectador se vê envolvido 

num rol de questões para asquais busca para dar sentido, ou como a pergunta propõe, 

tentando resumir sua experiência de expectação. 

A partir do bloco seguinte as questões são dedicadas ao espectador: Que 

expectativas você tinha desse espetáculo (texto, encenador, atores, músicos, etc.)? 

 

GB – Não esperava encontrar uma narrativa que fizesse sentido ou uma 
solução de qualquer conflito encenado. 

ES – Que seria a história de uma mulher cantora, tendo mudança de visão nas 
cenas. 

AJ – Eu não tinha expectativas. 

 

Aspectos relacionados à expectativa do espetáculo fazem parte de uma zona de 

subjetividade das quais já abordamos nos capítulos iniciais desse estudo e, assim como 

nas questões anteriores, há uma oposição entre a busca por um sentido lógico e uma 

entrega ao que o espetáculo propõe, rompendo com as expectativas e abraçando seu 

elemento épico, que desde o princípio de cada cena já anunciava em seu título uma 

síntese. Como exemplo, na cena um adotamos o nome de “O país mais melancólico do 

mundo”, que durante a apresentação das personagens Sra. e Sr. Smith já nos dava um 

panorama desse contexto vazio no qual essas personagens se encontravam mergulhadas, 

sentido esse já exposto antes do início da cena, com a projeção de seu título, facilitando 

ou dando pistas para essa leitura do espectador. 

Ainda no mesmo bloco voltado ao espectador buscamos saber que pressupostos 

são necessários para apreciar esse espetáculo, dos quais tivemos respostas que pareciam 

se articular com a anterior. 
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IF – Estar aberta, disposta. 

JD – Estar preparado e não esperar algo fora do absurdo. 

ES – Atenção. 

CG – Mente ampla. 

GB – Estar livre de qualquer pré-conceito ou expectativa. 

 

Sobre a reação geral do público, tivemos avaliações como:“positiva, o riso 

geralmente é positivo.”, ou ainda“sem entender, analisando, dando risada.” 

Essa percepção do público também foi observada no questionário aberto quando 

questionamos “Que perguntas gostariam de fazer ao público?”, dando assim a 

oportunidade de que formulassem suas subjetividades para que pudessem ser 

ressignificadas pelos demais. 

Retornando ao questionário fechado, para a pergunta “Que imagens, que cenas, 

que temas o desafiam e permanecem com você?” destacamos:“Música cantada, 

parecido com a ópera de alta qualidade.”; “Cena política.” e “O som em diálogo com a 

cena toda.” 

Sobre a atenção do espectador, questionamos comoela é manipulada pela 

encenação? 

 

VH – Por meio das falas, das luzes, do vídeo e principalmente do contato 
visual. 

JD – Pelo novo, pelo diálogo e pelos memes e gifs. 

CG – As imagens mostradas em cena. 

AJ – Através das falas da empregada. 

 

Os elementos visuais escolhidos pela encenação de fato parecem fazer parte dos 

signos que mais saltaram aos olhos do público, que era desafiado a encontrar pontos de 

observação que transcendiam ao espaço de ação do elenco para o espaço das projeções 

em vídeo ou para recursos sonoros executados ao vivo. Destacamos também como a 

interação da personagem Mary, conforme identificada numa das respostasacima, 

pareceu favorecer esse espaço de proximidade com o público. 
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Ao final, abrimos espaço no questionário para um balanço de problemas 

particulares que gostariam de observar ou comentários gerais finais sobre a peça ou o 

sobre as questões, dos quais destacamos:“Espetáculo que nos mostra o absurdo presente 

em nosso cotidiano.”; “Gostei muito da forma como o público é tratado. Não é tratado 

como uma 4ª parede.”. 

Das sete pessoas entrevistadas nesse primeiro momento apenas uma delas 

respondeu ao contato posterior, realizado por e-mail cerca de um mês após a realização, 

falando um pouco sobre como foi sua experiência com o espetáculo. 

 

CG – Vi o espetáculo com uma característica crítica, mas não diretamente 
exposta, mas, implícita. Por não ser uma peça com uma visão direcionada à 
avaliação de algo propriamente estipulado, como a cena do casal que não se 
reconhecia, através do riso pude perceber o quão era importante aquela cena. 
Vocês buscaram uma forma diferente de expressar coisas que às 
vezes passam por nós desapercebidas. O riso foi um fator desencadeador para 
que eu pudesse enxergar o que estava estampado atrás. É incrível como 
quando rimos acabamos recebendo melhor e talvez até entendendo melhor o 
que o espetáculo quer nos dizer. Vi um véu transparente que me fez olhar o 
que realmente se passava ali. Os jogos nas falas, a rapidez de movimentos, 
coisas sutis enriqueceram o espetáculo. Após esse tempo passado, ainda 
posso responder a quem me perguntar, que foi muito gratificante ver o 
empenho do grupo com todos os desafios que todos temos, principalmente 
em nossa área, e que meus olhos brilharam ao ver que temos todos os canais 
para termos voz e que o teatro é uma força incessante de conhecimento e 
conscientização. 

 

Na primeira prática de convívio com espectadores abrimos também espaço para 

a escrita automática livre, que foi realizada sem a necessidade de uma identificação dos 

participantes. A indicação dada nesse exercício foi a de que realizassem uma escrita 

contínua durante a conversa com os demais espectadores, sem uma necessidade de 

coerência lógica. Em seguida, apresentamos uma dessas contribuições ou “Para quem 

prefere as palavras escritas, do que as faladas”: 

 

Dinâmica. Interativo. Não sei. Não sei. Não sei. Sobre tudo. Sobre a vida. Só 
mal sei de mim. Escrever o que me ocorre depois de assistir um trabalho que 
transcorre sobre o humano e sua abstração de si. Nem tão humano. Ou o 
humano é tão humano que não é mais humano. Assim, o que se fala acaba 
sendo des-humano, demasiadamente humano. Obrigado Rafa, Ionesco, ao 
elenco. Não estou sozinho na minha loucura.105 

                                                           
105 Relato de escrita livre com autoria não identificada. Parte dos demais relatos foram reorganizados 
poeticamente e podem ser conferidos no Anexo C (p. 232). 
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Essa primeira prática de convívio com espectadores, foi realizada durante cerca 

de vinte minutos, com as três camadas de trabalho do público atuando juntas. 

Percebemos que houve um interesse dos estudantes e conhecidos ali presentes por 

parecer uma prática nova para alguns ou não-corriqueira dentro dos processos teatrais 

do curso de Artes Cênicas da UFOP, por trazer questões bastante abrangentes sobre 

temas de interesse da peça assistida, assim como uma busca pelo caráter que nos 

interessa aqui, que são aqueles subjetivos voltados à recepção. 

 

4.4.2. A primeira prática com as questões abertas: “É muito bom saber que não 

estou sozinha na minha loucura” 

 

Na sessão de perguntas abertas, há uma variedade de respostas para uma única 

questão, ou ainda, participava com o coletivo em pausas e silêncios para compreensão 

da questão. 

Em nosso primeiro registro106 dessa prática de convívio com espectadores, 

vemos como a participação em três camadas se desenvolveu, gerando campos de 

atuação que dialogam com uma poiesis produtiva, como Dubatti nos convida a refletir. 

Com um público formado em grande maioria por estudantes do curso de Artes 

Cênicas da UFOP, observamos como o exercício se desenvolveu com uma entrega dos 

envolvidos, generosos ao se colocar nas interações propostas, justificando a potência 

desse encontro que amplia as necessidades da obra teatral e as necessidades de 

significação do espectador para uma conclusão e abertura sobre a obra. 

Um recorte desse momento pode ser observado Figura 20 e no registro 

completo, disponibilizado em vídeo na plataforma Youtube107. 

                                                           
106 Registro em vídeo da 1ª prática de convívio com espectadores, realizada em 14 de dezembro de 2017, 
na Sala 15 do Departamento de Artes Cênicas da UFOP, durante o V Encontro do PPGAC/UFOP. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NqsIVRMksr0&feature=youtu.be> Acesso em 30 
Mar. 2019. 
107 Idem. 



 

138 

 

 

Figura 20. Prática de convívio com espectadores de A Cantora Careca: Teatro do Absurdo de Eugène 
Ionesco em 14 de dezembro de 2017, no Departamento de Artes Cênicas da UFOP. Crédito: Verônica 
Antonakis. 

 

A seguir destacamos breves trechos do questionário aberto: 

 

Rafael – Que perguntas vocês gostariam de fazer ao público? 

Espectador/a – Vocês já conheciam o texto?  

Espectador/a – Se todas as falas foram totalmente compreendidas.  

Rafael – O que você aprende assistindo a esse espetáculo? 

Espectador/a – Sobre mim. 

Rafael – Assistindo a um espetáculo devo aprender algo? 

Espectador/a(s) – Sempre/Nem sempre/Relativo. 

Rafael – Qual a função da luz? 

Espectador/a(s) – Ela é um personagem / Ilumina / Agrega. 

Rafael – E a música? 

Espectador/a – Escreve. 

Rafael – E o vídeo? 

Espectador/a – Ironia. 

Rafael – Quais os signos propostos que lhe parecem evidentes? 

Espectador/a(s) – Os gifs; a saia; o chá; a formalidade; papéis sociais; jornal; 
hierarquia; cachimbo; o fogo. 

Rafael – E os signos submersos? 
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Espectador/a(s) – Política; a crítica à burguesia; Magritte; português correto. 

Rafael – Qual a importância desse espetáculo para vocês? 

Espectador/a(s) – A gente aprende [...] A oportunidade de encontrar com 
referências atuais [...] Uma montagem interessante [...] Épossível que a pós e 
a graduação realizem uma troca efetiva. 

Rafael – Você se considera um espectador profissional ou amador, o que os 
diferencia? 

Espectador/a(s) – Em que sentido? [...] Acho que existe uma alfabetização, 
né? Vai mudando de acordo que você vai experenciando aquilo, entendendo 
mais do assunto. [...] Amador, um olhar aberto, sempre aberto ao todo. E 
espero sempre ter esse olhar. [...] É muito bom saber que não estou sozinha 
na minha loucura. 

Rafael – Depois de assistir essa peça, você aguarda que lhe deem um 
conceito sobre a obra? Justifique sua resposta. 

Espectador/a(s) – Acho legal também, por que não? [...] Não, acho que perde 
esse “espectador”. [...] Não, porque eu criei camadas de signos e significantes 
dentro da obra e vários tipos de fruição a partir das minhas percepções 
pessoais. E uma leitura vinda do diretor ou dos atores ia gerar talvez uma 
frustração pessoal... podia ser isso, podia ser aquilo... então, não. 

 

Cerca de trinta pessoas participaram dessa primeira prática. 

 

4.4.3. A segunda prática com o questionário fechado: “Foi como ver o mundo 

quando tudo está fazendo sentido e cada coisa está no seu lugar” 

 

A segunda prática, ocorrida em 20 de julho de 2018, já contava com um apuro 

maior acerca desse estudo de mestrado e para tanto, buscamos adentrar mais no espaço 

de convívio com os espectadores. Percebemos que o tempo da conversa merecia ser 

maior para que pudessem exercer as reflexões com maior liberdade. 

Como já apontado anteriormente, as questões fechadas reduziram de dezoito 

para dezesseis, das quaisdestacaremos algumas das respostas das pessoas entrevistadas. 

Sobre a experiência com o espetáculo: 

 

OC – Hoje fiquei atenta ao tônus das mãos dos personagens. Alguns me 
cativavam com o movimento. Tive muito êxito (orgasmo) junto aos 
momentos de efervescência da peça. Vibrei e me contorci toda. Sensacional. 

MC – Foi como ver o mundo quando tudo está fazendo sentido e cada coisa 
está no seu lugar. Uma antinarrativa fantástica que propõe uma pausa na 
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nossa produção de sentido diária. 

 

O que o perturba nessa encenação, que momentos são fortes, fracos ou 

tediosos?Destacamos: “O barulho.”;“As anedotas poderiam ser engraçadas.” e “A 

representação final, onde os artistas começam a circular, falar e jogar as coisas no 

chão”. 

Fale um pouco da relação entre espaço do público e espaço de representação: 

 

LA – Há um jogo entre o espaço da ficção e do encontro direto com o 
espectador dentro duma linguagem de metalinguagem. 

SI – Ao final do espetáculo há a abertura da palavra para o público, o que nos 
causa uma sensação de conforto. Além da nossa reação para/com as ironias 
da representação.108 

 

Quanto à relação texto/corpo dos atores, tivemos a reflexão: “O que mais me 

impressionou foi a capacidade interpretativa de cada um dos atores. É uma peça difícil, 

que exige muita versatilidade.” Essa resposta, parece nos indicar que os aspectos 

voltados à uma preocupação com esse canal de comunicação com o público, se justifica 

pela qualidade que cada um dos envolvidos no espetáculo imprimiu para sua atuação. 

Ou seja, uma das camadas de diálogo com o público ocorreu pelo trabalho da 

interpretação dos atores e demais envolvidos (músicos, iluminador, videomaker, 

produção e direção). 

Sobre a voz: qualidades, efeitos produzidos, relação com a dicção e canto, 

destacamos: “O canto lírico produziu outra dimensão que nos leva a ampliar a 

imaginação e sentidos pela concentração na cena”. 

A variedade quanto a um possível resumo da história também se mostrou de 

modo mais abrangente nas respostas desta segunda experiência: 

                                                           
108 Refletindo sobre o impacto da recepção, Flávio Desgranges fala do encontro do contemplador com a 
vida: “A compreensão da obra passa pelo necessário diálogo com a experiência cotidiana; essa elaboração 
reflexiva não se processa, contudo, sem esforço. Descobrir o prazer dessa análise é aprender a ser 
espectador, a tornar-se autor de histórias, fazedor de cultura. Um prazer que, como experiência pessoal, 
única e intransferível, pode ser aprendido, mas não ensinado. Assim, formar espectadores consiste em 
provocar a descoberta do prazer do ato artístico mediante o prazer da análise. A especialização do 
espectador constitui-se não tanto em ensinar como pensar, dialogar, ler gostar, mas sim em propor 
experiências que estimulem o espectador a construir os percursos próprios, o próprio saber, o próprio 
prazer, deixando que cada qual vá descobrindo laços e afinidades, tornando-se íntimo a seu modo, 
relacionando-se e gostando de teatro do seu jeito.” (2015, p. 173). 
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LA – Que história? O mote das famílias é uma contradição, uma desculpa 
para falar do humano, da ironia, da filosofia. 

MC – Não há texto, apenas referência e intertextualidade, porém, dissolvidos 
num espaço tempo. Só isso, um acontecimento. 

OC – Não sei até o momento se há apenas uma história... NÃO SEI! 

IM – Excentricidade do humor britânico, mas não sei se é necessariamente 
uma história. 

SI – A história real. Uma história fictícia, porém, real em vários aspectos. 

 

Quanto às expectativas do espetáculo, tivemos respostas lógicas ou risíveis, que 

de fato parecem querer encontrar uma significação: “Que a cantora fosse careca.”; 

“Fiquei esperando a cantora careca aparecer.”; ou ainda, “Uma narrativa linear com 

algum humor”. 

Acerca dos pressupostos necessários para apreciar o espetáculo, percebemos 

como alguns elementos pareceram se sobressaltar, como o caso de um conhecimento 

anterior sobre a “cultura britânica” ou um “conhecimento de mundo”.Uma dessas 

respostas já nos aponta para um caminho mais abrangente: “Há muitas coisas no meio 

que qualquer um pode apreciar, mas é um teatro acadêmico que não pode ser transposto 

sem alguma bagagem”. 

O desafio que a resposta desse espectador nos traz é o de reconhecer potenciais 

ruídos de comunicação criados por formatos acadêmicos de encenação, que muitas 

vezes podem delimitar uma fronteira dedicada ao teatro de pesquisa, que em nosso caso, 

se aplicaria mais profundamente aos conceitos propostos no Teatro do Absurdo de 

Eugène Ionesco. 

Sobre a reação geral do público, tivemos respostas como: “Rindo de nervoso, 

afinal a maioria deles se vêm dentro da história.”; ou “Vejo a princípio as risadas e fogo 

no desenvolver das cenas, o silêncio se instala e torna-se sério” ou simplesmente 

“Perplexidade.” 

Para a questão “Que imagens, que cenas, que temas o desafiam e permanecem 

com você?” percebemos novamente a relevância dos elementos visuais como a cena “do 

trem; do pato; as projeções das casas ou as pétalas caindo” e também de aspectos 

dramatúrgicos como a “discussão lógica sobre a campainha” e também a presença da 
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“bailarina”, persona também interpretada por Gabriela Antonakis para gerar um ruído 

na cena em que se discute sobre a campainha ter sido tocada ou não. 

Quanto ao modo como a atenção do espectador é desafiada, tivemos um olhar 

para a “interação dos atores com os espectadores, a luz aberta no público.”; e “O fundo 

de imagens acompanhadas pelo som e efeitos audiovisuais”. 

Por fim, quando pedidas observações extras sobre a peça ou o questionário, 

tivemos retornos como “um pouco difícil de compreender" e “Muita pergunta.” Esses 

apontamentos, já eram uma preocupação anterior e para tanto, reduzimos o número de 

questões para que os espectadores que adotassem a participação com o questionário 

fechado pudessem ter tranquilidade no exercício. 

Ainda assim, dentre os oito questionários respondidos, observamos que houve 

um certo número de perguntas que deixaram de ser respondidas. Mais um fator que nos 

faz observar como o questionário proposto por Pavis, mereceria passar por uma nova 

filtragem e talvez um formato mais direto de comunicação com o público geral. 

 

4.4.4. A segunda prática com as questões abertas: “Por quequeeu vou muito 

pouco ao teatro?” 

 

Durante o desenvolvimento das questões abertas, observo uma participação mais 

descontraída que da primeira vez, talvez pelo clima do evento – Festival de Inverno – 

talvez por se tratar de um público mais eclético, aparentemente não formada apenas por 

estudantes universitários, mas também da comunidade geral das cidades de Mariana e 

Ouro Preto, também pela variedade de faixa etária, que visivelmente nos pareceu mais 

equilibrada. 

Em trechos desse segundomomento109, que apresentamos em seguida, 

realizamos uma conexão com as práticas desenvolvidas durante o processo criativo do 

espetáculo, na qual elenco e direção buscaram construir uma linguagem de estudos para 
                                                           
109 Registro em vídeo da 2ª prática de convívio com espectadores de A Cantora Careca: Teatro do 
Absurdo de Eugène Ionesco. Realizada em 20 de julho de 2018 durante o Festival de Inverno de Ouro 
Preto e Mariana - Fórum das Artes 2018. Obs. Os 2 minutos iniciais contém apenas áudio. O espetáculo 
ocorreu no Teatro do Sesi Mariana. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7Zg-
6Io5vtw&feature=youtu.be> Acesso em 04 Abr. 2019. 
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se adentrar nas propostas da peça de Ionesco. Com o público, percebemos que havia 

uma linguagem de apropriação, reflexão e abertura para o que fora ali vivenciado. Por 

mais que houvessem alguns espectadores que buscassem mais o exercício da fala do que 

outros, percebemos um certo interesse nos demais que permaneceram até o final da 

prática. Assim como observado na EEBA, havia uma camada de interessados pelo 

diálogo, mesmo sem se colocarem como “falantes” num primeiro momento desse 

exercício. 

Também podemos exaltar nessa prática uma autonomia diferenciada de 

percepção sobre a peça e suas histórias pessoais em relação ao contexto histórico em 

que Ionesco escreve a dramaturgia de A Cantora Careca. 

 

Rafael – Sobre a música e a luz: 

Espectador/a – A peça traz elementos que apesar de dialogar entre si são 
autônomos, em cada momento eu me detinha a um aspecto. Por mais que 
complementassem tinham sua autonomia. 

Rafael – E o vídeo? Como ele atua? 

Espectador/a(s) – Às vezes tirava a atenção. [...] Ao longo da peça o vídeo 
acontecia naturalmente. A cena do trem ficou muito mais completa, 
extremamente desenhada. [...] O vídeo funciona como um elemento 
cenográfico. Há citações irônicas que vão sobrepondo, ao mesmo tempo 
citando e negando. Há um elemento cenográfico como as pétalas, que entra 
entre o cenográfico e a abstração [...] 

Rafael – Onde ou como vocês se veem enquanto público neste espetáculo? 

Espectador/a(s) – [...] eu me enxergo naquele momento que a esposa quer 
expor tudo o que está acontecendo dentro dela que é gritar [...] Expor as 
sensações, mas ao mesmo tempo ela tá com um sorriso lá, tá bem colocada 
lá. E isso acontece comigo em muitas situações da vida quando você quer 
mesmo falar e por dentro tá aquele sorriso. [...] Ninguém se escuta, ninguém 
te dá atenção, acho que é um pouco eu. [...] Esse caos interno e externo. 

Rafael – Qual a importância desse espetáculo para vocês como espectadores? 

Espectador/a – Essa questão do Teatro do Absurdo de refletir sobre nossa 
existência, qual o nosso papel no mundo. Sempre que penso no Teatro do 
Absurdo eu penso na época em que esses textos foram escritos. Eles estavam 
num furacão lá na época do pós Segunda Guerra Mundial... Essa falta de 
esperança, esse caos total. E a gente continua esbarrando nesses problemas de 
comunicação. 

Rafael – Vocês quando estão assistindo ao espetáculo também acreditam que 
estão atuando? Como? 

Espectador/a(s) – A partir do momento que acontece, aqui e agora a gente 
está atuando [...] Se você parar pra pensar alguma coisa está acontecendo 
aqui e agora. 

Rafael – O que vocês vão fazer com as informações que vocês receberam 
aqui hoje? Seja pelo espetáculo ou a conversa. 
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Espectador/a(s) – É um cotidiano estranhado, você tem que deixar isso 
acontecer... De pequenas coisas que vocês trouxeram aqui hoje... Desse 
cotidiano estranhado que acredito que vai aparecer em algum momento. Por 
exemplo, a cena do casal que se reconhece naquela conversa, eu acho que eu 
vou levar. E outros pequenos recortes. [...] Acho que a sensação que mais me 
fez pensar assim é sobre o cotidiano, onde a gente não consegue se 
comunicar de maneira harmônica. A pessoa fala de uma coisa e a outra não 
compreende e isso gera um monte de conflito, gera diversas tensões que 
acabam agravando ainda mais essa falta ou essa falta de harmonia na 
comunicação. 

Rafael – Que perguntas vocês gostariam de fazer para o público? 

Espectador/a –Como o espetáculo toca em cada um, como é esse processo de 
recepção e o que ele causou? 

Espectador/a (em resposta) – Por que queeu vou muito pouco ao teatro? 

Espectador/a – Qual a melhor divulgação a ser realizada?Onde que a gente 
procura? 

Espectador/a (em resposta) – Acontece em todos os lugares. Tá em todas as 
redes, é uma troca... A gente deve acessar isso... Como você acessa a 
comunidade no entorno? 

Rafael – Alguém gostaria de fazer perguntas para nós? 

Espectador/a(s) – Quanto tempo levou pra vocês construírem esse 
espetáculo?[...] Todos são alunos da UFOP? [...] Tem algum morador de 
Ouro Preto aqui? [...] Teve alguma dificuldade específica na criação desse 
espetáculo? 

 

Na finalização da prática de convívio, abordo como esses encontros são 

formidáveis para verificar como se dá a recepção. 

Também convido aos presentes para que assistam a outros espetáculos e tenham 

a oportunidade de vivenciar mais experiências abertas com o público, como a que 

realizamos, que seja um eco no trabalho da expectação (Figura 21). 

Cerca de oitenta pessoas, das cem presentes para o espetáculo, ficaram para a 

prática nesta segunda experiência e aos poucos ocorreu um esvaziamento natural. 
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Figura 21. Prática de convívio com espectadores de A Cantora Careca: Teatro do Absurdo de Eugène 
Ionesco em 20 de julho de 2018, no Teatro Sesi Mariana. Crédito: TUI – Teatro Universidade 
Informação. 

 

As práticas de convíviocom espectadoresforam realizadasem todas as cinco 

apresentações de A Cantora Careca: Teatro do Absurdo de Eugène Ionesco. As três 

apresentações restantes ocorreram na estreia, em novembro de 2017, no Teatro Ouro 

Preto do Centro de Artes e Convenções da UFOP durante o evento Encontro de Saberes 

da UFOP; a oportunidade seguinte foi realizada para estudantes e docentes do IFMG 

Ouro Preto, em dezembro de 2017; além de um ensaio aberto nas dependências do curso 

de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFOP, em julho de 2018, no Espaço das Artes 

do Centro de Artes e Convenções. Nessas oportunidades foram adotadas apenas as 

práticas de questionário aberto. 

 

4.5. A prática de convívio com espectadores:porque fazer esse trabalho? 

 

O fato de não ter escolhido apresentarnesse estudo os aspectos principais da 

linguagem adotada na encenação de A Cantora Careca: Teatro do Absurdo de Eugène 

Ionesco, foi um percurso previsto para que após a coleta de informações e sensações 

obtidas pelo público, fosse assim possível dar “uma cara” para a peça. Optamos por 
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destacar essas observações advindas dos espectadores, por fazerem parte da 

efemeridade que compõe o acontecimento teatral. Se eles, o público, conta desta 

maneira, então provavelmente é porque foi assim. 

Por acreditar na importância da exigência e do debruçamento do pesquisador 

sobre seu objeto de estudo, percebo como não podemos deixar de refletir sobre a função 

social do estudo acadêmico se não nos colocamos diante dele, relevando questões de 

acesso e permanência para uma continuidade dos estudos. 

Nesse sentido, sobre as práticas de convívio com espectadores, questiono “Por 

que fazer esse trabalho?”, questão que se estende para o lugar em que me encontro 

enquanto pesquisador-artista. 

Dubatti (2016) nos chama atenção para os “desafios e obrigações” que implicam 

uma “ética de um pesquisador cientista” (p. 121) e entre diversos aspectos que elevam 

esse campo, destaco o fator de “melhorar como pessoa”: 

 

Melhorar como pessoa: esmerar-se por ser melhor pessoa em diversos planos 
da realidade, como aponta José Miguel Abraham: solidariedade, amparo e 
recuperação do ambiente, erradicação da pobreza, ordenamento do território, 
desenvolvimento científico e tecnológico adequado à realidade social, 
igualação no progresso, defesa de um Estado forte que proteja a soberania 
territorial, social, ambiental, econômica e cultural etc. (Idem, 2016, p. 123). 

 

Certamente, alguns desses itens não se aplicam de modo objetivo nesteestudo, 

porém, se conectam com o sentido da pesquisa, em que atuamos com o público de 

teatro, dos quais carregam uma diversidade de necessidades das quais não podemos 

mensurar, mas que certamente fazem parte de uma perspectiva coletiva. A citação 

destacada para exemplificar essa importância de ser “melhor como pessoa” também é 

um aspecto que se conecta à importância do fazer acadêmico, à importância de se 

estabelecer um vínculo, mesmo que momentâneo, com a comunidade que abraça a 

universidade. 

Destacamos também a grande relevância da interação de pesquisa entre a pós-

graduação, a graduação, a extensão universitária, a comunidade e o diálogo com as 

mídias para a divulgação, espaço este em que já iniciamos o processo de convívio com o 

público. 
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De modo geral, observo que essa prática eleva o pensamento das artes para um 

local mais afetivo, em que a palavra convívio deixa de ser um conceito e torna-se 

elemento base para aprofundamento das relações estabelecidas nos processos de 

recepção e mediação de espetáculos. 

Realizar essa tarefa com espectadores é um modo de estabelecer conexões entre 

as teorias da recepção desenvolvidas desde o século XX com o modo de ver que se refaz 

ao longo dos processos artísticos que se apresentam na contemporaneidade. 

Reconhecer o lugar da tradução é um caráter importante para essa renovação do 

espaço do público, que pode ser vista como uma camada inspiradora e não tão 

silenciosa e apagada como infelizmente muitas produções teatrais ainda parecem ver. 

Melhorar como pessoa, pode ser a grande síntese desta conclusão acerca das 

práticas de convívio com espectadores e mais do que isso, estabelece um lugar de 

consciência e amplitude acerca do tema e das pessoas que convido para a realização 

desse estudo. 

A todas elas, que aceitaram participar dessas práticas de convívio, deixo meu 

gesto de profundo agradecimento. Certamente, hoje, ao refletir sobre esse estudo de 

afeto, sou uma pessoa melhor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vocês esperavam uma bela história. 
Vocês não esperavam nem mesmo uma história. 

Vocês esperavam uma certa atmosfera. 
Vocês esperavam um mundo diferente. 

Vocês não esperavam um mundo diferente. 
Vocês não esperavam nenhum mundo diferente. 
Seja como for, vocês esperavam alguma coisa. 

Talvez seja o caso que vocês esperavam o que vocês estão ouvindo agora.  
 

PETER HANDKE 
Insulto ao Público 

 

Quantas suscitações uma obra artística pode revelar num único observador? 

Lanço essa questão no primeiro capítulo ao articular sobre a prática dos Debates 

performativos110com o pensamento teórico que dá arcabouço para esse estudo. 

Diante dessa vivência aproximada com espectadores, percebo que há uma 

somatória de questões colecionadas ao longo da dissertação que aqui atua como um 

panorama de futuro para se ver e pensar acerca do teatro, sobretudo de nosso teatro, o 

teatro brasileiro. Ainda pouco difundido para muitas brasileiras e brasileiros, o teatro 

merece ser (re)descoberto em suas variadas facetas, pois, como artista, educador e 

vivente dessa cultura, sei do acesso civilizatório que o contato com as artes pode trazer 

enquanto ressignificação para o ser humano. 

Handke, em seu Insulto ao Público, já coloca na boca de seus oradores no 

princípio do texto que“Vocês esperavam alguma coisa. Vocês esperavam, talvez, 

alguma outra coisa.”111, frase que de modo abrangente traduz o movimento das 

pesquisadoras e pesquisadores brasileiros atuais, artistas que conseguem ter uma visão 

ampliada do futuro, ao refletir sobre seus públicos vindouros, ao reconhecer que o 

caminho para se construir novas ciências advém de um debruçamento de sua história. 

Averiguamos ao longo deste estudo como a possibilidade de uma manutenção da 

história de nosso teatro se reflete na ação do espectador, que em nosso caso ganha 

característica de protagonista ao observamos sua vasta contribuição enquanto filósofos 

                                                           
110 Verificar item 1.6. do Capítulo 1 (p. 44). 
111  HANDKE, 2015, p. 92. 
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do acontecimento teatral. Esses novos pensadores do teatro, conforme Dubatti levanta 

em sua proposta de revisão ontológica do sentido teatral, ao nos debruçarmos sobre a 

história de quem viveu, em convívio com seu pares, é um caminho que naturalmente 

buscamos partilhar nesta experiência de estudo com espectadores. 

A expectativa de “devolver ao espectador uma confiança em seu próprio olhar 

que ele nunca deveria ter perdido”112, como Pavis propõe, é um estímulo que guia e 

anima a percepção de um campo de atuação e consolidação de um trabalho na área da 

recepção e da mediação teatral, dentro de um recorte específico de público, em paralelo 

com estudos que motivam o pensamento do tema na América Latina, pelo 

aprofundamento de Jorge Dubatti com a filosofia do teatro. 

O ideal de frequentação, como proposto na prática da EEBA, promove uma 

reelaboração do olhar do sujeito espectador e comunga com a prática de uma 

consciência receptora, como nos aponta Iser, permitindo observar as práticas de 

convívio com espectadores como um exercício em fluxo, que amplia o repertório crítico 

do público, independente da linguagem ou dramaturgia ou encenação propostas. 

Essencialmente, a discussão que aqui abordamos é a de que o público se 

aproprie de um lugar possível de comunicação, que vai além das barreiras da criação 

artística e que auxilia a ampliação de seu olhar estético. Pavis nos fala de uma 

“encenação da visão” e percebemos que esse olhar também é relevantemente atualizado 

conforme as proposições do espetáculo. 

Em A Cantora Careca: Teatro do Absurdo de Eugène Ionesco, percebemos a 

partir do relato dos espectadores, como o impacto da visualidade e da abstração do 

discurso proposto pelo Teatro do Absurdo se irmana de uma necessidade muito clara e 

objetiva, ou seja, são os elementos que mais chamam atenção e podem, dentro do 

horizonte de expectativa de cada um desses corpos, reconfigurar canais de acesso, para 

uma leitura possível do acontecimento teatral ali vivido. 

 Quando Pavis nos fala de um público pós-moderno que está “em constante busca 

por sensações e remédios intelectuais de conforto” (2012, p. 388) também nos provoca a 

questionar como nos colocamos diante das reais necessidades do público. A leitura do 

espetáculo existe, independente da história pessoal de cada um dos sujeitos 

                                                           
112 PAVIS, 2015, p. XIX. 
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espectadores, mas é possível afirmar que falamos de um público que está 

essencialmente deslocado, ou ainda, fragmentado nas diversas camadas propostas pelas 

relações tecnoviviais. 

 Talvez a grande contribuição de Dubatti nesse sentido, ao focar nos espectadores 

como indivíduos plurais e sobretudo, conectados intimamente com todo um referencial 

ininterrupto de informações e atualizações, seja o desafio real de se conectar às pessoas 

envolvidas na recepção para um diálogo de convívio, uma co-presença, como Borriaud 

nos atenta a observar quando nos colocamos diante da obra. 

 O convite à participação da obra, conforme observado nas proposições de 

Cornago e Borriaud, nos transferem para uma dinâmica em que há um claro “contrato” 

entre os sujeitos da expectação e os sujeitos da criação do acontecimento teatral, mas 

que, no entanto, não define a obrigatoriedade desse encontro. 

Pudemos observar nesse estudo de mestrado, que a subjetividade permeada pela 

leitura do espetáculo promove novas interações sobre temas abordados, neste caso, com 

A Cantora Careca, houve uma forte relação de parte dos entrevistados com um Brasil 

que se encontra diante de um caos silencioso, nas relações cotidianas e no conceito de 

país, que sofre constante reforma sem uma perspectiva de autonomia. 

 Ao mesmo tempo, desejamos sujeitos espectadores dotados de uma atitude 

emancipadora, tomados por suas “energias vitais” (RANCIÈRE, 2017, p. 10) para uma 

criticidade ampliada acerca de sua sociedade e das relações que fazem dela um 

ambiente comum, ou que almejamos que assim o fosse. 

Quando Dubatti afirma que “todo amante do teatro torna-se um filósofo do 

teatro” (2016, p. 15),é possível observartambém as tensões geradas nesse percurso, 

afinal, se buscamos um público potencialmente dotado da prática de frequentação e 

fruição de espetáculos, ao mesmo tempo desejamos que as produções teatrais sigam o 

mesmo nível de exigência e complexidades pedida por seus espectadores. 

O abrigo que o teatro nos oferece nesse sentido é o de um mundo possível de ser 

conquistado a partir de uma ampla visão, que, conforme apontado na tríade convívio-

poiesis-expectação, não se trata apenas de uma perspectiva teórica e sim de uma 

perspectiva operativa, como apontado na entrevista com Dubatti e justificado de 

maneira aproximada neste estudo. 
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A ancestralidade que o princípio do convívio nos apresenta, aponta também para 

uma presença renovada de nossos corpos que estão diante dos diversos planos 

midiáticos e de comunicação, mediados por telas, e que em algum momento procuram 

novamente pela relação e pelo fortalecimento de uma cultura de partilha, aspecto este 

em que apontamos também para a importância do espectador companheiro, tomado pelo 

“viver-com, perceber e deixar-se afetar, em todas as esferas das capacidades humanas” 

(DUBATTI, 2016, p. 37), justificando seu estado renovado de expectação. 

 Estabelecer uma relação de contato entre todas as frentes de trabalho por trás do 

acontecimento teatral com o público é uma maneira de identificar toda uma estrutura 

que levanta as perspectivas por trás da ideia do espetáculo. Quando nas práticas de 

convívio questionava acerca dos elementos técnicos da encenação, buscava no 

conhecimento desse público relações as quais não parecessem óbvias demais. Desse 

modo, saber sobre “a função da luz”, por exemplo, é estender esse papel narrativo 

isolado de um elemento, para que assim, depois pudessem construir uma nova 

encenação. 

O sentido de encenação da visão se aplica formidavelmente nesse espaço, que se 

articula de maneira operativa pelos espectadores que produzem poiesis e ampliam as 

perspectivas de um corpo em estado de criação, de modo que não falamos mais, como já 

abordado anteriormente, num estado passivo ou ativo de recepção, mas essencialmente 

propenso à trans/formação. 

O impacto gerado pela percepção do corpo poético no acontecimento teatral está 

justamente conectado ao lugar de diálogo e construção de possíveis significados para 

uma obra artística. 

Nas considerações do público de A Cantora Careca, podemos avaliar que seus 

corpos atuavam num plano de busca recorrente por uma consistência no argumento e 

que, a cada nova cena se desfazia, devido ao caráter desta dramaturgia do Teatro do 

Absurdo, refazendo e propondo uma nova relação de criação com a obra. Assim, 

podemos considerar uma instância de atuação do corpo poético nesse espetáculo, que 

busca se adequar e refazer às diversas possibilidades interpretativas e sensoriais por ele 

provocadas, camadas de trans/formação que se renovavam ao longo do acontecimento 

teatral e que se tencionavam mais uma vez a partir de um olhar panorâmico reflexivo 

acerca da peça por via da prática de convívio. 
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 As práticas de convívio com espectadores nos deixam uma potente articulação 

quando pensamos sobre os canais de tradução adotados para estabelecer essa leitura do 

vivido no acontecimento teatral. O convívio desses corpos num plano único de atuação, 

nos transporta ainda para o ideal de um corpo-pensamento, conforme explorado nas 

práticas do iNerTE e que em nossa vivência com espectadores das cidades de Ouro 

Preto e Mariana, pudemos explorar a partir de uma fina camada de conexão, que não 

apenas ampliou o modo de receber o espetáculo, mas também ofereceu informações 

contínuas, sobre a prática da expectação, sobre um exercício de inteligências em 

constante transformação. 

Nessas práticas buscamosobservar como se davam alguns dos aspectos que a 

filosofia do teatro apresenta: a expectação, o convívio, o acontecimento, a 

excepcionalidade do acontecimento e a poiesis. E assim como já abordamos, o item que 

está mais fortalecido dentro de um rol de incapturabilidade, ou seja, mais difícil de ser 

acessado seja o de excepcionalidade do acontecimento, visto que se trata de uma tarefa 

que o público precisaria de um maior aprofundamento para delimitá-lo dentro dos 

dezessete ângulos de observação, apontados por Dubatti. Essa tarefa, que conforme 

observado na EEBA é cognoscível pelo seu grupo de alunas e alunos espectadores, mas 

em nosso caso se trata de um exercício que exigiria continuidade e desenvolvimento 

mais apurados, talvez até mesmo estabelecendo novos ângulos. 

De todo modo, mesmo que diante dessa incapturável possibilidade de acesso à 

resposta do público, tivemos dentro do panorama de questões abertas e fechadas um 

caminho que aponta essencialmente para um desses ângulos de observação da 

excepcionalidade, que ocorre pela consequente admiração que o artista desperta no 

espectador, quando o público se torna consciente do que ocorre no acontecimento 

teatral e com isso “mais se valorizam os saberes do artista e dos técnicos-artistas: seu 

saber-fazer; seu saber-ser, seu saber teórico.” (DUBATTI, 2016, p. 173). 

A perspectiva aqui apontada se irmana do exercício de mediação proposto neste 

estudo por meiodas práticas de convívio com espectadores, sendo possível perceber 

como deve ser uma proposta constante nas representações teatrais, por ampliar a 

acessibilidade das questões do teatro, afinal, não podemos deixar de considerar que 

sempre poderá haver na plateia um espectador em sua primeira experiência, nesse 
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sentido, essa admiração deve ser despertada como um convite ao reconhecimento das 

especificidades deste campo de atuação das artes. 

Em sua primeira experiência com o teatro, o espectador novo pode definir sua 

trajetória e certamente realizará conexões fundamentais para a permanência de uma 

vivência com o teatro em sua vida, assim como descrevo no capítulo dois dessa 

dissertação, em que abordo como minha experiência expectatorial guia minha formação 

artística e humana. 

A prática desenvolvida com o público de A Cantora Careca, com o TUI, 

mostrou a importância de se alternar as energias de atuação dos planos do palco e da 

plateia, reconhecendo as inteligências e saberes presentes nesse exercício. Nosso 

público criou uma nova camada interpretativa do Teatro do Absurdo de Ionesco, e 

assim, dotado de novas informações, desenvolvidas a partir de suas respostas, iniciamos 

o trabalho de um espectador-crítico, analista das abordagens propostas, que realiza uma 

autoanálise durante a expectação. 

A vivência do público e a efemeridade de seus relatos atuam nesse estudo como 

um bom caminho a se propagar com os princípios de convívio e acontecimento teatral 

para uma possível trans/formação de sujeitos. Se ocorreu a excepcionalidade pela 

perspectiva de nossos espectadores, se deve em larga escala pela paixão e entrega 

absoluta de seus criadores. O exercício de criação com o TUI ensinou como podemos 

ampliar as camadas narrativas e compreender a variedade de paletas que prescindem de 

nosso cuidado, para além de uma estética, uma linguagem ou uma assinatura do 

trabalho, mas com enfoque no mirante que é ver e fazer teatro. 

 Nossa palavra-chave, trans/formação, assim ganha espaço e dinamismo se 

orientada por esses aspectos em que valoramos a experiência do espectador como 

singular e propensa a uma ramificação da qual não temos poder de acesso, pois é 

realizada de maneira autônoma. A emancipação dos sujeitos prescinde desse lugar de 

liberdade para que possa ocorrer, encarando suas transformações pessoais e, mais uma 

vez, indo além de seus formais métodos de expectativa. 

Também não podemos deixar de pautar a relevância do encontro com o 

acontecimento de estudos, discussão e produção de sujeitos críticos conforme observado 
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na Escuela de Espectadores e Buenos Aires, que além das especificidades já relatadas, 

destacamos a importância para o olhar com o artista de teatro como um teatrista. 

Assumir todas as potencialidades de linguagens do criador em teatro a partir de 

uma nomenclatura como essa nos gera um grande ensinamento, visto que no teatro 

brasileiro recorrentemente estamos nos adequando a diversos campos de atuação devido 

à escassez de trabalhos na área. Destaco essa associação, visto que neste ambiente 

transitei como teatrista entre os locais do artista-pesquisador, do diretor, do ator, do 

dramaturgo, do espectador, do mediador teatral, além das contribuições nas áreas da 

cenografia, iluminação, indumentária, maquiagem e musicalidade. 

De igual maneira, destacamos também a articulação do eixo frequentação-

escuta-teoria como um encaminhamento fundamental para as alunas e alunos da EEBA 

desfrutarem de uma maior experiência na escola, se trata de uma saudável prerrogativa 

da qual me sinto inspirado a manter em meu trabalho como teatrista brasileiro, nos 

desafios propostos em nossas salas de aula e espaços de representação teatral. 

Em todo o desenvolvimento dessa dissertação de mestrado buscamos destacar 

como o exercício de frequentação e aprofundamento acerca do acontecimento teatral 

deve ser inerente ao ato do espectador, pois, conforme já abordado anteriormente, lidar 

com a subjetividade dos sujeitos em expectação é lidar também com a complexidade de 

formação de novos sujeitos, a cada nova experiência, a cada nova conexão possível 

desenvolvida através das narrativas e sensações que acontecimento teatral proporciona. 

A busca por menores distâncias entre público e espetáculo, são tarefas que essa 

pesquisa acadêmica evidencia para retomar sua ação prática às salas de aula e à 

sociedade que nos abriga, ainda tão carregada de desigualdade entre suas cidadãs e 

cidadãos. O pensamento de uma trans/formação de sujeitos, como o título dessa 

dissertação de mestrado, nos propõe a refletir e é também um convite aos processos de 

impacto e reverberação que um acontecimento teatral pode trazer à formação humana 

dos indivíduos. 

Ao reflexionar sobre as trajetórias desenvolvidas neste estudo, motivadas por 

uma profunda reflexão acerca de meu fazer artístico como teatrista brasileiro, faço uma 

última aproximação com um dos ângulos de observação acerca da excepcionalidade do 

acontecimento teatral. Pelo ângulo da construção autobiográfica, o autor nos fala da 
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relação entre arte e vida, que se mesclam numa potência de “grande intensidade 

existencial”113. Fator que observo não apenas como relevante se comparada à minha 

trans/formação pessoal, mas àquela lançada aos espectadores que se envolveram com 

este trabalho, assim como os leitores desse estudo, os provocando a se questionar e ir 

além do que se vê, além das questões propostas, além do que o estudo pode nos fornecer 

para uma eventual continuidade de pesquisa na área da recepção teatral. 

O espectador companheiro da filosofia do teatro de Jorge Dubatti nos ensina que 

estamos sujeitos ao ato de compartilhar e com isso impulsionamos uma flexibilização 

do olhar, o horizonte de expectativa, como apresentado por Jauss, se expande para um 

canal em que, preocupamo-nos menos como a recepção se dá e mais como os impactos 

da mesma se afloram, ou seja, que suscitações, perguntas, análises, construções de 

significantes e outras formas de autorias podem ser reveladas diante do espaço proposto 

além do acontecimento teatral. Desgranges chama atenção nesse quesito ao lembrar que 

o artista contemporâneo “está menos preocupado com o entendimento que a obra suscita 

no espectador do que com a provocação que lhe faz.”114. 

De todo modo, falamos num eco, que se reverbera na consciência e no corpo em 

estado poético do espectador. 

Como espectador-pesquisador, gosto de refletir sempre que possível nas 

histórias que me foram contadas, seja pela oralidade de conhecidos, desconhecidos, 

amigos ou parentes, por aquelas que conheci pelas dramaturgias de teatro do mundo ou 

pelos roteiros de cinema. De todo modo, essas histórias são vestígios que fornecem 

material para uma memória fictícia, que não vivenciei, mas que ainda assim foi vivida, 

por meu corpo, em estado de recepção, escuta e manifestação do indizível. 

 A tradução que para mim melhor define esse processo de pesquisa e me ajuda a 

concluir esse período é saudar as experiências que me impulsionaram até este momento: 

o lugar do jovem espectador115 que vivencia o teatro pela perspectiva da fantasia e da 

preciosidade; o lugar do jovem ator amador que vê seus espectadores em meio a luzes 

ofuscantes de um teatro do interior do país; o lugar do estudante, ator, professor e 

diretor que gera conhecimento através do contato com o corpo, para uma narrativa que 
                                                           
113 DUBATTI, 2016, p. 171. 
114 DESGRANGES, 2015, p. 161. 
115 Verificar Anexo D (p. 233-234). 
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se reconectaria com o corpo do público; o lugar do profissional nas áreas do teatro e da 

educação, que comunga de uma construção permeada pela pesquisa, pelo suor e pela 

busca de uma consistência e relevância na transformação de sujeitos; pelo lugar do 

artista-pesquisador que reencontra no olhar para a expectação um caminho para 

transformar a complexidade e a subjetividade das artes, numa comunhão com o eco que 

a arte nos convida a tensionar para a existência de uma sociedade mais humana e 

equilibrada por suas inteligências. 
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APÊNDICE A 

 

UM TEATRISTA DO CONVÍVIO: ENTREVISTA COM O PROF. DR. JORGE 

DUBATTI116 

Entrevista realizada no Centro Cultural de la Cooperación, na cidade de Buenos Aires – 

Argentina, no dia 06 de março de 2018 por Rafael Rodrigues Carvalho, aluno de 

mestrado do PPGAC/UFOP. 

 

A entrevista foi realizada um dia após conhecer a Escuela de Espectadores de 

Buenos Aires (EEBA), que contou com aula inaugural do ano de 2018 em 05 de março. 

Para esse ano, as aulas ocorreram às segundas-feiras, entre os meses de março à 

dezembro, em duas sessões, a primeira das 17h15 às 19h e a segunda das 19h15 às 21h, 

com grupo diferente de alunos. A sala Solidaridad do Centro Cultural de la 

Cooperación, em Buenos Aires, Argentina, conta com uma plateia de cerca de 170 

lugares e um palco central, onde ocorrem os encontros semanais. 

No primeiro encontro do ano de 2018, o grupo de espectadoras e espectadores, 

recebeu o diretor Miguel Ángel Solá e a atriz Paula Cancio, do espetáculo Doble o nada 

para uma entrevista guiada pelo coordenador Jorge Dubatti. Na segunda sessão, além 

dos convidados no primeiro horário, também foram recebidos integrantes do espetáculo 

Enamorarse es hablar corto y enredado. Ambos os espetáculos foram recomendados 

pelo professor para que fossem assistidos nas próximas semanas. Ao chegar na aula, 

cada aluno recebe uma folha com a programação de aulas das próximas oito semanas, 

descritas com a previsão de convidados agendados, além da indicação de oito 

espetáculos. Neste formato, os alunos-espectadores tem a oportunidade de assistir uma 

peça por semana, além de acompanhar as aulas com convidados desses espetáculos. 

Nesta primeira aula, Dubatti acolhe seu grupo propondo uma revisão da 

presença do espectador que é quem realmente conta a história do teatro. Divide também 

um pouco de seus planos para o ano e os objetivos que deseja conquistar junto do grupo 

de alunos. Na retomada das atividades do ano, há um grupo de alunos já frequentadores 

                                                           
116 Tradução livre do pesquisador Rafael Rodrigues Carvalho. 
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de outros anos e novatos. Jorge aborda as palavras chave para se estar ali, que são: a 

frequentação, a escuta e a teoria. 

De prontidão apresento meu grande interesse para o estudo desenvolvido no 

livro O teatro dos mortos: introdução à filosofia do teatro. A primeira questão 

levantada é justamente sobre este livro, visto que, na Argentina foi publicado em três 

volumes – Filosofía del Teatro I, II e III – e se a versão brasileira, perde algo nessa 

compilação. 

Jorge Dubatti – Na realidade a Filosofia do Teatro aqui é uma disciplina com muitas 

publicações, esses três volumes fazem parte de um projeto original que entreguei em 

2004 para a editora e por ser muito material decidiram dividir e publicar o primeiro 

volume em 2007, o segundo em 2010 e o último em 2014. Além desses três volumes há 

um livro chamado Introducción a los Estudios Teatrales (2012) e outro livro que saiu 

em 2016 que se chama Teatro-matriz, teatro liminal que seria como a Filosofía del 

Teatro IV, mas não aparece nessa sequência, pois os volumes I, II e III aparecem como 

um desmembramento do volume inicial que era um livro apenas, de 2004. Por isso 

mesmo, como a publicação demorou, fui atualizando. Porém com este livro – a versão 

brasileira – tem um núcleo mais potente, pois aqui está a questão da epistemologia da 

perda, o teatro dos mortos, o artista-investigador, o investigador-artista, o tema da 

epistemologia da ciência da arte. Sugiro a leitura do Teatro-matriz, teatro liminal que 

sai depois desse e traz coisas novas, sobretudo dois conceitos, um deles é o teatro 

liminal e teatro-matriz e o outro é conceito do que chamaria de territorialidade, 

cartografia radicante, algumas noções novas que estou trabalhando. 

Lembro que na edição brasileira é citado que os livros Cuerpo Poético e Escuela 

de Espectadores de Buenos Aires se encontravam no prelo, aguardando publicação e ele 

argumenta que há cerca de dois anos a Argentina enfrenta uma crise editorial muito 

forte produzida pelo mercado interno. Que muitas editoras frearam publicações. Está 

cortada a edição de livros e fala ainda que a venda de livros de teatro tiveram uma 

queda de até 50%. Uma situação alarmante. Mesmo diante de tal situação, vem tentando 

cumprir alguns compromissos com a editora e realizando publicações e mantendo seu 

enfoque para o tema do espectador. Questiono se os livros que falamos são os que ele 

trabalha mais acerca do espectador teatral. 
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Jorge Dubatti – Eu tenho o livro da Escuela de Espectadores onde trabalho muito o 

conceito de espectador, de uma filosofia do teatro e depois há outro livro Cuerpo 

Poético que tem a ver com a teoria da poiesis corporal, aí já é outra coisa. Esses livros 

são livros distintos, estão vinculados ao espectador e à EEBA. É um pouco de um 

balanço e uma reflexão do que andamos fazendo, desde o ano de 2001 na escola. 

Rafael Carvalho – Encontrei na sua literatura uma partilha para o pensamento teatral, 

trabalho como ator, dramaturgo e diretor teatral... Um teatrista, como vocês dizem aqui. 

E nos últimos tempos tenho pensado na importância de olhar para o espectador, de 

entender esse lugar. E ontem, na primeira aula, tive a sensação que dentre muitos dos 

conceitos que você cita no livro e que trabalha na escola, o que ficou mais claro pra 

mim foi a questão do convívio. O modo como você recepciona as pessoas e o modo 

como você as traz pra perto da sua história também. Nesse sentido entra a minha 

primeira pergunta: Dentro de sua experiência como professor, crítico e teatrista, o que 

levou sua atenção para o espectador teatral? 

Jorge Dubatti – Veja, eu conto no livro da Escuela de Espectadores que na Argentina, 

não em todo o país, mas em Bueno Aires, há uma instituição não formal, que nos finais 

da década de 60 se juntam casais e amigos em suas casas para analisar teatro. Por 

exemplo, são dez casais ou doze casais que se reúnem, em março na casa de um casal, 

em abril na casa de outro casal, em maio na casa de outro e vão rodiziando as casas e 

contratam um coordenador para que lhes diga que obra de teatro recomenda que sejam 

vistas e depois se reúnem com esse coordenador, por exemplo de nove às onze da noite, 

discutem a obra, analisam a obra e de onze à meia-noite jantam. Um reunião social, mas 

onde se apresenta um material digamos artístico, intelectual e de produção de 

pensamento. Eu comecei a trabalhar com esses grupos no ano de 1992. Já estava 

trabalhando como crítico e de repente me aparece essa possibilidade de trabalho, esse 

coordenador é pago por grupos que desejam que você vá até as casas. Então é 

interessante observar que há uma enorme demanda. Esses grupos são exotéricos, 

exotéricos no sentido etimológico, mas um grupo de portas fechadas. Se uma pessoa 

não faz parte do grupo não pode entrar nesse grupo. São esses grupos que se chamam de 

bolilla negra. Digamos que eu tenha um amigo que faz parte do grupo e eu queira 

entrar, o grupo é consultado e se alguém do grupo diz “Não, porque não” é não. Você 

não pode entrar. Então a melhor maneira de participar de um grupo é criando seu 

próprio grupo. Eu gosto de observar que existe uma enorme demanda por que começam 
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a surgir em Buenos Aires cerca de duzentos grupos mais ou menos. Eu trabalho com 

uns quinze mais ou menos. Então, essa demanda existe justamente porque existem 

pessoas que querem entrar num grupo e não podem, e assim criamos um grupo de não-

exotéricos, mas exotéricos, vamos dizer de portas abertas, não vamos fazer o jantar, mas 

existe um coordenador e qualquer pessoa que queira fazer parte não necessita ser um 

amigo mas basta inscrever-se. Então no ano de 2001, num teatro independente, que 

infelizmente acabam de fechá-lo, o Teatro Liberarte, graças ao apoio do movimento 

cooperativo e que depois é transferido para este edifício – se refere ao Centro Cultural 

de la Cooperación, onde realizamos essa entrevista – e eu abro a primeira Escola de 

Espectadores. Meu primeiro contato com o espectador foi através da rádio, mas o 

contato mais forte foi através destes grupos, porque começava a lidar com o espectador 

real. Nesses grupos quando você reúne com as pessoas e lhe dizem “Eu fui ver a peça, 

mas eu não gostei, penso que fala disso...” começa-se a ter um contato com ele, não com 

um espectador virtual ou espectador ideal, mas um espectador real que pode ser um caso 

incrível, ou ainda muito arbitrários, espectadores que dormem enquanto acontece um 

encontro ou pessoas que querem chamar atenção, por exemplo, tudo o que se diz e 

querem chamar atenção do grupo. Eu começo a lidar com esse espectador real nos 

grupos e em 2001, quando abrimos a EEBA, os grupos já foram crescendo. Começamos 

com oito pessoas e ao final do ano já éramos mais ou menos umas vinte, no ano 

seguinte, em 2002, já éramos quarenta e terminamos com sessenta, e no outro ano já 

éramos oitenta e estávamos neste prédio e fomos mudando de salas e crescendo 

conforme a procura. Já no sétimo ano estávamos com dois grupos, com um limite que 

podemos atender agora que são trezentos e quarenta pessoas e não podem ser mais 

porque não podemos sentar pessoas nas escadas ou tem problemas nas pernas, mas não 

podemos fazer inscrições acima do permitido. 

Dubatti se refere à questão do limite de alunos da EEBA. Observei na aula 

inaugural que esse público é formado em maioria por pessoas idosas, em grande parte 

mulheres, entre alguns senhores dispersos na plateia. Aparentemente pertencem a uma 

classe média ou classe média alta e em grande maioria, pareciam aposentados. 

Jorge Dubatti – Tem muito a ver com esse trabalho de cara a cara com espectador, 

quando comecei em 1992 me sentia muito maravilhoso, imagine, você ter que ir até a 

casa das pessoas, todos ali já se conheciam, mas muitas vezes eu não sabia com quem 

estavam, eu era muito jovem e as vezes eu comentava “Isso seria um teatro pós-
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moderno” e alguns já diziam “Eu não estou de acordo” e isso realmente foi uma 

aprendizagem que também tem a ver de como manejar no contato com as pessoas e 

aprender também a ser receptivo, a realidade é que há uma grande omissão do 

espectador por parte da crítica e da academia. Então me parece que foi uma grande 

aprendizagem de aprender um diálogo e uma forma de relacionar-se. Onde ao mesmo 

tempo em que entendia que eram pessoas apaixonadas por teatro, também entendia que 

era uma reunião social e que deveria aceitar certas regras sociais, como: se dorme uma 

pessoa que está no encontro, ou se a pessoa não gostou da obra e ela dorme, enfim, 

temos que aprender a lidar com essas coisas que em termos de um espectador ideal não 

se passaria. Por isso aprendi entre outras coisas que se podem distinguir quatro tipos de 

espectadores. O que chamaríamos de um espectador implícito, que seria o espectador 

modelo que desenha a obra; um espectador explícito, que seria o espectador que 

desenha explicitamente o artista ou o produtor ou o empresário; um espectador real, a 

pessoa concreta, material, que pode chegar a qualquer conclusão e o espectador 

voluntário, que é aquele que se sente convocado pela obra, que está se perguntando o 

que aquela obra está lhe despertando, esse que instala de alguma maneira um 

complemento, desde o lugar do espectador implícito, esse que se sente convocado pela 

obra e que recebe a pergunta “O que está pretendendo para mim esse texto? Esse 

acontecimento?”. Eu falo muito desses temas na EEBA por que o espectador real chega 

e não lhe interessam todas essas coisas, sabem apenas que verão coordenadas teóricas 

para conseguir realizar um diálogo mais aprofundado. 

Rafael Carvalho – Uma das coisas que você disse na aula de ontem era sobre a base da 

teoria. 

Jorge Dubatti – Necessitamos de teoria. Se não temos teoria estamos cegos! É como 

estar num labirinto. É impossível... 

Rafael Carvalho – E foi muito claro verificar como os alunos tem um embasamento, 

um acompanhamento, uma articulação também. 

Jorge Dubatti – Sim. Igualmente se passa na escola que há avanços e retrocessos. Por 

exemplo quando analisamos uma versão muito inovadora de um clássico, por exemplo 

um Shakespeare ou um Tennessee Williams e rapidamente algumas pessoas voltam e 

dizem “Isso não é Tennessee Williams”. Por um momento temos instalado todo um 

horizonte para a recepção contemporânea, por outros momentos são muito reacionários, 
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nunca de maneira homogênea, sempre são espectadores muito distintos. E isso é uma 

grande complexidade porque o coordenador deve falar para todos, não deve falar 

somente para os que vão mais avançados ou somente para os que vão mais atrasados, é 

preciso construir uma língua comum, não sei como chamá-la. 

Rafael Carvalho – Talvez isso esteja incluso num assunto que você aborda, que é sobre 

a óptica política, fico curioso de saber como isso se desenvolve na escola. 

Jorge Dubatti – Primeiro o que gostaria de dizer é que eu creio numa teoria operativa. 

Não é uma teoria abstrata. Uma teoria puramente abstrata não me interessa. Me 

interessa uma teoria que me ajuda a pensar na história ou pensar no presente ou pensar 

no futuro, mas não para pensar no puramente abstrato. Nesse sentido eu observo o que 

está acontecendo no teatro de Buenos Aires. Eu venho assistindo teatro em Buenos 

Aires fazem quarenta anos mais ou menos, eu tenho 54 e vou ao teatro frequentemente 

desde 1989, quando começo a trabalhar como crítico. E não sei, passo a ir quatro, cinco, 

oito vezes por semana assistir uma peça de teatro. Então penso em vários fenômenos 

que necessito nominar e penso em observar entre outras coisas, um fenômeno muito 

complexo que é a teatralização social. O teatro já não seria algo privativo do teatro, eu 

chamo isso de um fenômeno da transteatralização. Os políticos, os pastores, 

especialmente os pastores brasileiros que temos na Argentina, que não são brasileiros, 

mas argentinos que se fazem de brasileiros... Os jornalistas, hoje são mais atores que os 

atores, então penso numa maneira de abordar essa questão e o que observo é que o 

teatro tampouco inventou a teatralidade. Então o que sustento é que há uma teatralidade 

anterior ao teatro. É uma teatralidade constitutiva pelo humano, algo que eu gosto de 

chamar de Homo theatralis. E isso é o que chamamos de uma construção de uma óptica 

política ou uma política do olhar. Digamos que isso não está numa teoria, mas numa 

teatralidade religiosa, uma teatralidade do esporte, uma teatralidade anterior ao teatro. O 

teatro não inventa a teatralidade, o teatro toma a teatralidade mas introduz uma grande 

novidade que é a poiesis, uma estrutura metafórica, de mundos paralelos ao mundo. Já 

não é operativa no sentido de cotidiano, a teatralidade do esporte, a teatralidade do rito, 

a teatralidade do comércio. Então o que eu observo hoje é que não posso pensar o teatro 

sem sua relação com a teatralidade social e ao mesmo tempo não posso pensar sem sua 

relação com a transteatralização. Que seria como muitos setores sociais que utilizam as 

estratégias do teatro para controlar melhor a teatralidade. Não sei se você entende. Por 

exemplo, suponhamos que eu queira organizar melhor esta fala, então, eu não estou 
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fazendo teatro, eu estou falando, digamos, como no cotidiano, no caso, nesta entrevista, 

não é uma questão operativa, então, estudei teatro e penso em usar certas estratégias do 

teatro para organizar melhor um diálogo. Isso é o que nós notamos por exemplo nos 

pastores. Nós estudamos muito os pastores brasileiros. Temos uma igreja que se chama 

a Igreja Universal, eles tem uma sede enorme, num teatro enorme aqui na Avenida 

Corrientes, está na internet também, está na televisão. 

Rafael Carvalho – No Brasil há muitas igrejas da Universal. 

Jorge Dubatti – Por aqui também, em toda a Argentina, em todo o país. Aqui são 

pastores brasileiros que não são brasileiros, são argentinos que atuam de brasileiros. 

Também há pessoas que dão seus testemunhos e que estão atuando seus testemunhos e 

são absolutamente inverossímeis. Por exemplo, uma pessoa que tinha câncer e quando 

pastor toca no manto da pessoa e o câncer se cura ou quando fazem exorcismos. A 

pessoa chega com o diabo e o pastor lhe toca e o demônio vai embora. Ou milagres, um 

rapaz que não anda e está na primeira fileira do culto e o pastor lhe toca na cabeça e ele 

sai andando. Isto é teatro! Então o que eu observo é que não posso pensar em 

fenômenos teatrais sem conectá-los porosamente com a transteatralização e com a 

teatralidade social. Por isso vou em busca do que eu chamaria da célula-tronco de tudo 

isso, o componente antropológico disso tudo seria o que eu chamo de uma óptica 

política ou uma política do olhar. Todos nós vivemos organizando o olhar do outro e 

deixando-nos organizar o olhar. Seja pela publicidade, pela política, pelo poder. Há 

uma óptica política da universidade, há uma óptica política do erotismo, há uma óptica 

política dos partidos políticos... 

Rafael Carvalho – Até mesmo do teatro não é mesmo? 

Jorge Dubatti – Claro.  

Rafael Carvalho – Eu percebi isso aqui também. Na semana passada eu participei de 

um congresso na Universidad de Palermo e havia uma discussão entre o que se produz 

no teatro independente e o que se produz no teatro comercial e o quanto que uma e a 

outra tem a oferecer enquanto criação. Mas eu percebo que há um olhar diferente de um 

para o outro. 

Jorge Dubatti – Esse tema atravessa absolutamente todos os fenômenos sociais e isso é 

que faz ser muito atrativo pensar numa filosofia do teatro porque eu não posso pensar o 
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teatro encerrado em si mesmo. O teatro é poroso, por isso proponho a categoria do 

teatro liminal. O teatro é liminal não só com a teatralidade social mas também com a 

transteatralização e chega um momento em que eu já não sei muito bem onde está cada 

coisa. Por exemplo, um político como Macri – atual presidente da Argentina – mentir 

do modo como mente e sabemos que há assessores de imagem, as pessoas que escrevem 

seus discursos, há uma composição da forma de vestir, os jornalistas também estão 

trabalhando nessa construção. A grande ideia seria “Eu tenho que estudar isso” porque o 

teatro está atravessado por tudo isso. E mais, hoje, entender o teatro implica em 

entender tudo isso. 

Rafael Carvalho – Entender a sociedade não? Afinal o teatro nasce dessa necessidade. 

Fiquei muito curioso em conhecer essa história do espectador que você deseja 

desenvolver ao longo desse ano, como um campo de estudo. Porque de fato não temos 

essa perspectiva do ponto de vista do espectador que foi quem viveu a história de fato, 

como viveu a história de fato. Eu fico muito curioso para conhecer, porque o teatro 

nasce dessa relação. Como a sociedade se desenvolve também está muito impressa no 

palco, está muito impressa por quem faz e como se faz. As nossas tragédias, as 

primeiras tragédias, as primeiras comédias, elas são exemplos de atualidade justamente 

por isso não é? Elas representam um tempo. 

Jorge Dubatti – O que eu sinto nos últimos anos é que estamos conquistando uma sorte 

de desobediência epistemológica, antes teríamos como obrigação de trabalhar com 

campos teóricos muito precisos e limitados, por exemplo: semiótica, estilística, 

dramatúrgica, como se pudéssemos encapsular os fenômenos. E nos últimos anos 

apareceu a ideia de que devemos pensar, conectar as coisas e essa conexão deve nos pôr 

a serviço ou entender o que se está passando ou o que se passou. Então nesse aspecto, 

creio que essa liberdade nos está permitindo mudar muitas coisas. Mudar a teoria, 

mudar a história. Por exemplo, quando pensamos no conceito de pós-dramático, o 

famoso conceito de Lehmman, a grande pergunta é por que raios temos que pensar em 

pré-dramático, dramático e pós-dramático se em realidade, na origem do teatro, temos 

uma tensão entre drama e não-drama? Essa é uma tensão liminal, o dramático e o não-

dramático. Então por que não fazemos uma história onde o dramático e o não-dramático 

vão se combinando através dos séculos? Por que temos que pensar a história do teatro 

na modernidade? Por que se o teatro em realidade e o conceito de teatro está envolvido 
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na teoria das práticas teatrais que vem de antes? Estamos num momento muito 

produtivo, nós estamos permitindo pensar coisas que antes eram inconcebíveis. 

Rafael Carvalho – Eu tenho essa sensação como professor também, como professor de 

curso técnico, eu já trabalhei com cursos técnicos profissionalizantes no Brasil, no 

Teatro Escola Macunaíma e eu tive a oportunidade de trabalhar com as disciplinas de 

história do teatro. E eu tinha a sensação de que os livros de história do teatro não 

atendiam ao que precisava dizer para aqueles alunos. Então era necessário rever aquele 

material, não podia falar da tragédia clássica sem tentar trazê-las para o agora, para o 

porquê de reestudá-los, o porquê de revê-los. Eu acho que a imbricação do pensar a 

história hoje em dia tem essa possibilidade não é? De rever um novo papel para ela e 

sobretudo para se entender o papel do espectador na história da humanidade. Como 

contador, como narrador do que se viveu. 

Jorge Dubatti – Acontece que a maioria dos teóricos dizem que o conceito de teatro 

aparece na modernidade. Há uma enorme variada de práticas onde se está incluso e se 

usa a terminologia do teatro como o conceito de Platão, da teatrocracia. Então uma das 

perguntas mais interessantes e pertinentes ao falar de teatro, num conceito moderno de 

teatro ou deveríamos ampliar esse conceito para podermos dar conta de todos os 

fenômenos teatrais que temos desde... não sei, pelo menos desde o século VI a. C.? 

Assim seria um pouco dessa aventura. 

Rafael Carvalho – A maioria de minhas questões está concentrada em como se dá o 

desenvolvimento metodológico dentro da EEBA e eu fico muito curioso para saber da 

questão do teatro como acontecimento, como o espectador vê isso, como ele tem a 

compreensão metodológica disso ou se ele não tem. 

Jorge Dubatti – Eu creio que uma das coisas que a escola tem gerado é tanta paixão 

pelo teatro... Me emociono muito quando entro na sala e vejo todo um grupo reunido e 

em seguida um novo grupo e a verdade é que se tem uma sensação de algo que está 

passando... E que de alguma maneira, a explicação quem me deu foi uma professora de 

Minas Gerais, que se chama Mariana Muniz, que realizou comigo uma entrevista há 

algum tempo quando estava por Buenos Aires. Ela levantou que estavam tão 

apaixonados, por que a EEBA os permite criar e não vou lhes dizer o que tem que 

pensar, mas oferecer as ferramentas para que eles possam construir sua própria relação 

com o teatro. Então o que eu sinto é que é muito importante quando uma pessoa outorga 



 

176 

 

ao espectador a consciência da singularidade do acontecimento teatral. Por que razão? 

Porque ele começa a observar que não é o mesmo ler um livro, ou ver um filme, ou 

sentar-se em frente ao televisor, ou em frente ao computador, pois reúnem-se em 

convívio, ver produzir poiesis com o corpo e começar a gerar uma zona de experiência 

absolutamente efêmera, incapturável, que está em constante mudança... Quando 

tentamos entender certas palavras chave como convívio, poiesis corporal, são as 

experiências e não só a linguagem, uma afetação triangulada, você está assistindo uma 

cena mas a senhora que está ao lado está chorando e você está vendo a cena através do 

choro dessa senhora e quando pensa em tomar gosto, que lhe provoca um enorme 

interesse, um enorme prazer, e então o acontecimento é múltiplo pois está por um lado o 

acontecimento teatral por si mesmo, mas por outro lado está o acontecimento da auto 

percepção, quando acontece o acontecimento teatral vivente, o convívio, deve ver aos 

outros, o ator, a senhora que está ao seu lado, deve ver a si mesmo. Isso se relacionaria 

com esta ideia de uma percepção de uma cultura vivente. É o que dizia ontem à noite 

Miguel Ángel Solá117 no segundo grupo, quando lhe disse que o teatro é efêmero e ele 

diz que “Não, não é efêmero. O que acontece é que é preciso ser visto de outra 

maneira.” Ele dizia exatamente sobre esse paradigma da cultura vivente. Então creio 

que o acontecimento está no próprio acontecimento, logo na auto percepção que implica 

no que já se passou deste acontecimento e que está afetado por esse acontecimento e 

isso constrói subjetividade para sua vida. Porque se está em sua casa lavando seus 

pratos e lhe aparece uma imagem de um espetáculo, ou o que lhe causou esse espetáculo 

e como isso se reverbera nesse corpo emocionado, reunido em convívio com outras 

pessoas. Então o acontecimento é múltiplo. Eu sinto que no princípio quando as pessoas 

chegam na escola, pensam que ver uma peça, ler um livro, ver um filme, que “Isso é 

arte”, ou mais, terminam frases do tipo “Tudo é teatro”. É quando levamos a filosofia 

para nos ajudar a pensar em distinções, limites, fronteiras e ao mesmo tempo 

borramentos dessas fronteiras. E as pessoas dizem “Isso é interessante!” e isso me 

parece funcionar como uma sorte de fidelização de vínculo com o teatro, por isso eu 

insisto na teoria. É muito importante a teoria. Agora a teoria não pode vir sem a 

frequentação. 

Rafael Carvalho – Foi algo que você comentou ontem não? 

                                                           
117Diretor do espetáculo “Doble o nada” convidado da 1ª aula da EEBA de 2018. 
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Jorge Dubatti – Claro, claro. Temos que ir ao teatro. 

Rafael Carvalho – Estão entre as palavras que anotei ontem e que destaquei, por ser 

algo que costumo pensar também. Nos últimos seis anos estive morando em São Paulo e 

tinha esse exercício frequente de sempre ir ao teatro e eu percebo como isso me motiva 

enquanto artista também. Que foi algo que averiguei ontem até no modo como você se 

colocava, do quanto você é motivador para as pessoas ali presentes, o quanto traz um 

impulso muito forte para essa questão do querer, do observar, do estimular esse desejo 

também. Que eu acredito que seja um dos grandes desafios nossos enquanto teatristas 

também, de manter essa chama viva. De convite o tempo todo. 

Jorge Dubatti – Se pensarmos numa pessoa comum que ir ao teatro é a mesma coisa 

que ir ao cinema ou que ver um filme na Netflix, a pessoa vai optar pelo que lhe é mais 

cômodo, visto que já está em casa, não precisa se deslocar para ir até o centro da cidade, 

pagar o estacionamento, ou seja, são muitos incômodos. Agora se eu lhe digo de 

prontidão que a experiência do teatro não é a experiência, estamos relacionando com a 

epistemologia da perda, a uma cultura de duelo, ao mesmo tempo uma valorização de 

uma cultura vivente e a pessoa quando vai ao acontecimento diz “Ah, tem razão” e 

começa a aparecer toda uma estimulação, tanto sensorial, como emotiva, como física, 

como subjetiva e racional. Então as pessoas não o abandonam mais, por que razão? 

Porque está lhe dando algo que não vão encontrar em outro lugar. Não é o mesmo ver 

Jack Nicholson projetado na tela que ver Jack Nicholson em convívio com você, 

compartilhando sua vida com você. Ao mesmo tempo que o filme vai durar e vai durar, 

mas esse acontecimento é único, como é único também a temporalidade, pois sabemos 

que ele vai morrer, não há de ser eterno.  

Rafael Carvalho – Não sei se você conhece uma atriz brasileira que se chama Denise 

Stocklos, mas ela levanta que o mundo pode mudar o quanto for, apenas se tornar uma 

ambiente de tecnovívio vamos dizer assim, no entanto, o único lugar onde as pessoas 

ainda vão se encontrar e que seja possível nos olharmos frente à frente é no teatro. 

Jorge Dubatti – Isso é o mais maravilhoso, pois cada vez mais está crescendo a cultura 

tecnovivial, o celular, a chave elétrica, o computador, os livros eletrônicos, a internet, o 

mundo digital, a interface, etc. Entre todas essas coisas o mais maravilhoso que se faz é 

o contato convivial, porque é algo ancestral. Isso é o que mais me comove. O convívio 

tem uma memória institucional, pela qual o acontecimento da noite passada morreu, 
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mas não se morreu essa memória institucional pela qual o acontecimento volta a 

atualizar-se. E isso vem de Homero, de Téspis. Ou seja, há algo aí de uma enorme 

potência também por essa coisa de voltar ao ancestral e também voltar o contato com a 

natureza. Quando estou vendo um corpo vivo, não estou vendo esse corpo como um 

portador de signos no teatro, estou vendo também como um corpo vivo, a poiesis soma 

a um corpo vivente. O corpo vivente também é a poiesis podemos dizer assim. E por 

tanto, a reflexão que estou gerando é uma reflexão sobre o acontecimento vivente, como 

se eu te dissesse, uma coisa é pensar sobre um corpo vivente, atravessado pela natureza, 

pela carne, o aurático, o genético, não sei, os espermatozoides de meu pai e o óvulo de 

minha mãe, pode haver um holograma, uma imagem cinematográfica, ou pode haver 

um robô, não digo que seja melhor ou pior, mas que é distinto, é diferente. Então, essa 

conexão com o ancestral, conexão com a natureza, conexão com a auto percepção 

vivente, e só com isso já podemos nos dedicar para toda a vida. Então o que é um pouco 

interessante é isso, eu tenho outros dois espaços de Escuela de Espectadores onde não 

nos reunimos com a mesma frequência, uma a cada duas semanas e na outra uma vez 

por mês e observo que as pessoas que vem todas as segundas desfrutam muitíssimo 

mais do que quem vem uma vez por mês. E o que tem a ver com isso é que estar por 

dentro do tema e da frequentação, de alguma maneira vai criando uma espécie de 

comunidade hermenêutica, onde eu posso dizer para as pessoas que estão presentes que 

elas sabem o valor de um corpo vivo produzindo poiesis e todo mundo vai dizer “Sim, 

claro” mas se pergunto para quem vem uma vez por mês ele vai dizer “Não te entendo”. 

Para mim é muito importante nesse sentido voltando a nós mesmos, a frequentação. Isso 

me parece entender que é o teatro, que devemos ir ao teatro, temos que pensá-lo, temos 

que voltar ao teatro. A mim já passou, como espectador, sinceramente eu ia ao teatro e 

não sabia muito bem por que. 

Rafael Carvalho – Num determinado momento do livro – O teatro dos mortos: 

introdução a uma filosofia do teatro – você cita uma fala do ator Alejandro Urdapilleta 

e uma frase dele “Todo acontecimento teatral é um grande ato formativo.”118 Eu 

também acredito muito nisso. Já entrei em grandes discussões inclusive na ocasião de 

meus estudos de graduação em Artes Cênicas, na UFOP, porque muitas pessoas 

questionavam esse lugar e vejo hoje o quanto que o ato teatral é um ato formativo para o 

                                                           
118 DUBATTI, Jorge. O teatro dos mortos: introdução a uma filosofia do teatro. Tradução de Sérgio 
Molina. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2016. p. 145. 
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espectador. Independentemente do que quer que esteja sendo representado ali, ele vai 

entrar em contato com uma série de temas, ele pode fazer uma série de associações, 

assim como você dizia da possibilidade que o espetáculo aqui me mostra e o que esse 

ponto de vista ao redor tem a compartilhar comigo também. Porque muitas vezes nós 

também somos motivados pelo público que está ao nosso redor. O público nos ajuda a 

ser levados para o espetáculo também de alguma maneira. 

Jorge Dubatti – Quando mais se entende o acontecimento teatral mais se entende o 

mundo, por isso que gosto de falar numa filosofia do teatro porque perguntar ao teatro 

por exemplo por sua condição de existência é perguntar por problemas do ser, por 

problemas do homem, por problemas do tempo, por problemas da morte, por problemas 

da natureza, do vivente, ou seja, não é falar de signos ou de comunicação. Se é para 

falar de um corpo vivo e que produz poiesis deve ter como um dos maiores temas a 

filosofia. Existência, natureza, ética, condições de conhecimento. Me recordo de um 

encontro que tive na vida com Eduardo Pavlovsky119, um grande mestre! E que quando 

decido escrever uma tese sobre seu teatro, vou até sua casa e lhe digo, eu era muito 

jovem, “Quero estudar as estruturas de comunicação de seu teatro”, ou seja, sobre a 

semiótica. E Pavlovsky que me ensinou, mas o que vou expor não me interessa, eu no 

teatro não busco a comunicação, a linguagem, para mim o teatro é a vida. Se eu não 

ensino teatro eu morro, eu necessito estar reunido com as pessoas para produzir uma 

ordem de acontecimentos e então eu olho tudo isso e penso “Puxa, o teatro não é só a 

linguagem” é uma ordem de experiência que opera com uma intensidade existencial que 

chega a modificar a vida. Ou seja, o ator está em cena não porque tem que representar 

uma linguagem senão por uma vontade de existir no acontecimento. E então, depois que 

saí dessa reunião com Pavlovsky pensei que precisava de uma outra base 

epistemológica, porque evidentemente a semiótica não vai me permitir entender tudo o 

que ele estava me dizendo na primeira reunião. Bom, vamos pensar numa teoria 

operativa. Uma teoria para entender o que acontece e o que já aconteceu e não uma 

teoria pura. Me ensinaram na universidade a pensar a teoria pura, me caiam do céu as 

teorias de Pavis, de Lehmann, de Marco De Marinis e depois tinha que aplicá-las, então 

você vê como era uma salada pós-moderna. E o que acontece era que a salada não era 

                                                           
119 Eduardo Pavlovsky (1933-2015) foi um grande dramaturgo, ator, diretor, psicanalista e romancista 
argentino.  
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pós-moderna e comecei a desconfiar um pouco, então pensei, vamos ver o que essa 

salada está me propondo e a partir daí procurar uma nova teoria. 

Rafael Carvalho – Talvez seja por isso que eu imagino que produção da Argentina seja 

mais pautada em autores nacionais. A produção daqui é muito privilegiada, me parece. 

Não tive a oportunidade de ver muitos espetáculos aqui, mas tenho a sensação de que 

exista uma alta atividade, não vejo autores de fora no destaque, aqui – no espaço do 

CCC – inclusive. 

Jorge Dubatti – Buenos Aires é uma grande capital teatral mas com muitos problemas, 

por que tem muita produção própria, mas com muito pouca recepção do teatro do 

mundo. São Paulo ou Santiago, do Chile, tem festivais internacionais muito mais 

potentes que o de Buenos Aires e se você conhece um pouco mais percebe que é uma 

cidade de muito teatro. Temos muitos problemas, não temos uma boa livraria, não 

temos um bom museu, não temos um bom jornal, não temos um sistema de turnês, ou 

seja, temos muitos problemas como capital teatral, mas ao mesmo tempo há muita 

produção e ao mesmo tempo o que chamo de uma usina de produção de pensamento, 

porque o público teatral que produz pensamento, como Bartís, Vivi Tellas, Raul 

Serrano, Mauricio Kartun, estão produzindo pensamento a todo o tempo. 

Rafael Carvalho – Gostaria de escutar um pouco sobre alguns conceitos que você 

aborda no livro como a ontologia teatral e os entes teatrais. Apesar de ter buscado 

outras referências para compreendê-las melhor, gostaria de ter seu ponto de vista à 

respeito disso e do ente poético que você cita também. 

Jorge Dubatti – No momento em que reconhecemos a filosofia como a provedora das 

grandes perguntas para ser o teatro e aparecem digamos os grandes campos da filosofia, 

um campo seria a ontologia, um outro campo seria a gnosiologia, outro campo seria a 

ética. Aí há uma quantidade de grandes perguntas que digamos que existam nesse 

sentido e voltamos a uma definição da filosofia do teatro como uma disciplina da 

teatrologia que faz ao teatro as grandes perguntas filosóficas. Por exemplo, “O que 

insiste tanto o teatro?” é uma pergunta ontológica. Agora quando vou contestá-la 

percebemos que não podemos contestar em termos abstratos, necessitamos de uma 

teoria para contestá-la. Então a pergunta ontológica “O que insiste tanto o teatro? se 

contesta epistemologicamente, ou seja, gnosiologicamente, a grande pergunta seria 

“Que entende a ciência pelo teatro?” e vai haver tantas construções ontológicas sobre o 
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teatro como construções científicas sobre o teatro. Suponhamos, se a semiótica diz, que 

o teatro é linguagem, está tomando uma posição ontológica, se a antropologia diz que o 

teatro é um uso tardio de um atributo da condição humana é uma outra ontologia, se a 

filosofia vem e diz que o teatro é um acontecimento que produz entes é outra ontologia. 

Então o interessante é que a pergunta ontológica e a pergunta epistemológica são as 

mesmas. Quando vamos a grandes epistemólogos ou a grandes teóricos da ontologia 

eles vão lhe dizer claramente, a ontologia estuda tudo o que possa ser pensado. A 

ontologia não seriam as coisas senão o pensamento sobre tudo aquilo que pode ser 

pensado. Ao mesmo tempo aparece um grande epistemólogo que diz que assumir 

qualquer sistema científico implica assumir uma posição ontológica, porque se eu te 

digo que o teatro é signo, é uma posição ontológica agora se eu te digo que o teatro é 

corpo, então é outra posição ontológica. E quando um fica na ontologia aparece a ideia 

de que no mundo há acontecimentos e há entes. Então a grande pergunta é se o teatro é 

um grande acontecimento, se é o que se passa, se é o que acontece e o que existe 

acontece. O teatro não pode se equiparar com a literatura digamos, como um estado de 

potência, não há teatro num estado de potência, a literatura sim. Suponhamos, este livro, 

está aí e tem sua potência, se eu deixá-lo, mas começar a ler depois transformo literatura 

em um ato. O teatro não, ele é único, teatro é ato, teatro é acontecimento. Em outro dos 

melhores casos seria uma literatura, uma partitura ou serão instruções mentais para se 

chegar a ele, mas isso não é teatro. Teatro é o acontecimento. Então, voltando a 

pergunta, o que nós notamos na poiesis, no acontecimento poiético é que é ao mesmo 

tempo natura naturata e natura naturans. Que quer dizer que ao mesmo tempo que é 

algo se está fazendo é algo que ecoa. Por exemplo podemos dizer, você guarda a 

imagem de quando a pessoa levanta a salada, essa imagem é um ente, um ente teatral, 

agora se recorda do texto que diz “Ser ou não ser” isso também é um ente. No entanto, 

não posso separar o ente do acontecimento, o teatro seria um ente em acontecimento ou 

um acontecimento que produz entes. O que seria a diferença entre ente e 

acontecimento? O ente seria tudo aquilo que pode ser pensado em algum regime de 

estabilidade, uma imagem, uma situação, um texto. Enquanto o acontecimento seria a 

passagem de um estado de um ente a outro ente, por exemplo, move-se um corpo de um 

ator que começa a produzir corpo poético, “Olha, está acontecendo!”. No momento em 

que esse corpo começa a produzir corpo poético se está produzindo acontecimento. Ao 

mesmo tempo se pode observar, há um ente que vou chamar de corpo poético e há um 
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ente que vou chamar de corpo poético natural-social. O interessante é pensar que tanto 

a ontologia como a ciência que pensa tudo o que pode ser pensado não no sentido 

cristalizado da ciência do ser, porque isso seria um desejo de essencialização, de quase 

uma materialização e por isso se avançou tanto sobre a semiótica. Erika Fischer-Lichte 

diz “Não essencializemos, a ontologia é um perigo”. Não, a ontologia é um perigo se a 

usamos mal. Mas se a ontologia pensa no acontecimento, no efêmero, digamos algo que 

está condenado à morte, à perda, algo que é incapturável, isso também é ontologia. Me 

parece que o grande horror da semiótica foi dizer que a ontologia é uma cristalização 

essencializante. A verdade é que isso é contrário, nós podemos propor uma ontologia da 

perda, de algo que é absolutamente efêmero e que realmente não pode prever nem 

encapsular. Por isso me resulta algo muito útil. O grande problema do signo, o grande 

problema da semiótica e o que parece é que para que haja um signo precisa haver um 

não signo. Para que exista uma comunicação tem que haver uma não comunicação. O 

melhor exemplo seria, eu te pergunto: o que você vê? – mostrando-me um livro. 

Rafael Carvalho – Um livro. 

Jorge Dubatti – Sim isso é um livro e a mim não vê? 

Rafael Carvalho – Sim eu vejo, mas o livro foi o destaque. 

Jorge Dubatti – Ou seja para ter esse signo você deve anular a mim. E agora estou 

conectando esse signo – apontando para o livro – com esse signo – apontando para si – 

e a parede, não está vendo? E podemos combinar este signo com este signo e outro... A 

ideia do espaço e o tempo que se transcorre nessa etapa... O signo implica na construção 

de um recorte sobre um fundo que não se reconhecesse como signo. Por isso é tão 

gracioso o que disse a semiótica se uma pessoa tiver que analisar semioticamente um 

rosto deveria observar isto, isto, isto, isto, ou seja, oitocentas mil coisas e você diz “É 

impossível, eu nunca vou conseguir nem perceber nem analisar tudo isso” e termina 

fazendo essas cadeias de sintagmas que são o que os livros vão pregando e que dizem 

“Como funcionam os signos em Decamerão, de Boccaccio?”, ou seja, do primeiro signo 

até o último signo e me pergunto “O que é isso? Não tem nada a ver com o ato da 

leitura”. Me parece que a filosofia do teatro vem a recolocar a semiótica num lugar mais 

interessante porque disse para que haja linguagem tem que existir a não-linguagem e se 

há não-linguagem há experiência e a única maneira de pensar a experiência é elegendo a 
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filosofia não estritamente ao campo da linguagem, porque começa a pensar sobre a 

existência, começa a pensar em vida, começa a pensar no espaço, um montão de coisas. 

Rafael Carvalho – E daí eu fico curioso, acho até que já tenho uma resposta, mas de 

alguma maneira esses conceitos acabam ficando muito implícitos no cotidiano da EEBA 

não? Eles vão sendo exercitados de uma maneira que talvez você não precise parar num 

determinado momento e conversar com os alunos como você está conversando comigo, 

mas eles vão chegando de diversas maneiras, a partir da conversa à respeito de diversos 

espetáculos ou até mesmo através de uma certa teoria que eu percebo que você traz 

também pra se levantar a atenção para o que está sendo visto. Então os conceitos vão 

aparecendo de alguma maneira, é isso? 

Jorge Dubatti – Totalmente. Os conceitos vão aparecendo operativamente. Agora 

estamos falando com o Miguel Ángel Solá, e ele sustenta uma teoria do eterno e do 

instante. Então aí aparecem uma teoria de conceito de soberania artística na cultura 

vivente, não é que estamos falando todos os dias disso, mas há um momento que vão 

aparecendo as coisas e vamos tomando e como reunimos todas as segundas, vamos 

conectando. Então sim, aparecem como uma trama de ideias, algumas mais conscientes, 

outras mais inconscientes, mas eu pergunto por exemplo “Como definimos o teatro?” e 

os espectadores vão me dizer “Como um acontecimento!” e eu digo “Além do 

acontecimento, o que seria?” e vão me dizer “O convívio” e não é porque é uma sala de 

aula teórica, mas é porque isso vem o tempo todo. Suponhamos que uma espectadora 

tira a ideia que para ela o cinema é superior ao teatro, para isso dedicamos alguns 

minutos de discussão que não pode ser assim pois se tratam de paradigmas existenciais 

diferentes. Então isso tudo vai gerando uma espécie de disponibilidade de pensamento 

que muitas vezes manejam a teoria sem saber que a estamos manejando. 

Rafael Carvalho – Então de alguma maneira os espectadores tem esse momento em 

que eles se colocam, eles falam a respeito do que eles assistem. Eles tem esse espaço de 

opinião também deles? 

Jorge Dubatti – A todo o tempo. O que acontece é que ontem foi a primeira aula do 

ano e por isso necessitamos organizar este primeiro dia e geralmente eu falo por quase 

uma hora. Na próxima segunda por exemplo alguns podem reclamar que as entradas são 

caras ou podem dizer “Eu vi a aula com Solá e não gostei.” então começa uma certa 

discussão e vamos aprendendo e num determinado momento dizemos “Paramos por 
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aqui pois temos que tratar de tal tema” mas está incorporado à dinâmica. Há uma coisa 

que é muito importante a dizer, que os espectadores não são dóceis, são efusivos, 

lutadores, discutidores, constroem sua própria relação com o teatro, ou seja, aqui entra 

muito o que disse Ranciére em O mestre ignorante, eu sei o que falo mas eu não sei o 

que ele faz com o que eu digo ou com o que disse Solá. Nesse aspecto eles são 

bravíssimos. 

Rafael Carvalho – É uma atitude emancipada. 

Jorge Dubatti – É isso. Eu também lhes peço muito para que sejam companheiros. Eu 

gosto muito da palavra companheiro. A palavra companheiro etimologicamente vem do 

latim tardio que quer dizer compartir el pan. Sempre trato desse tema, o artista está 

compartilhando conosco, nós temos que nos colocar numa atitude receptiva, eu tenho 

uma tipologia de contra modelos de espectador, não está escrito ainda, está num livro 

que ainda está para sair e não está aqui, é o espectador ditador, o espectador carrasco, o 

espectador credor, o espectador assessor, que são formas que eu observo a todo 

momento nos espectadores e lhes peço para que não a levem pra frente pois são formas 

de muita violência ou de muita impertinência no sentido de às vezes faltar com o 

respeito ao artista. Suponhamos, vem aqui um grande diretor ou um grande ator e lhe 

digo que é uma prazer estar com este grande mestre e uma pessoa se levanta e diz 

“Perdão, mas eu quero lhe dizer algo, a mim o seu espetáculo me pareceu um 

desastre...” e logo peço para que pare e que tenhamos uma atitude de companheiros, nós 

vamos escutar e depois então podemos falar o que se passou, mas não podemos passar 

por um autoritarismo. Muitas vezes, os espectadores mais ingênuos sobretudo, 

consideram que se eles não gostaram, aquele espetáculo não vale e outra pessoa aprende 

muitas vezes sobre coisas que não gostam mas que tem um enorme valor. 

Rafael Carvalho – Ontem isso aconteceu quando você sugeriu para que assistissem 

“Toc Toc”. Aliás isso foi algo que me chamou muita atenção no sentido de que você até 

levantou que independente do que cada um pense à respeito desse tipo de teatro, é 

importante a gente entender o que está acontecendo ali. Acho muito interessante que 

logo no começo do livro você fala de uma busca por uma redefinição do conceito de 

teatro e você cita uma série de manifestações artísticas e você coloca o stand-up. Aqui 

eu acredito que seja a mesma questão, imagino que isso seja algo recorrente, ainda para 

descobrirmos isso, mas onde está esse lugar também e se devemos negá-lo. Na verdade 
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não é a questão de negar mas de reconhecer que ele é um acontecimento, que ele move, 

não sei como acontece aqui em Buenos Aires mas em São Paulo eu vejo casas de 

espetáculos com filas de trezentas, quatrocentas pessoas pagando um ingresso caríssimo 

para ficar a noite inteira para assistir um stand-up. 

Jorge Dubatti – Não sei já mencionei, mas há um teatro comercial, um dos teatros 

históricos da Argentina, o Liceu, que está entre Av. Paraná e Av. de Mayo, próximo da 

estação Saens Peña, que não vão ocorrer mais espetáculos teatrais, mas somente stand-

up. E evidentemente é um negócio muito produtivo, muito rentável. Aí a filosofia é de 

uma grande ajuda porque ela reconhece juízos de existência e juízos de valor. Juízos de 

existência seriam a ontologia e juízos de valor, a ética. Se uma pessoa pergunta “Stand-

up é artes cênicas?” é um juízo de existência pois está perguntando devido às condições 

de linguagem, de acontecimento. Agora se pergunta “É bom, ou mal, é proveitoso, 

temos elementos positivos?” aí já estaríamos fazendo outro juízo, seria o juízo de valor. 

E o mesmo se passa para mim com a arte contemporânea. Vou escutar um concerto de 

música contemporânea e odeio, me parece horrível! Esse seria o meu juízo de valor, 

mas ao mesmo tempo posso acompanha-lo como um juízo de existência dizendo, esta é 

a nova arte contemporânea, é reconhecida no mundo como a grande inovação da música 

atual, mas para mim se passam figuras consagradíssimas como John Cage. Eu escuto 

sua música e me parece horrível, não poderia escutar nunca mais em minha vida, mas se 

eu reconheço a importância que ele tem para a história da música, não é para mim, então 

aparece um pouco esta ideia, em termos mais teóricos, que diferenciemos os juízos de 

valor muito atravessados por sua subjetividade, por seu uso digamos e um juízo de 

existência que tem a ver com pensar a coisa de outro modo. Se eu te digo “Essa obra de 

teatro contou com mais de dois milhões de espectadores” é um fenômeno digno de ser 

pensado, mais do que o lugar do “gosto” ou “não gosto”. Mas o espectador real pode lhe 

dizer “Isso não é algo que eu gosto e quero perder meu tempo somente com o que me dá 

prazer”. 

Rafael Carvalho – Sim é uma realidade que infelizmente escutamos muito. Já que eu 

vou gastar o meu dinheiro, que eu terei que sair de minha casa, se estiver de carro terei 

que procurar onde estacionar e tudo mais, então que seja algo que me dê prazer, ou 

frases célebres como “A vida já é muito difícil, não quero ver mais dramas. Não quero 

ver mais dramas sobre a vida.” Estou vendo ali o cartaz do Tchecov – pôster ao fundo 

com a divulgação de uma peça do autor russo – e penso que muitos não estão dispostos 
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a ver um drama familiar por exemplo, há um desejo de ser transportado para um lugar 

novo realmente. 

Jorge Dubatti – Totalmente. Por isso que na EEBA, quando isso ocorre, me agrada 

quando eu defendo um espetáculo que não gostam, isso é muito interessante. 

Suponhamos que todos ainda não viram o espetáculo independente Enamorarse es 

hablar corto y enredado, recomendado na 1ª aula, de ontem. Porém para a próxima 

segunda todos já assistiram e não gostaram, então eles vão vir conversar e eu tenho que 

defender o espetáculo, é muito interessante o que ocorre porque começamos a discutir e 

às vezes as pessoas me dizem se eu fui assistir tal peça e eu respondo que sim, “Eu vi, 

mas não me interessou” e vendo que as 170 pessoas – número de alunos da escola por 

aula – todas dizem “Mas está muito bom!” porque já foram assistir antes que eu lhes 

recomende, há o boca a boca que excede o circuito das recomendações da EEBA. E 

muitas vezes faço um esforço de voltar a assistir ao espetáculo para entender o que se 

passou com eles e porque gostaram. Nós nos distinguimos com Roland Barthes, teatro 

do prazer e teatro do gozo, o teatro do prazer seria o teatro que você gosta, vamos dizer 

assim, se eu gosto de comer milanesa e batatas fritas eu vou no teatro de milanesa com 

batatas fritas, que já estou acostumado, que me encanta, já conheço todas as 

convenções. Nós temos o teatro do prazer, mas também há o teatro do gozo, que seria o 

teatro que te obriga a trabalhar, que o obriga a mudar as convenções, que te desafie, que 

te entedie inclusive, mas que faça crescer enquanto paladar, a explorar o sabor das 

comidas que come. Não seria um teatro de milanesa com batatas fritas, é um teatro de... 

não sei... comida oriental, que possui um tecido mole... Se você não experimenta e não 

se acostuma com seu sabor obviamente que não vai gostar. Então nós trabalhamos 

muito com essa ideia de um teatro de gozo, ou seja, um teatro que não necessariamente 

vai lhe causar prazer, mas que é muito provável que com o tempo estará em outra 

convenção, em outro panorama. Passou pela escola por exemplo gente que havia 

rechaçado enormemente um espetáculo, tenho alunos que vem de muitos anos e que 

continuam, e que dois ou três anos depois me vem e dizem “Hoje eu entendi porque não 

gostei daquela vez...” ou seja, três anos depois. Muito interessante! Minha mãe diria 

“Tienes que abrir el paladar”. Tem que aprender a comer de tudo, vamos dizer assim. 

Rafael Carvalho – É o que você diz aqui no penúltimo capítulo da edição brasileira, 

que você fala sobre a excepcionalidade do acontecimento. Jorge esse capítulo foi um 

bálsamo para mim enquanto leitor porque em muitas vezes eu conseguia me 
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compreender não apenas como artista muitas vezes, mas também como uma pessoa que 

aprendeu a amar o teatro indo ao teatro também sabe? E essa questão do 

reconhecimento da excepcionalidade da obra teatral muitas vezes e do quanto que o 

reconhecimento dessa obra às vezes ela não é impactante de pronto, não é na hora que 

ela vem, mas ela pode vir sim ao longo do tempo e ela pode reverberar em outras 

pessoas. Me recordo de espetáculos maravilhosos que eu vi e que recomendei para 

outras pessoas assistirem e elas não tiveram o mesmo impacto, mas isso criou uma 

grande discussão. Eu percebo o quanto esse exercício tem de fato uma 

representatividade, não sei se maior, talvez eu diga que é maior por querer defender o 

nosso trabalho, mais do que livros e outras formas de arte de alguma maneira. Ela fica 

de fato impressa não? Eu entendo a poiesis nesse sentido, o quanto que ela reverbera 

para nós ativamente. 

Jorge Dubatti – Sim. Eu me encontrei com esse problema desde que comecei a fazer 

crítica porque eu me interesso muito a chegar nas pessoas. Então o rádio, a televisão, 

gráficas me interessam muito. E uma das coisas que me interessavam é poder explicar 

as pessoas por quê. Não é porque havia tomado um whisky antes de falar ou pelo nome 

da atriz ou porque haviam me pagado para falar bem de um espetáculo se não puder 

explicar porque naquele trabalho se passava algo importante. Uma coisa que me parece 

uma grande missão do crítico é dizer “Onde o genial está acontecendo?” é dizer “Onde 

está passando o acontecimento? Onde está passando algo excepcional?” por exemplo, 

vai recordar quando falei do espetáculo independente que as pessoas não haviam visto, e 

eu dizia “É uma joia, é um grande acontecimento, será uma das melhores coisas...” me 

importa muito, em primeiro lugar fazer esse juízo de valor que comprometa as pessoas 

porque as pessoas são exigentes, se estão apaixonadas deve ter algo bom e ao mesmo 

tempo depois explicar por que. E daí penso “É um espetáculo filosófico porque há uma 

assombro sobre o que cremos... fala de amor, mas também fala das dinâmicas de 

conversação... propõe uma base realista mas desvia de seu lirismo filosófico...” então, 

por que é um acontecimento? Eu noto que muitas vezes os críticos não fazem isso. Os 

críticos geralmente partem da ideia de que sabem muito e se dizem é porque está bom. 

Há um narcisismo e uma autoridade. 
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Rafael Carvalho – De alguma maneira tem que ser uma crítica convidativa não? Eu 

tenho um amigo em São Paulo, o José Cetra120, que a formação inicial dele é em 

engenharia, ele trabalhou muitos anos como engenheiro, no entanto, sempre foi um 

espectador assíduo, ele conhece a fase áurea de nosso teatro, do TBC, ele chegou a ver 

Cacilda Becker em cena, você já deve ter ouvido falar dela, uma grande atriz brasileira, 

enfim. E ele coleciona os programas das peças, guardava tudo e ele pegava os 

programas e escrevia as impressões dele. E por ser um amigo e ir conosco ao teatro, 

comentou sobre isso e demos a sugestão de que criasse um blog para que colocasse 

essas informações. Ele começou a publicar tudo isso e depois ele foi realizar seu 

mestrado sobre a história do teatro paulistano nos últimos 50 anos. Hoje ele trabalha 

como crítico também e o ponto de vista dele é justamente desse amante do teatro que 

não teve uma formação teatral, mas a partir da vivência do teatro ele passou a ter. Ele é 

uma das pessoas que conheço que tem as melhores bibliotecas de teatro que já vi, muito 

completo, leu tudo, é um espectador nato, como você diz ele é um espectador implícito, 

explícito, real, voluntário, todos eles estão ali juntos assim sabe? 

Jorge Dubatti – Ontem nós falamos de uma espectadora que faleceu, D. Olga 

Encarnación, e era justamente isso que você disse. Uma pessoa que assistia muito mais 

teatro do que eu e sempre me dizia “Não viu tal coisa, não viu tal coisa?” era uma 

pessoa que desfrutava do teatro e também começou a escrever em seu blog e era uma 

referência, era quase uma coordenadora paralela da EEBA. E realmente foi muito 

grande a emoção que tomou a todos porque era uma pessoa que frequentava a escola há 

cerca de dez anos. A verdade é que vamos estranhar muito porque são os espectadores 

excepcionais. 

Rafael Carvalho – Assim como os espetáculos. Jorge, pensando em seu tempo 

também. Gostaria de mais referências para que possa me aprofundar mais nos estudos 

sobre o espectador. Além dos livros que você citou no começo. Se há algo mais, dos 

volumes da Filosofia do Teatro – versão argentina – se valeria a pena complementar o 

estudo. 

                                                           
120 José Cetra Filho é mestre em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes da Unesp e membro da APCA 
(Associação Paulista de Críticos de Arte). Como um espectador assíduo de teatro e cinema, publicou os 
livros “O teatro paulistano de 1964 a 2014: memórias de um espectador” (2015) e “O palco paulistano de 
golpe a golpe (1964-2016)”, ambos publicados pela Giostri Editora. Também escreve em seu blog 
pessoal, disponível em: <http://palcopaulistano.blogspot.com/> Acesso em: 23 Set. 2018. 
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Jorge Dubatti – Te recomendaria o Teatro-matriz, teatro liminal e poderia te mandar 

alguns artigos que não estão publicados em livros, tenho em pdf. 

Rafael Carvalho – Tenho algumas coisas que já encontrei, inclusive a entrevista da 

Mariana Muniz, que temos publicado no Brasil e que foi um dos motivos de agora estar 

aqui. 

Jorge Dubatti – Por exemplo, eu trabalho muito com uma disciplina que me encanta 

que é o teatro comparado. Que nesta versão brasileira não está. Me parece que está 

sobretudo no livro “Introducción a los estudios teatrales” e depois trabalho muito com o 

que chamo de poética comparada e que para mim é uma grande ferramenta de 

investigação e por outro lado está o tema da territorialidade, que é um grande tema do 

teatro porque o convívio é territorial e o corpo é territorial, então o teatro está 

atravessado pelos problemas da territorialidade. Também uso muitos teóricos brasileiros 

excelentes para se pensar esta questão. Bom... esses materiais os tenho todos em pdf, 

posso mandar quando precisar. São muitas coisas que não estão nos livros. Pois foi o 

que lhe disse, os livros vão saindo com atraso. Por exemplo, esse livro – Filosofia do 

Teatro, na versão brasileira– vem de 2014, sempre vão sendo publicados com atraso, é 

muito mais dinâmico os temas abordados nas revistas. Um artigo que saiu em Peru, 

outro que saiu no México, outro que saiu na revista do Brasil, ou do Chile, ou da 

Argentina ou da Espanha. E nelas temos mais uma produção imediata, é muito mais 

fácil ver um artigo que um livro. Esse livro passou muito tempo para a tradução, o 

tradutor foi divino, maravilhoso. Mas ao mesmo tempo me mandavam num mês e eu 

voltava todo o tempo. Me passou isso com outras traduções, como agora estou 

acompanhando a versão alemã e foi duríssimo, porque os alemães que tem uma 

formação em teatrologia tem uma coisa muito clara na direção que trabalham. Então 

qualquer coisa que não entra exatamente em sua cosmovisão já querem regularizar. E 

toda uma discussão fortíssima sobre palavras que pensava, “Não traduza, deixe as 

palavras em castelhano e então incluímos uma nota de rodapé e explicamos porquê.” 

Por exemplo a palavra convívio, que é fundamental pois se não se entende o convívio é 

a palavra mais viva ali dentro que se desenvolvem juntos, e quando chegamos a 

tradução me queriam traduzir para algo como puesta em escena (encenação). Então eu 

dizia “Não, não me coloque encenação, porque estão desarmando as ideias”. Há um 

sistema de discussão dos sistemas de pensamento e uma das coisas lindas que está se 

passando nos últimos anos é que os argentinos estão elegendo os brasileiros, os 
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mexicanos, os chilenos, os peruanos, assim como o inverso. Esse diálogo nos leva a 

pensar a cartografia da teatrologia de outra maneira porque antes eu recebia os livros de 

Pavis ou de Marco De Marinis ou Ubersfeld, e eram como que se chegassem as tábuas 

das leis de Moisés. É verdade! Chegavam esses livros e devorávamos... 

Rafael Carvalho – Ainda é um pouco não? Se eu observo os concursos públicos no 

Brasil as bases ainda são essas. A minha turma de mestrado te conhece por mim, porque 

eu falo, “Deixe-me apresentar essa literatura aqui”, não são todos que o conhecem. 

Ainda é muito recente esse diálogo. 

Jorge Dubatti – Existe uma luta entre o que podemos chamar de uma universidade 

tradicionalista e uma universidade inovadora e infelizmente a muitas pessoas não 

interessa a inovação, interessa apenas o que já está reconhecido. Então um estudante, 

que trabalha comigo, foi apresentar sua tese sobre o conceito de poética comparada e 

um professor que lhe avaliou disse “O que é isso?” e nós estamos trabalhando aqui com 

a poética comparada há 30 anos. São como o reino do fogo. Nada vai ser discutido, nada 

vai discutir Pavis sobre isso, na Argentina pelo menos. Mas é muito provável que escute 

de um professor local. É assim, mas ao mesmo tempo está bom porque nós estamos 

permitindo produzir teoria e não fazemos qualquer teoria, fazemos teoria que é a que 

necessitamos para pensar determinados problemas. Por isso uma teoria operativa. 

Rafael Carvalho – É pensar de fato no nosso continente. Um ambiente que já foi tão 

explorado pelos europeus, pelos norte-americanos e o quanto que nós não nos 

enxergamos muitas vezes. Eu senti muito isso, é a segunda vez que estou em Buenos 

Aires e dessa vez eu consegui ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais 

política do lugar. Como o brasileiro é recebido aqui. Você por exemplo Jorge é a 

primeira pessoa com quem estou falando essencialmente e exclusivamente em 

português, em muitos lugares em que estive precisei fazer um esforço enorme para ser 

entendido. Assim como eu lhe compreendo eu percebo que há coisas que se perdem, 

mas é um exercício de escuta, inclusive eu sou muito grato por isso. 

Jorge Dubatti – Em todos os artigos no Brasil os publicamos em português. É a 

questão de aprender, de ler e esses falsos amigos, as reticências, as palavras que nos são 

traidoras. Se uma palavra não entende bem, temos outros tradutores, enfim. Já não tem 

mais sentido marcar tanta diferença, estamos muito mais conectados. 
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Rafael Carvalho – Bom, agradeço muito Jorge! 

Jorge Dubatti – Bueno! 

Rafael Carvalho – Agradeço muito, sobretudo pelo impulso que essa conversa trará 

para a pesquisa. 

Jorge Dubatti – Prazer! Prazer! 
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APÊNDICE B 

LISTA SIMPLIFICADA DE ESPETÁCULOS EXCEPCIONAIS 

 

Na relação, formada por trinta e dois espetáculos selecionados, assistidos pelo 

pesquisador Rafael Rodrigues Carvalho ao longo dos últimos vinte e três anos, estão 

quinze espetáculos teatrais brasileiros; quinze espetáculos teatrais internacionais e dois 

espetáculos de teatro-dança e dança-teatro. 

O ano de referência se trata do período em que foi assistido pelo pesquisador.  

A relevância dessa seleção, conforme apontado no estudo, é um complemento à 

proposta de nossa pesquisa, em que a fruição e frequentação de espetáculos teatrais 

favorecem para a trans/formação do espectador teatral. 

 

1. Espetáculos Teatrais Brasileiros: 

 

 O Pequeno Mago – XPTO (1996) 

 Da Gaivota – Direção de Daniela Thomas, com Fernanda Montenegro (1998) 

 Cacilda! – Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona (2000) 

 Medéia 2 – CPT Centro de Pesquisa Teatral (2002) 

 Pret-à-Porter 3 – CPT Centro de Pesquisa Teatral (2003) 

 Tropeço – Tato Criação Cênica (2005) 

 Agora e na Hora de Nossa Hora – Eduardo Okamoto (2006) 

 Luis Antonio – Gabriela – Cia Mungunzá de Teatro (2011) 

 O Jardim – Cia Hiato (2011) 

 Nãotemnemnome – Cia das Inutilezas (2011) 

 Ficção – Cia Hiato (2012) 

 Café com Queijo – Lume Teatro (2012) 

 Eu não dava Praquilo – Cássio Scapin (2013) 

 BR Trans – Silvero Pereira (2014) 

 Terrenal – Pequeno Mistério Ácrata – Direção de Marco Antonio Rodrigues 

(2019) 
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2. Espetáculos Teatrais Internacionais: 

 

 Sclavi / The Song of an Emigrant – Farm in The Cave (República Tcheca) 

(2008) 

 Os Náufragos da Louca Esperança (Auroras) – Théâtre du Soleil (França) 

(2011) 

 A Última Gravação de Krapp – Direção de Robert Wilson (Estados Unidos) 

(2012) 

 A Ópera dos Três Vinténs – Direção de Robert Wilson, com Berliner 

Ensemble (Alemanha) (2012) 

 Um Inimigo do Povo – Direção de Thomas Ostermeier (Alemanha) (2013) 

 Édipo – Cia Chapitô (Portugal) (2013) 

 Bem-vindo a casa – Pequeño Teatro de Morondanga (Uruguai) (2014) 

 Songs of Lear – Song of the Goat Theatre (Polônia) (2014) 

 Solos(Seuls) – Atuação, dramaturgia e direção de Wajdi Mouawad (Canadá) 

(2015) 

 Stifters Dinge – Heiner Goebels (Suiça/Alemanha) (2015) 

 100% São Paulo/100% City – Rimini Protokoll (Alemanha) (2016) 

 Psico/Embutidos, Carnicería Escénica – Compañia Titular de Teatro de la 

Universidad Veracruzana (México) (2016) 

 La Contadora de Películas – Teatrocinema (Chile) (2016) 

 Dínamo – Teatro Timbre 4 (Argentina) (2016) 

 Cinco Peças Fáceis – Milo Rau (Bélgica) (2019) 

 

3. Espetáculos de Dança-Teatro e Teatro-Dança Internacional: 

 Café Müller / Sagração à Primavera – Pina Bausch e Wuppertal Dança-Teatro 

(Alemanha) (2009) 

 Rosas Danst Rosas – Anne Teresa De Keersmaker (Bélgica) (2011) 
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ANEXO A 

Hoja de Ruta 2018 Nº 1: Programa com as atividades do 1º bimestre de 2018 da 

EEBA 
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ANEXO B 

Questionários fechados das práticas de convívio com espectadores de A Cantora 

Careca: Teatro do Absurdo de Eugène Ionesco do TUI
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ANEXO C 

Epílogo ou Para quem prefere as palavras escritas 

 

Espectador/a(s) – Me vejo em tudo. Me percebo em tudo. Como pode um absurdo me 

ser tão compreensível? Nós vivemos este absurdo. Ou até pior que ele. A música 

encontra caminho no eu, que conduz a vida, que transborda. Agora olho, sinto e tento 

falar, quem é essa cantora? Qual é a música? Qual é a palavra, o texto? Personagens que 

lutam para falar palavras não ditas! Formação. O conhecimento que transforma, um 

olhar que fala, uma música que muda. O contato com aquilo que não se espera, parece 

às vezes um bando de gente igual e diferente. O acaso existe de fato existe como fato. 

Sim e Não. Muitos opostos né? Mas ainda assim necessários. Atenção. Narrativa. Clima 

e deslocamento. Épico. Contexto. Vídeo engraçado. Temporalidade. Formalidade. 

Lugar de fala. Absurdo da realidade. Signos submersos: Política. Burguesia. Capitão. 

Magritte. Português correto. Completamente necessário. O dito não só com palavras 

internalizadas mas visíveis. CONTATO. Espaço afeto. Me enxergo no absurdo. A 

realidade é um absurdo. Distanciamento que aproxima. Prefiro as palavras escritas, mas 

quando tem uma folha escrevo o que quiser. Assistindo ao espetáculo devo aprender 

algo? Mas é difícil essa tarefa de escrever. Nossa! A luz do espetáculo é um 

personagem. Eu estava com frio e cansada por isso eu dormi cedo ontem. Agora ou 

depois? Vai. Então tá bom. Eu estava dizendo, chá?Aceito, estou com fome. É difícil 

não ser influenciado pelo ambiente, mas é para não se influenciar? Escreve o que 

quiser! Ah, tá bom. Português correto. Vai falar de signo agora? Fundamental. Aluno. 

Eu estava dizendo do jeito que a gente escreve e fala e finge que não está fazendo o que 

está.Era isso que eu estava dizendo? Ah! O questionário! De repente eu fiquei feliz de 

não ter respondido ao questionário.Eu queria um questionário. Eu fico perdida com 

muita informação, é engraçado. A gente é boba né? Chá? Não tem problema responder 

qualquer coisa. Gente! Gente, super me identifico. Não estou sozinha na minha loucura. 

O momento mais sonoro foi: as pessoas e seus afazeres. Eu queria um com questionário, 

mas foi muito mais legal escrever assim. Então tá, conceito, né? Vamos falar sobre a 

obra. Belíssima. 
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ANEXO D 

Relato de experiência do espectador-pesquisador 

 

“[...]faz muito tempo que eu não mando uma carta pra alguém. Agora estou 

mandando essa pra você...”121 

O ano era 1998 e uma experiência que talvez me traga neste momento como 

espectador-pesquisador-artista foi uma vivência com o cinema. O trabalho da 

expectativa para ser espectador de um evento que talvez se destaque entre tantos outros, 

tão belíssimos quanto esse, foi o contato com o filme Central do Brasil122. 

Recordo que os filmes nacionais eram uma raridade de se chegarem no cinema 

de minha cidade, o Cine Teatro Atibaia, que abrigava uma grande plateia, cerca de 300 

lugares, para exibir filmes de grande visibilidade mundial e também era o espaço para 

os primeiros espetáculos que tive a oportunidade de assistir. 

Ainda que conte com uma memória difusa destes primeiros espetáculos 

assistidos, o Cine Teatro Atibaia foi o espaço onde me coloquei enquanto artista por 

diversas vezes, em que descobri um caminho como ator, onde tive a oportunidade de ver 

pela primeira vez os espectadores em estado de recepção, mesmo que ofuscados pelas 

fortes luzes dos simples refletores de pares brancas do teatro. 

Tenho a memória de um apanhado de subjetividades, o que cada uma dessas 

pessoas estariam pensando, elas gostavam do que assistiam, como era essa experiência 

para elas? 

Essas perguntas, nesse exercício de memória, enxergo como o mesmo estado de 

recepção de quando estive entregue à obra Central do Brasil, filme que demorei alguns 

meses à assistir, desde que ocorreu sua estreia, devido ao atraso na chegada em minha 

                                                           
121 Personagem Dora escreve para Josué. (SALLES, 1998, p. 98). 
122 Central do Brasil (1998) é um filme dirigido por Walter Salles, com roteiro de João Emanuel Carneiro 
e Marcos Berstein. No elenco, Fernanda Montenegro, Marília Pêra, Vinicius de Oliveira, Sôia Lira, 
Matheus Nachtergaele, Othon Bastos, Otávio Augusto, Caio Junqueira e Stela Freitas. (SALLES, 1998, p. 
101). 
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cidade e que, provavelmente só foi disponibilizado ao cinema devido à sua grande 

visibilidade midiática por todo o histórico123 que o filme carrega. 

O que me motivou a assistir ao filme num primeiro momento, foi uma paixão 

devotada à atriz Fernanda Montenegro, mesmo ainda não conhecendo largamente sua 

trajetória, já havia estabelecido uma primeira camada de afeto e reverência por sua 

história dedicada ao teatro, dedicada à arte. 

Hoje observo criticamente minha jornada enquanto espectador do teatro e do 

cinema e reconheço a marca que essas experiências me deixaram enquanto integrante de 

um mundo repleto de adversidades e desigualdades. 

Na recepção de Central do Brasil, pude estabelecer uma conexão com os Brasis 

que desconhecia e que, ainda assim, reconhecia por fazer parte dessa narrativa. 

Narrativa que bradei à todos os conhecidos, amigos, parentes, desconhecidos e que até 

hoje digo para que assistam de alma e coração abertos, para que assim possamos ver um 

pouco de que matéria somos feitos. 

Em 2018 o filme contou com um relançamento para comemorar seus vinte anos 

e Fernanda Montenegro relata em entrevista: "Eu acho que o que o filme tem de mais 

bonito 20 anos depois é esse demorado adeus de uma humanidade que se encontra, que 

se ampara e que sai de lá renascida"124. 

Nesse sentido, o relato que aqui compartilho é um desejo de restaurar percursos 

que se apresentaram na arte e que renascem no exercício da recepção, tão discutida e 

ampliada por este estudo de mestrado. 

Evoé! 

Rafael Rodrigues Carvalho 

Atibaia/SP, 21 de abril de 2019. 

                                                           
123 O diretor teatral Zé Celso Martinez Corrêa relata sobre a atriz Fernanda Montenegro: “[...] a única 
coisa que me comove no Oscar 99 é a Paixão de Fernanda Montenegro, muito maior que o Prêmio ou que 
toda overdose de propaganda do cinema americano. Fernanda tem vivido uma apaixonada no palco da 
midiosfera. [...]” (MONTENEGRO, 2018, p. 238). Seu relato é uma tradução para o furor vivido na época 
em que a atriz recebeu a indicação de Melhor Atriz ao Oscar 1999 por sua atuação em Central do Brasil, 
assim como o filme que recebeu indicação para Melhor Filme Estrangeiro. 
124 Disponível em: <https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2018/10/31/central-do-brasil-20-
anos-walter-salles-vinicius-de-oliveira-fernanda-montenegro.htm> Acesso em 21 Abr. 2019. 


