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RESUMO 

 

Esta dissertação, denominada O ator-dramaturgo: perspectivas e procedimentos 

entre autoralidade e cena, tem como principal objetivo a investigação da fusão, ou fronteira, 

das funções “dramaturgia” e “atuação” em processo de criação para teatro. Para isso, são 

desenvolvidas discussões acerca da crise do gênero dramático, suas aproximações com a crise 

do próprio gesto de escrever e a emergência da corporeidade, tendo como ponto de partida a 

virada epistemológica do século XIX. As discussões sobre o conceito de escrita, e sua crise no 

contexto contemporâneo, são realizadas a partir da filosofia crítica de Vilém Flusser, que 

permite reflexões que tensionam a natureza unidimensional da escrita em contraste com a 

natureza quadridimensional da cena teatral. A compreensão do trabalho do ator 

nestadissertação é norteada pelas teorias de Jersy Grotowski, cujo legado se atualiza no Brasil 

por meio dos estudos de Luis Otávio Burnier e o grupo que fundou, o Lume Teatro, 

compreensão que propõe o ator como criador, o centro psíquico e físico da sua própria arte, e, 

sobretudo, elaborador da sua própria dramaturgia. Os tensionamentos teóricos sobre escrita e 

imagem nos procedimentos de composição cênica, junto às perspectivas das poéticas do 

corpo, são observados no processo de criação do espetáculo “Terra sem Acalanto”, da 

companhia Sala de Giz, de Juiz de Fora (MG). O espetáculo em questão é objeto de pesquisa 

prática no qual o autor exerceu as funções de dramaturgismo e atuação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: dramaturgia, poéticas do corpo, autoralidade, ator-dramaturgo. 
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ABSTRACT 

 

This master’s thesis titled O ator-dramaturgo: perspectivas e procedimentos entre 

autoralidade e cena aims to investigate the fusion, or border, between the functions 

“dramaturgy” and “acting” in process of creation for drama. In order to do so, we develop 

discussions about the crisis of the dramatic genre, its approximations to the crisis of the very 

own writing gesture and the emergence of corporeality, taking as a starting point the 

epistemological turn the 19th Century. The discussions about the concept of writing – and its 

crisis in the contemporary context – are carried out using the critical philosophy of Vilém 

Flusser, which allows reflections that stress out the unidimensional nature of writing in 

contrast with the quadridimensional nature of the drama scene. The comprehension of the 

actor’s work in this thesis is guided by the theories of Jersy Grotowski, whose legacy is 

updated in Brazil through Luis Otávio Burnier’s studies and the group he founded, Lume 

Teatro, which proposes the actor as a creator, as the psyche and physical center of his own art 

and specially maker of his own dramaturgy. The theoretical stresses about writing and image 

in the scene composition procedures, along with the poetic perspectives of the body, are 

observed during the creation process of the spectacle “Terra sem Acalanto”, by the company 

Sala de Giz from Juiz de Fora – MG, Brazil. This particular spectacle is a practical research 

object in which the author executed both acting and dramaturgic functions. 

 

Keywords: dramaturgy, body poetic, authorality, actor-dramatist.  
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INTRODUÇÃO  

 

Na crise hermenêutica1 que o fim da modernidade histórica viveu rumo aos dias 

atuais não apenas os conceitos de “autor” e de “escrita para teatro” se desestabilizaram e 

entraram em decadência, mas também o próprio ato de escrever, como gesto de organização 

simbólica e discursiva do mundo, iniciou, com o advento da imagem técnica, um agudo 

processo de crise das suas funções originais, como aponta a filosofia crítica da imagem no 

século XX, que tem, como autores referenciais, Roland Barthes (“A Câmara Clara”, 1980), 

Walter Benjamin (“A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica”, 1985) e, sobretudo 

aqui considerado, o tcheco Vilém Flusser (cujas publicações se estendem de 1965 a 1991). 

Sendo assim, a abordagem do conceito de “imagem” será desenvolvida a partir das 

perspectivas flusserianas. 

O advento da corporeidade e da imagem se apresenta como rompimento 

paradigmático da palavra escrita. Nesse sentido, o teatro, como expressão artística que carrega 

relações e tensões específicas de composição entre palavra e imagem é um território fértil 

para se explorar as consequências de tal revolução epistemológica.  

O século XIX tinha como principal modelo da escrita teatral o gênero dramático. A 

partir da atualização da “Poética” de Aristóteles (séc. IV a.c.), a teoria dos gêneros literários 

no ocidente considerou o caráter absoluto do “drama” e, partir desse pensamento, o húngaro 

Peter Szondi (1965) propôs a superação da referida forma absoluta do drama a partir da 

emergência de elementos de caráter épico.  

Porém, a abordagem de Szondi, assim como de outros teóricos da dramaturgia, como 

o francês Jean Pierre Sarrazac (2002), é intrínseca ao texto e à palavra, e, apesar de 

indispensáveis para a discussão sobre dramaturgia contemporânea, precisam ser confrontadas 

com perspectivas que concebam a criação e a composição dramatúrgica como um fenômeno 

espacial e temporal de natureza efêmera e, sobretudo, que considerem o atuante como o 

elemento central. Por isso se torna imprescindível o legado de Jerzy Grotowski (1933-1999) e 

o pensamento sobre as poéticas corporais que ganham forma e força no século XX. 

                                                           
1 A crise hermenêutica é a crise dos modos de interpretação. Tal crise é marcada pelo declínio e a 

descrença dos paradigmas da razão, os quais no ocidente são definidos no Iluminismo, e deram, à consciência do 

homem moderno, a noção de que a ciência e o pensamento seriam plenamente capazes de conhecer o mundo. 

Como destaca Hans Ulrich Gumbrecht (1998). 
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A partir disso é possível pensar a fusão das duas funções fundamentais da criação 

teatral: a dramaturgia e a atuação. Considerando que o conceito de dramaturgia se expandiu, 

ele é aqui considerado a organização e a criação de nexos próprios entre os elementos 

constituintes da cena, enquanto a atuação é considerada o exercício de atualizar a dramaturgia 

como presença no evento teatral.  

Uma das hipóteses que norteiam essa investigação é que a crise do gesto de escrever 

e o retorno à corporeidade refletem uma impossibilidade conceitual de se “escrever para 

teatro”, já que esse, o teatro, passa a ser elaborado de forma mais eficaz como imagem e não 

como texto escrito. 

Essa crise da escrita, nas artes teatrais, reflete-se na relação fluida da “autoralidade” 

entre as funções de criação cênica. Para isso, essa dissertação propõe a análise do ator-

dramaturgo, localizando-o como uma tarefa possível nas práticas de criação teatral 

contemporâneas, papel esse que traz a interessante possibilidade de hibridizar2 no conceito 

aqui proposto, a “escritura sensível” da corporeidade psicofísica do ator, por um polo e a 

“escrita textual”, por outro.  

Trata-se, portanto, de uma compreensão específica do “trabalho de ator”, ligado às 

poéticas do corpo, ao mesmo tempo em que se considera a relevância e a potência da palavra 

escrita na dramaturgia da atualidade, ainda que o gesto de escrever careça de novas 

perspectivas conceituais. É justamente a tensão e a contradição das perspectivas “dramaturgia 

escrita” versus “dramaturgia do corpo” que são deslocadas para um campo discursivo 

expandido quando observado o alcance da função ator-dramaturgo em todo o caminho 

conceitual que parte dos princípios organizadores da autoralidade e se desdobra rumo à cena. 

No primeiro capítulo, intitulado “Dramaturgia e o gesto de escrever” investigo as 

compatibilidades particulares que o gênero dramático tem com o gesto de escrever, 

especificamente interessado na característica do “absoluto” que o gênero carrega como traço 

de estilo, aproximando essa característica à natureza absoluta da própria escrita, 

arqueologicamente considerada no pensamento flusseriano, a ser apresentado. Parto da 

compreensão de que o ato de escrever, no auge da modernidade histórica, e frente a uma 

profunda crise epistemológica, da qual traço um panorama, também experimenta uma crise 

que se desdobra na contemporaneidade. 

                                                           
2 Termo das ciências genéticas que diz sobre organismos formados pelo cruzamento de dois progenitores de 

origem distinta. Interessa justamente a noção de que o híbrido não é uma simples justaposição de diferentes, mas 

sim, um produto terceiro com características específicas.  
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Para esse panorama, faço uma leitura crítica sobre a modernização dos sentidos em 

Hans Ulrich Gumbrecht (1998). Cotejo também as teorias do drama de Peter Szondi. Para 

aprofundar as considerações sobre essa crise da escrita cênica, aproximo, às reflexões sobre 

dramaturgia, a arqueologia da escrita realizada pelo filósofo Vilém Flusser, destacando os 

argumentos filosóficos da impossibilidade de se escrever para o teatro hoje. 

No segundo capítulo, intitulado “O ator-dramaturgo: entre autoralidade e cena”, a 

virada epistemológica do mundo moderno serve de base para a reflexão sobre a noção de 

autoria, e as consequências do desaparecimento do autor para a dramaturgia contemporânea se 

refletem no papel atribuído ao ator no centro do fazer teatral. Assim, esse capítulo, centrado 

no ator como autor, apresenta um panorama das poéticas da corporeidade no século XX. A 

partir de Michel Foucault (1992) e Roland Barthes (1980), apresento considerações sobre o 

desaparecimento do autor; a emergência do conceito de “autoralidade” é analisada a partir da 

teórica Ana Pais (2004); e as poéticas da corporeidade são recortadas a partir dos 

pensamentos de Jerzy Grotowski, Eugênio Barba (1995) e tem foco específico em Luis 

Otávio Burnier (2009), e o Lume teatro, por serem referências e escolhas práticas da minha 

formação como ator. Por fim, o capítulo traz os pressupostos do conceito ator-dramaturgo, 

após ter sido elaborado e revisto criticamente o conjunto de pensamentos teórico-práticos aqui 

elencados. 

O terceiro capítulo, intitulado “Práticas do ator-dramaturgo no espetáculo Terra sem 

Acalanto", apresenta as reflexões da pesquisa prática na qual experienciei a função ator-

dramaturgo na composição do espetáculo intitulado “Terra sem Acalanto”, realizado na 

cidade de Juiz de Fora (MG), através da companhia da qual faço parte, a Sala de Giz. 

Na minha ficção pessoal, costumo dizer que cheguei ao teatro através da palavra. 

Meus primeiros escritos para teatro aconteceram em 2009, quando eu já tinha vinte anos de 

idade e cursava a faculdade de Letras na Universidade Federal de Juiz de Fora, minha cidade 

de origem. Eu já alimentava o desejo de atuar, e tinha experimentado alguns projetos 

amadores, mas afirmar o teatro como escolha de vida e, por consequência, torná-lo minha 

principal atividade, só se tornou possível a partir do momento em que comecei a escrever 

dramaturgia. Arrisco dizer que escrever me deu uma outra visão do teatro, ligada à concepção, 

à criação. Em outras palavras, o exercício da dramaturgia foi uma escolha pessoal decisiva. 

Era um período razoavelmente fértil para a cultura local, pois surgiram várias 

iniciativas para a cena teatral através da fundação de cultura da prefeitura de Juiz de Fora. Ao 

longo dos sete anos posteriores à minha conclusão da graduação universitária, participei 
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ativamente dessas iniciativas, incluindo um curso livre de teatro para adultos, do qual fui 

aluno e posteriormente o diretor, pude viver a expansão de um festival nacional de teatro do 

qual integrei a curadoria, e um festival de cenas curtas exclusivo para artistas locais com o 

qual ganhei meus primeiros prêmios de dramaturgia. Esses textos foram ampliados, se 

transformaram em montagens, e dois deles ganharam publicação nacional pela editora Giostri 

de São Paulo. 

Esse momento foi fértil para a cidade de Juiz de Fora, e através dele eu me reconheci 

como um artista da cena local, entretanto me foi um período revelador das dificuldades e 

carências de uma cena artística difusa e sem consciência de classe, que parecia estar sempre 

recomeçando. Eu estava inserido em um grupo de colegas que viu a urgente necessidade de 

pensar projetos de continuidade e formação teatral em sentido amplo e, para que fôssemos 

difusores na cidade, essa formação teria que começar por nós mesmos.  

A partir daí comecei a buscar capacitação teórica e prática qualificada fora da cidade, 

então cursei uma pós-graduação latu sensu em teatro no Rio de Janeiro e, descobrindo um 

enorme interesse pelas poéticas corporais, fiz cursos no Lume Teatro (Campinas/ SP), curso 

de teatro físico com Denise Stoklos (São Paulo/ SP), participei de um projeto de pesquisa em 

“dramaturgia do ator”, com o ítalo-argentino Norberto Presta, e fui ator-pesquisador na 

Residência Arte Secreta do Ator (Brasília/ DF) com o diretor Eugenio Barba e atriz Julia 

Varley do Odin Teatret (Dinamarca). Há três anos integro um grupo de pesquisa com a atriz-

pesquisadora Ana Cristina Colla do Lume. Junto a isso, fundei uma companhia teatral, a Sala 

de Giz, que hoje tem uma sede própria e é uma escola livre de teatro em Juiz de Fora.  

Considero minha pesquisa teórico-prática no presente mestrado da Universidade 

Federal de Ouro Preto o fechamento de um ciclo que marca o encontro dos trajetos paralelos 

que vivi e ainda desdobro na minha contínua formação em teatro. De um lado, o interesse pela 

palavra, a minha formação acadêmica nas Letras, e o exercício de uma escrita para teatro a 

princípio muito centrada no texto e, do outro, uma formação de ator pautada nas poéticas 

corporais que teve o privilégio de beber da fonte de referências significativas que se mantém 

hoje como pesquisas práticas continuadas. 

Nesse sentido, é muito cara para mim a possibilidade de propor e investigar a tarefa 

do ator-dramaturgo, especialmente por retornar à academia depois de alguns anos, trazendo 

uma escolha madura e consciente da minha área de atuação e do meu exercício vital. 
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Capítulo 1: Dramaturgia e o gesto de escrever  

 

A liberdade da criação poética muitas vezes adianta universos que a filosofia e a 

ciência traçam longos caminhos para atingir. Nesse sentido, proponho que façamos o 

exercício imaginativo de pensar um mundo sem a escrita tal qual a concebemos. Como ele 

seria? E se, não sendo outro mundo, mas este mesmo em que todos padecemos, pudéssemos 

voltar ao momento anterior à descrição das coisas em linhas? O que seria da consciência 

histórica? O que seria desse conjunto de pensamentos e alinhamentos que aqui se apresentam? 

Qual teatro esse mundo sem a escrita produziria? O que seriam dos dramaturgos? O teatro 

precisa de dramaturgos? Mas, ora, o teatro já não é anterior à própria escrita?  

Afinal, já não existem sociedades tribais que nunca precisaram do artifício do 

escrever? De fato, se a escrita é um artifício humano, poderíamos ter criado outras formas de 

dar conta do mundo, outros artifícios. Será que já não criamos tais artifícios toda vez que 

dançamos? 

Imaginemos que sem escrita temos um mundo “mágico”, circular, pré-histórico, já 

que a História não começou a ser contada e nesse sentido as coisas não acontecem no tempo, 

apenas ocorrem sem causa e consequência. As coisas sendo como são, antes de serem 

descritas e tematizadas. Não será assim que funciona a parte animal da nossa percepção 

humana? Até que ponto não é a escrita da História a principal definidora daquilo que 

chamamos humanidade? 

Para os filósofos da imagem e para os fenomenólogos do século XX, a maioria 

dessas perguntas estariam na base conceitual da nossa experiência com o mundo que nos 

rodeia. E, especificamente, da experiência marcada pela revolução que a fotografia teria 

causado na nossa percepção e na forma de dar conta de tudo aquilo com que nos 

relacionamos.  

A imagem técnica, junto à assombrosa capacidade de processamento de dados 

digitais, que conhecemos há tão pouco tempo, pode ser a nova forma de descrever o mundo, e 

por causa dela a escrita linear da História teria chegado ao fim, sem que tivéssemos percebido 

isso (senão os poucos filósofos e seus restritos leitores). Sobretudo, não saberíamos quais as 
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consequências de ter a disponibilidade dos olhares de tantas câmeras nos rodeando e 

registrando tudo, a longo prazo. 

A importância dessas questões é imensurável quando se trata de entender e de viver o 

tempo contemporâneo. E as artes cênicas se revelam como um território fértil quando estão 

propostas nas suas investigações um entrecruzamento consciente de conhecimentos 

científicos, filosóficos e poéticos. 

Nesse capítulo, faço uma breve revisão da modernização dos sentidos de Hans Ulrich 

Gumbrecht (1998), da escrita dramatúrgica a partir de Peter Szondi (1965) e da filosofia 

crítica de Vilém Flusser (2004). Com eles, pretendo desdobrar as hipóteses de que o caráter 

absoluto do drama traz uma compatibilidade específica com o gesto da escrita3, e de que esse 

gesto, no auge da modernidade histórica, e frente a uma profunda crise epistemológica, 

também experimenta uma crise que se desdobra na contemporaneidade. Ambas as hipóteses 

convergem para a contextualização de um cenário teórico-prático em que é possível levantar 

perspectivas e procedimentos de escrita no hibridismo das funções “dramaturgia” e “atuação” 

na criação teatral. 

 

1.1. Crise hermenêutica, consciência histórica e as teorias do drama 

 

Traçar paralelos entre a crise hermenêutica/epistemológica do século XIX e a 

chamada crise do drama moderno é de grande valor para se pensar não apenas os caminhos da 

dramaturgia contemporânea em sentido estrito, ou seja, caminhos cujas perspectivas e 

procedimentos a serem aqui levantados definem o principal recorte dessa dissertação, o 

“escrever teatro” nos dias atuais, mas também é valioso para se pensar a própria relação do 

sujeito contemporâneo com o gesto de escrever em sentido amplo, entendendo que as 

especificidades de se escrever para teatro estão sujeitas a todas as limitações e características 

do próprio gesto de escrever, o qual raramente é considerado um instrumento, ou artifício 

humano, situado historicamente, e dessa forma, declarado passível de transformações 

profundas, que incluem a possibilidade da sua decadência e até mesmo da sua morte. 

                                                           
3 O que não significa que o drama traga qualquer traço de superioridade frente aos demais gêneros literários, mas 

sim, que o traço estilístico que o define como “absoluto” permite uma distinção específica com relação à 

natureza da escrita. Nesse sentido, a compatibilidade com o gesto de escrever não confere maior valor estético ao 

drama, mas sim determina a possibilidade de análise da crise do gênero dramático dentro da virada 

epistemológica do século XIX, que abala o paradigma da interpretação, da ciência e do pensamento racional. 

Outros gêneros literários, como a poesia e o romance, por exemplo, vivem suas rupturas próprias ao 

atravessarem a pós-modernidade, porém não são, na sua natureza original, destinados à cena teatral, por isso não 

ganham enfoque central nessa discussão. 
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No mundo ocidental, a crise hermenêutica, ou crise epistemológica da interpretação, 

identificada na transição do século XVIII para o século XIX, é emblemática para se entender 

as profundas revoluções que a humanidade viveu no século XX e que hoje nos marcam com 

as enormes dificuldades e complexidades do cenário contemporâneo. Tal crise é marcada pelo 

declínio e a descrença dos paradigmas da razão, os quais no ocidente são definidos no 

Iluminismo, e deram, à consciência do homem moderno, a noção de que a ciência e o 

pensamento seriam plenamente capazes de conhecer o mundo. 

É justamente nesse período histórico da crise hermenêutica, que aqui considero 

chave, que a história da dramaturgia viveu em paralelo sua crise particular, vendo os alicerces 

do drama, ou, para quem preferir, do gênero dramático, serem implodidos. 

O drama, que desde a “Poética” de Aristóteles (séc IV a.c.) se atualizou ao longo dos 

séculos como gênero literário, sempre trouxe as tensões de estar carregado de “devir cênico”, 

como diria Jean-Pierre Sarrazac (2002), já que sempre se pressupôs que a finalidade de tal 

gênero é a cena, realizada no espaço e no tempo como arte teatral. Ao ressurgir nas leituras 

renascentistas da “Poética”, o drama tem lapidações teóricas nos classicismos francês e 

alemão até receber uma espécie de acabamento conceitual no pensamento estético de Hegel 

(1996). São justamente os estudos hegelianos que dão base para as reflexões relevantes de 

Peter Szondi (1965) sobre o drama moderno e a questão da adaptação entre forma e conteúdo, 

que levaria à superação do gênero dramático pelo épico. 

Antes de entrar nas especificidades, é importante ressaltar que até o momento de 

instauração da referida crise da interpretação do século XIX, a história da dramaturgia no 

ocidente podia ser entendida como a própria história do drama ou, de forma mais 

contundente, como a história do “teatro escrito” ou, ainda, a história do teatro como expressão 

do pensamento. As manifestações teatrais populares que não se conformam a essa “narrativa 

textocêntrica”, como a commedia dell’arte e expressões da Idade Média, por exemplo, são 

compreendidas, em grande medida, como exóticas ou peculiares. Gumbrecht dá exemplos 

objetivos do próprio contexto teatral: 

Interpretar o mundo (no paradigma moderno ocidental) quer dizer ir além da 

superfície material ou penetrar nessa superfície para identificar um sentido 

(isto é, algo espiritual) que deve estar atrás ou por baixo dela. Torna-se cada 

vez mais convencional pensar o mundo dos objetos e do corpo humano como 

superfícies que “exprimem” sentidos mais profundos. De fato, o paradigma 

da expressão surge com e pertence ao mesmo contexto epistemológico que o 

paradigma da interpretação. (...) O pressuposto de que os fenômenos têm 

sentidos inerentes não se alterou no limiar entre a cultura medieval e o início 

da cultura moderna (só a partir do século XIX se passou a entender mais 

amplamente a interpretação como uma atribuição, e não como uma 

identificação de sentido. (GUMBRECHT, 2010, p. 48). 
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Ao pensar nos motivos pelos quais a história do teatro ocidental é uma narrativa 

textocêntrica, nos é comum a ideia de que a materialidade do texto como suporte nos garantiu 

a permanência apenas das peças escritas, ao passo que a natureza efêmera das manifestações 

teatrais em presença espaço-temporal teria sido um infeliz impedimento para trazer à 

posteridade algumas qualidades e valores materiais das encenações e do trabalho dos atores 

em todo o período histórico anterior ao século XX, especificamente, anterior ao advento das 

imagens técnicas que passaram a permitir, através da fotografia, uma percepção e apreensão 

revolucionárias do mundo. O fenômeno teatral, por exemplo, passa a ganhar a possibilidade 

de registro de imagem.  

Porém, considerar os paradigmas da expressão e da interpretação, vigentes no 

ocidente até a cultura moderna, é necessário para se compreender que a valoração do mundo 

estava na capacidade do homem em identificar os sentidos inerentes e, dessa forma, 

“espirituais” daquilo que o rodeava. Nesse sentido, é apenas no componente espiritual do 

teatro ocidental, ou seja, no texto dramatúrgico, que estariam incluídos os valores da 

expressão cênica. Sendo assim, não havia sentido em se preocupar com a materialidade da 

cena, ou em garantir o valor da encenação tal como o teatro contemporâneo a concebe 

atualmente. Em outras palavras, considerando os paradigmas vigentes no ocidente até a 

modernidade, o corpo do ator e as demais materialidades significantes da cena teatral seriam 

apenas superfícies para o conteúdo profundo (e espiritual) do pensamento que o texto e a 

palavra expressariam. 

O teatro moderno ainda desenvolve a intriga pela interação de corpos e das 

vozes dos atores no palco. Mas agora há uma cortina, inovação da cenografia 

do início da modernidade, que separa o espaço da intriga do espaço dos 

espectadores. Assim, os corpos dos atores foram afastados (em teoria pelo 

menos) dos corpos dos espectadores. Em outras palavras, no início da 

modernidade, quando começava a ser decifrado o sentido que está em jogo, 

tudo o que é tangível, tudo o que pertence à materialidade do significante 

torna-se secundário e de fato é afastado do palco da significação. 

(GUMBRECHT, 2010, p. 53). 
 

É interessante para essa discussão observar os contrapontos que Hans Ulrich 

Gumbrecht traça com um paradigma histórico anterior – o medieval. Na Idade Média, 

acreditava-se que matéria e espírito eram indissociáveis, seja nos seres humanos ou nos 

demais elementos da criação divina. A epistemologia medieval cristã fazia com que os sujeito 

medievos, por exemplo, tivessem expectativa de que seus mortos ressuscitariam no dia do 

juízo final, ou que de fato o corpo do Cristo se transubstanciasse no sacramento da eucaristia, 

ainda preservando uma ideia aristotélica de signo fundada na distinção entre substância e 
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forma, um conceito estranho para o pensamento posterior ao iluminismo que passa a entender 

signo como a oposição entre significante material e significado profundo, concepção que nos 

chega até a atualidade. 

Os Homens começam a entender-se como excêntricos ao mundo; tal posição 

difere da autorreferência predominante durante a Idade Média cristã, em que 

o Homem se via como sendo parte de e rodeado por um mundo resultante da 

criação divina. Uma segunda alteração em relação à Idade Média tem a ver 

com a sugestão (...) de que essa figura humana, em sua excentricidade 

relativa ao mundo, é uma entidade intelectual e incorpórea. (GUMBRECHT, 

2010, p. 46). 

 

Expressões consideradas teatrais na Idade Média, marcadas por essa impossibilidade 

de separação entre matéria e espírito, criavam espaços de co-presença entre atores e 

espectadores, e a relação com a situação teatral era marcada por algo equivalente à 

transubstanciação do Cristo. Assim, o corpo dos atores, ao invés de significar os temas 

apresentados (que tratavam de enunciados dos sacramentos e mistérios cristãos), eram formas 

que passavam, na presença da situação teatral, a conter a substância narrada. O que 

determinava implicações extremas, como a própria execução de atores que transubstanciavam 

o Cristo crucificado na cena. Nesse sentido, o medievo só havia chegado à distinção entre os 

conceitos de “verdade” e “mentira”, ainda não tinha dado conta de apreender e conceber as 

noções de “fingimento” ou “ficção”. 

Se considerarmos alguns dos manuscritos medievais que filólogos do século 

XIX e do princípio do século XX classificaram como teatrais (...) 

descobriremos com frequência que é impossível identificar uma narrativa – 

ou seja, qualquer desenvolvimento progressivo de uma ação, muito menos de 

personagens. O centro do manuscrito, a situação teatral para a qual nele se 

oferece uma coreografia é, por um lado, a entrada do corpo de um ator (ou de 

um palhaço ou de um bobo), num espaço que partilhará com o corpo dos 

espectadores. O bobo perguntará, por exemplo, se “tem licença pra entrar”, 

depois de uma suposta anuência do público, insistirá na pergunta, 

acrescentando que sua presença poderá não agradar a todos. Como os 

manuscritos quase nunca indicam a coreografia das interações que se seguem 

temos que imaginar que essa parte – central – era improvisada e dependia de 

cada situação. Os manuscritos também se concentram por outro lado, na saída 

e na despedida dos atores, dito de outro modo, indicam um caminho para 

“desfazer” a situação teatral primeira, na qual os corpos dos atores não 

estavam separados por uma cortina dos corpos dos espectadores. 

(GUMBRECHT, 2010, p. 54). 

 

Mais do que definir uma relação específica entre atores e espectadores, como 

encontramos na breve pré-história da metafísica que Gumbrecht nos apresenta, o pensamento 

medieval, que não dissocia matéria e espírito, nos mostra um tratamento específico ao que 

seria sua dramaturgia. Tratamento, este, completamente excêntrico às teorias do gênero 

dramático, da sua origem aristotélica até seu acabamento na modernidade. Os manuscritos 
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medievais citados indicam que essas expressões teatrais se davam mais como 

“acontecimentos” do que como “apresentações narrativas”. Naturalmente esses 

“acontecimentos” podem ser lidos ao gosto dos roteiros tradicionais da commedia dell’arte, 

que atravessaram a Europa renascentista e sobreviveram nas ruas e variados espaços públicos 

em oposição ao teatro fechado de palco italiano. 

Por ser a interpretação um dos seus paradigmas, a crise hermenêutica do século XIX, 

da qual agora profundarei a análise, pode perfeitamente ser lida como uma crise da escrita. É 

a partir dessa premissa que entendemos a crise do drama como uma instabilidade do próprio 

gesto de escrever no fim da Modernidade histórica, que Gumbrecht (2010) situa entre 1780 e 

18304. Ao considerarmos o gesto de escrever como um artifício capaz de traduzir um mundo 

que se apresenta aos sentidos humanos como experiência circular (multifacetada e 

multiperspectiva) em um mundo linear (unidimensional e dotado de coerência e unidade), 

entendemos de que modo a escrita evoluiu na modernidade, estabelecendo-se como um 

recurso poderoso para a representação do mundo por meio da narrativa, e sobretudo como, 

nesse momento, ela é definidora da consciência histórica que pairava sobre a mentalidade 

burguesa.  

A filosofia e a ciência do século XIX (em crise) foram rapidamente 

dominadas por uma solução - temporária - desenvolvida por intelectuais e 

acadêmicos como reação ao primeiro desses desafios. Em termos muito 

abstratos, essa solução pode ser caracterizada como uma mudança de um 

estilo de representação do mundo em espelho (no qual cada conceito ou 

elemento do conhecimento supostamente correspondia a um único fenômeno) 

para um estilo no qual cada fenômeno seria identificado por meio de uma 

narrativa. (...) os discursos narrativos abrem um espaço no qual a 

multiplicidade de representações pode ser integrada e ganhar a forma de uma 

sequência. (GUMBRECHT, 2010, p. 63) 

 

Para entender as bases da crise hermenêutica que se estabeleceu no fim da 

modernidade, é necessário entender os deslocamentos que marcaram as evoluções da 

percepção do sujeito diante do mundo. O deslocamento mais importante rumo ao pensamento 

moderno foi o fato de que o homem se enxergava como sujeito da produção do conhecimento 

em oposição à visão medieval que dava todo o saber como revelação do divino, de modo que 

a missão dos detentores desse saber revelado era protegê-lo. Ao invés de se ver e se 

interpretar como uma parte do mundo, o sujeito moderno se viu excêntrico a ele e, em vez de 

definir-se como uma unidade de corpo e espírito, esse sujeito colocou-se como um observador 

                                                           
4 Gumbrecht (2010) define a Modernidade epistemológica como segundo período do mundo moderno, em um 

conjunto de etapas definidas por ele como “cascatas”, a segunda cascata é marcada pelo surgimento da 

consciência da modernidade enquanto um conceito aplicado à definição de uma época, chamada de crise da 

representação.  
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externo diante do mundo, pois pretendia ser puramente “espiritual” e do gênero neutro para 

produzir conhecimento.  

Como destaca Gumbrecht, a pré-condição estrutural do início da modernidade é o 

eixo sujeito-objeto (horizontal), que define o confronto entre o sujeito espiritual e o mundo 

dos objetos materiais (no qual inclui seu próprio corpo). Ele também aponta que a segunda 

pré-condição estaria na ideia de um movimento vertical, mediante o qual o sujeito lê ou 

interpreta o mundo dos objetos. Dessa forma, trata-se de uma interpretação baseada em ler 

camadas profundas ocultas sobre uma superfície que aparece aos sentidos. O principal 

problema dessas condições é que nos primeiros estágios da modernidade se instituiu uma 

confiança cega no conhecimento produzido por esse observador de primeira ordem. 

Michael Foucault (1992), em “A palavra e as coisas”, assinala o limiar discursivo do 

ano 1800 que indica um papel de observador que é incapaz de deixar de se observar ao 

mesmo tempo em que observa o mundo. É o chamado observador de segunda ordem. As 

transformações epistemológicas que estão implicadas nessa passagem, do observador de 

primeira ordem para o de segunda, configuram o deslocamento fundamental da modernidade 

rumo à profunda crise que nos trouxe ao cenário contemporâneo. 

O conhecimento se tornou mais centrífugo do se poderia esperar, mas o 

fascínio intelectual com o pensamento “materialista” e até mesmo a 

emergência da estética como subcampo da filosofia durante o século XVIII 

tornam claro que, contrariamente às premissas do campo hermenêutico, a 

apropriação do mundo pelo corpo humano, ou seja, pelos sentidos, 

reapareceria agora como alternativa epistemológica. (GUMBRECHT, 2010, 

p. 60) 

 

Se o observador de segunda ordem se torna cada vez mais consciente de sua 

composição corpórea, seja pelo estudo anatômico humano em geral, ou pelas percepções 

orgânicas do seu corpo individual, que inclui toda a complexidade do seu sexo e dos seus 

impulsos vitais, a ele fica nítido que cada fenômeno particular do mundo pode produzir uma 

infinidade de percepções, formas de experiência e representações possíveis. Junto a isso, toda 

essa possibilidade de novas representações podia ser integrada a modelos cada vez mais 

sofisticados de evolução ou relatos historiográficos, isso trouxe ao homem da modernidade a 

sensação de aceleração do tempo, que foi chamada temporalização do século XIX. 

O papel do observador, surgido no início da era moderna como elemento-

chave do campo hermenêutico, era apenas encontrar a distância apropriada 

em relação aos objetos, mas o observador de segunda ordem, que haveria de 

dar forma à epistemologia do século XIX, era um observador condenado - 

mais do que privilegiado – a observar a si mesmo no ato da observação. 

(GUMBRECHT, 2010, p. 62). 
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Sob essas considerações, a relação aprofundada com a historicização e a 

narrativização são respostas da modernidade que aparecem antes de tudo como meios de 

manipular a questão perturbadora da experiência que seus sujeitos estavam tendo com o 

mundo. Um mundo que jamais seria totalmente “interpretado” e “conhecido”. Um mundo sem 

“verdades”, carregado da possibilidade de ser lido em muitas perspectivas, dentre as quais se 

inclui a própria ideia de “tempo histórico”. A noção de acúmulo, progressão, evolução e 

superação que configura a noção de tempo histórico, é, em relação à existência humana, um 

cronótopo recente e historicamente específico. 

Parece seguro dizer, contudo, que somente desde o início de século XIX 

atribuiu-se ao tempo a função de ser um agente absoluto de mudança. No 

interior do tempo histórico, não se pode imaginar que quaisquer fenômenos 

estão livres de mudança – e isso leva à aceitação da premissa de que períodos 

históricos diferentes não podem ser comparados por quaisquer padrões de 

qualidade meta-histórica. (GUMBRECHT, 1998, p. 15) 
 

Ao colocarmos uma lente dentro dessa grande crise hermenêutica aqui analisada, 

encontramos características específicas para se ler a chamada “crise do drama”, a qual, em 

grande medida, pretende aqui ser lida não apenas como uma crise historicamente localizada 

da escrita para teatro, mas indica a instabilidade do próprio gesto de escrever a partir do 

século XIX. 

A ideia de “drama absoluto” surge com a recepção renascentista da “Poética” de 

Aristóteles, que ganha grande força no classicismo literário europeu. Na Alemanha, o 

classicismo tem o pensamento de Hegel (2004), e seus apontamentos sobre traços estilísticos 

específicos os quais, nesses estudos estéticos, dão ao gênero dramático uma superioridade 

frente ao épico e ao lírico. Segundo Hegel, no drama, "assim como no épico, é desdobrada 

diante de nós uma ação em sua luta e desenlace, potências espirituais se expressam e entram 

em conflito(...)"(2004, p. 85). 

 Daí surge a possibilidade, ainda que apenas conceitual, de se falar em “drama puro”. 

Quanto aos recursos dramáticos, o diálogo é considerado o traço estilístico principal, e 

suprime-se das obras tudo o que seria considerado como antidramático (prólogo, epílogo, 

narração, reflexões à parte) por conter traços da épica ou da lírica. Sob esse ponto de vista se 

excluiu modelos da dramaturgia amplamente conhecida, como a shakespeariana, e as 

tragédias gregas, por exemplo.  

Como características específicas do gênero dramático, destaca-se, como matéria 

própria a ele, o conflito intersubjetivo, fechado em si mesmo. Dispensando um narrador, o 

diálogo confere uma articulação rigorosa entre as cenas. E, nesse sentido, o tempo 
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característico do drama é o tempo presente irreversível e efêmero. Essas características 

formais seriam próprias para a expressão de conflitos afinados com a ascendência e a 

consolidação da sociedade burguesa na modernidade histórica. A origem dialética que dá 

totalidade ao drama valoriza a liberdade do indivíduo burguês, capaz de transformar a sua 

própria realidade no enfrentamento consciente dos seus problemas, graças à capacidade de 

articular dialeticamente esses conflitos. O espírito burguês, ao tensionar a relação entre 

público e o privado, com as práticas liberais mercantis e o impulso do acúmulo e da 

propriedade, estreita o lugar dos conflitos (que antes eram da esfera pública e coletiva) à 

dimensão da família e do privado. Assim, nesse período da modernidade em que o drama é 

uma forma historicamente legítima, seus conflitos centrais se dão entre indivíduos burgueses 

livres, geralmente restritos ao espaço privado de uma família com valores tradicionalmente 

patriarcais. 

É justamente a partir dos estudos estéticos de Hegel, mais especificamente, a partir 

da noção de “drama absoluto”, acima definido, que Peter Szondi escreve sua Teoria do 

Drama Moderno, propondo a análise de uma crise da forma. Com perspectiva intrínseca ao 

texto, Szondi deixa a encenação de lado e faz uma análise de dramaturgos do período 

recortado, de 1880 a 1950, em cujas obras a introdução de novos temas não são compatíveis 

com a forma de um diálogo que expressa um conflito intersubjetivo (ao gosto burguês). Nos 

exemplos analisados por Szondi, os conflitos seriam de natureza não dramática e estariam 

além da ordem do indivíduo, que não encontra no diálogo uma forma adequada de 

apresentação. 

As transformações da estética teatral em direção às formas modernas e às 

vanguardas não é lida simplesmente como a superação do antigo e o avanço 

do novo, mas é obrigado a partir da sua dialética interna, a refluir sobre si 

mesma – a refletir-se.” (SZONDI, 2001, p.15). 

 

De maneira hegeliana, o alemão pensa na adequação entre forma e conteúdo. Sendo 

assim, a forma do drama seria implodida por dentro, frente à existência de elementos de 

ordem histórica ou coletiva. Desse modo, na crise da forma proposta por Szondi, haveria uma 

profunda superação do gênero dramático em direção ao épico, e, ainda que Szondi não o 

destaque dessa forma, apresentando-o paralelo aos demais, Bertold Brecht5, um dos 

dramaturgos analisados, seria uma formulação por excelência dessa teoria, sobretudo porque 

                                                           
5 Eugen Bertholt Friedrich Brecht (Augsburg, 10 de fevereiro de 1898 — Berlim Leste, 14 de agosto de 

1956) Dramaturgo, poeta e encenador alemão de grande influência no século XX. 

https://www.sinonimos.com.br/ascendencia/
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dialoga e traz para o teatro o pensamento de Karl Marx6, outro pensador inquestionavelmente 

central do século XX. 

Jean-Pierre Sarrazac (2002) utiliza o termo “autor-rapsodo” para propor uma 

flexibilização da noção de inteireza da escrita dramatúrgica na contemporaneidade, 

entendendo que o rapsodo tem por função o remendo, a costura e, assim, o resultado da sua 

tarefa é uma dramaturgia inacabada, processual, que leva em conta a impermanência das 

unidades de estrutura. Ele afirma: 

a modernidade da escrita dramática decide-se num movimento duplo que 

consiste, por um lado em abrir, desconstruir formas antigas e, por outro, em 

criar novas formas. Aqui termina a parábola do arquitecto uma vez que, 

efectivamente, o escritor de teatro não trabalha nem pensa em termos de 

grandes unidades estruturais. Porque toda sua atenção está concentrada no 

detalhe da escrita. E o detalhe, como é sabido, significa originariamente 

divisão, converter em pedaços. Logo o escritor-rapsodo (raptein em grego 

significa “coser”), que junta o que previamente despedaçou e, no mesmo 

instante, despedaça o que acabou de unir (SARRAZAC, 2002, p. 37) 

 

Apesar de olhar as possibilidades de desconstrução de antigas formas de escrita e 

descobertas de novas, e ser um crítico referencial na atualidade, Sarrazac é aqui considerado 

intrínseco ao texto e aos “detalhes da escrita”. 

Uma segunda abordagem da história da dramaturgia, é extrínseca ao texto e à 

palavra, e permite a compreensão de “dramaturgia” como criação e composição do fenômeno 

teatral de forma ampla, em que se evidenciam não apenas complexidade das relações entre 

texto e cena, mas consideram “texto” um conceito que não se restringe à palavra escrita. A 

partir dessa abordagem extrínseca entendemos o quanto o termo “dramaturgia” pôde ser 

emprestado aos demais elementos que compõem o fenômeno teatral: dramaturgia do corpo, 

dramaturgia do ator, dramaturgia da luz, dramaturgia do espaço, são algumas mais evidentes.  

Ana Pais considera os materiais cênicos como uma das afigurações possíveis do 

grande espectro da dramaturgia, entendido por ela como um “conceito-hidra”, que se 

desdobra em muitas cabeças. Um exemplo da segunda abordagem, Ana Pais expõe: 

Sendo um conceito polissêmico e tentacular, a dramaturgia afigura-se-nos 

como uma gigantesca hidra da qual irrompem múltiplas cabeças: um 

conceito-hidra em cujo centro reside a função de estruturar, quer o texto 

dramático, de um ponto de vista mais tradicional, quer a globalidade dos 

materiais cênicos, numa perspectiva pós-brechtiana. As suas várias cabeças 

simbolizam as distintas acepções que co-existem no seu uso contemporâneo. 

(PAIS, 2004, p. 21) 

 

                                                           
6  Filósofo, sociólogo, historiador, economista e revolucionário socialista alemão. 
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Também considerando a abordagem extrínseca ao texto, Letícia Oliveira (2014) 

propõe três instâncias da dramaturgia no fenômeno teatral: a tessitura, o texto e a relação 

tríplice das duas primeiras com o espectador. 

A primeira instância é a tessitura do espetáculo entendida como a “estrutura” 

ou “arquitetura” – imagem abstrata de uma possível organização das cenas – 

da dramaturgia, que faz fronteira com a encenação: os lugares de passagens 

ou a sequência entre uma cena podem ser configurados como espaços pré-

ativos para que o espectador possa se manifestar (mesmo que pontualmente) 

durante o espetáculo. Tessitura então é entendida, aqui, como a composição 

cênica da trajetória das ações da atuação e dos elementos de luz, som, voz, 

sinestesia e intervenção frente ao espectador, elementos que fazem parte do 

todo do espetáculo (...)A segunda instância é o texto do espetáculo, entendido 

como palavra dita pelos atores ou em áudio e até mesmo qualquer palavra 

grafada no espaço da cena, texto é entendido aqui como signo. Como a 

palavra texto também é compreendida como peça teatral impressa em papel, 

ou ainda pode se referir à qualidade de texto ou do discurso utilizado pelo 

autor teatral – chamada de textualidade (...) A terceira instância, portanto, é a 

relação tríplice entre o espectador, a tessitura e o texto, que se refere às 

práticas de ensaio ou temporada do espetáculo, pois comprovam quão 

eficazes podem vir a ser o processo de recepção de cada montagem teatral. 

(OLIVEIRA, 2014, p. 58-59) 

 

Naturalmente, ambas as perspectivas possuem seus próprios repertórios críticos e são 

igualmente potentes (ou impotentes) dependendo dos contextos teóricos ou práticos em que 

discursam, dado que toda teoria é um modelo abstrato e, dessa forma, não alcançam a 

abordagem ampla de todos os objetos críticos. Sobretudo, as tensões entre as duas 

perspectivas são de profundo interesse para a investigação aqui pretendida, pois estão 

polarizadas nos limites da função ator-dramaturgo, que será aqui proposta. 

A crise hermenêutica do século XIX, propositalmente reiterada nesse início de 

dissertação, equivale à ruptura e instabilidade do gênero dramático, tido como modelo central 

da escrita para teatro. Interessa a essa discussão, sobretudo, que a crise do mundo moderno e 

burguês, ofereceu ao pensamento epistemológico, a possibilidade dessa leitura extrínseca à 

palavra, ao texto, e, indo além, a possibilidade de uma leitura para além da interpretação, 

rumo à presença e à corporeidade, noções vastamente observadas no centro das práticas 

poéticas contemporâneas. 

O resgate da corporeidade como procedimento de produção do conhecimento deu ao 

espírito do século XIX o peso da gestação da grande revolução científica, filosófica e artística 

que nasceu no século seguinte. Revolução que engloba o surgimento da psicanálise com 

Sigmund Freud7 (1856-1939) e a filosofia libertária de Friedrich Nietzsche8 (1844 -1900), por 

                                                           
7 Médico austríaco, criador da psicanálise, revoluciona o pensamento científico com a apresentação 

teórica do inconsciente, cujas implicações para a hermenêutica tradicional são determinadas pela limitação dada 

à razão e ao cogito, frente às capacidades inconscientes da mente humana. 
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exemplo. Especificamente para a arte de ator, essa revolução deu condições ao surgimento de 

um grande nome que fez da pesquisa prática o seu campo teórico e que deu vigor ao que hoje 

entendemos como treinamento psicofísico do ator e suas poéticas corporais, que é Jerzy 

Grotowski9 (1933 – 1999) e seu teatro pobre. 

De todo o conjunto de elementos historicamente situados que participam dessa 

grande virada hermenêutica, parece ser o próprio “gesto de escrever” o mais emblemático e, 

apesar disso, é um elemento pouco analisado de forma isolada pois, afinal, ele parece estar 

protegido no interior de todas as práticas epistemológicas como um elemento já estabelecido. 

Ora, se a crise hermenêutica é a crise profunda da interpretação e da produção de 

conhecimento do mundo baseado no cogito, é assim o gesto de escrever, entendido como o 

artifício de alinhar a experiência de um mundo cada vez mais revelado na sua não-linearidade, 

e, mais que isso, o preciso gesto da historicização e da narrativização, que exige para si 

mesmo uma análise das suas especificidades, já que ele também é o próprio gesto que 

configurou toda a forma de pensar e agir no ocidente, afirmativa que sustentaremos com a 

filosofia de Vilém Flusser. 

Pensar o dentro-fora da escrita nos impõe os tensionamentos dentro-fora da própria 

linguagem frente à realidade. Essa é uma das contribuições teóricas mais relevantes que o 

filósofo tcheco nos lega para analisar a contemporaneidade.  

Flusser reconhece que para o intelecto, os limites existentes entre os dados brutos do 

mundo e as palavras representam um abismo intransponível. Por outro lado, se é por meio da 

palavra que o mundo é mediado para os indivíduos, Flusser conclui que língua é realidade, 

nos oferecendo dessa maneira, uma perspectiva nova diante da relação entre os aspectos 

linguísticos e culturais, que se evidencia, especialmente, por meio do que ele chama de 

intraduzibilidade, ao percebemos que expressões e palavras carregam um caráter 

eminentemente cultural, porque estão ancoradas em dada realidade específica.  

O que é a estrutura ontológica da língua? Aquilo que faz com que as frases 

sejam significativas? Digo estrutura porque esse aquilo é algo formal, é um 

sistema de referência, e digo ontológica porque o significado da língua é a 

realidade. Ao invés de dizer estrutura ontológica, poderia ter usado a 

expressão sistema de categorias. (FLUSSER, 2004, p.107-108) 

 

O panorama crítico do século XIX, aqui levantado, se lido a partir de Flusser, nos dá 

uma perspectiva interessante. Se até esse momento, a percepção humana construía a relação 

                                                                                                                                                                                     
8 Filósofo alemão, escreve textos críticos importantes sobre religião, moral e cultura contemporânea. 
9 Diretor de teatro polonês, seu trabalho mais conhecido em português é "Em Busca de um Teatro 

Pobre", onde postula um teatro praticamente sem vestimentas, baseado no trabalho psicofísico do ator. 
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com o real a partir da linguagem, sobretudo com uma entrada intelectual, de espírito 

distanciado e ao gosto cartesiano do cogito ergo sum, de ali em diante, com o retorno à 

corporeidade promovido também pela filosofia materialista, essa consciência de realidade não 

apenas perde seus contornos e sua ideia de inteireza, mas parece criar uma dependência (a 

princípio angustiante) da linguagem como instrumento de salvação do ser humano contra o 

mundo que o amedronta com sua multiplicidade de definições objetivas para o intelecto. 

Flusser vai notar que, com o surgimento da fotografia no fim da modernidade, 

também ganha fim a narrativa histórica. Nesse sentido, o historicismo é o resultado de uma 

luta milenar entre a escrita e as imagens e o homem pós-histórico é fruto do novo triunfo das 

imagens sobre a escritura. No espelho de uma crise epistemológica, podemos encontrar uma 

crise de natureza ontológica, primeiramente com o advento da luz elétrica, mas sobretudo com 

a fotografia, que revoluciona a percepção do homem na passagem do século XIX para o XX. 

Nesse sentido, a relação do ser humano com a escrita cada vez mais revelará o quanto esse 

gesto de representação do mundo foi irreversivelmente abalado. 

 

1.2. O teatro e a crise do gesto de escrever a partir da filosofia de Vilém Flusser 

 

Dono de um pensamento filosófico sofisticado e intimamente ligado às revoluções 

tecno-cientifico-informacionais do século XX, o theco Vilém Flusser tem, em seu repertório, 

um ensaio singular, menos próximo dos títulos mais célebres da sua obra, que originou um 

volume dedicado especificamente à reflexão sobre a “escrita” e sobre o “gesto de escrever”. 

Considerada por ele um artifício humano que pode ser situado historicamente, a 

escrita não apenas teria determinado a formação da cultura e da noção de história, mas 

também poderia deixar de existir, perdendo sentido após gradativamente ser substituída pelos 

códigos digitais. Para fundamentar esses pressupostos, Flusser faz de “A Escrita – Há futuro 

para a escrita?”, de 1987, uma verdadeira arqueologia do gesto de escrever, que sem dúvida é 

uma colaboração para reflexões em diversos outros campos do conhecimento. 

Em breve, com auxílio desses novos códigos, será possível corresponder-se, 

produzir conhecimentos científicos, fazer política, fazer poesia e filosofar 

melhor do que com o alfabeto ou com os numerais arábicos. (...) No futuro, 

apenas os historiadores e outros especialistas terão de aprender a ler e 

escrever. (FLUSSER, 2010, p. 17) 

 

Considerando as características particulares do gesto de escrever para o teatro, sobre 

as quais o filósofo não se dedica, parto das instigantes considerações teóricas que ele 

apresenta, pondo à prova o futuro da escrita em sentido amplo, e inicio questionamentos 
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específicos sobre o futuro da escrita para o teatro. No volume, com edição em língua 

portuguesa de 2010, Flusser dedica um capítulo à noção de “roteiro”, que é provavelmente, o 

que mais se aproxima de reflexões sobre a escrita para o teatro no livro, e talvez, em toda a 

sua obra. 

O filósofo distingue, no capítulo, a escrita dramática da escrita programática, já tendo 

elaborado ao longo do livro um procedimento arqueológico que opõe as naturezas do código 

alfanumérico e suas tensões entre palavra e imagem. O roteiro, segundo ele, é uma escrita que 

tem a especificidade de usar os códigos da escrita como subterfúgio para a imagem. Roteiros 

não seriam textos, mas pré-textos para a imagem. Por escreverem em direção aos códigos 

digitais, os roteiros potencialmente almejam desembaraçar-se do alfabeto. Assim, segundo 

Flusser, roteiros são os maiores exemplos de decadência da escrita frente ao poder das 

imagens técnicas. 

No caso desses roteiros trata-se de linhas de letras que devem ser 

transcodificadas em imagens. Neles o alfabeto se tornou um código auxiliar. 

Ele foi irradiado pelas imagens para superá-las e retorna a elas para produzi-

las” (...). Por isso roteiros são duplo engano: eles simulam ser textos, quando 

de fato são programas de imagens, e simulam que o alfabeto tem uma função 

na cultura das imagens, quando de fato aproveitam apenas dos restos mortais 

do alfabeto no seu último suspiro, antes que a totalidade desapareça do 

campo de visão. (FLUSSER, 2010, p. 150) 
 

Segundo ele, dramas são ações, Handlungen, e programas, Programme, são 

prescrições de comportamento. Nesse sentido, o roteiro seria um tipo de escrita já programada 

para se tornar código digital que se traduz em imagem. E o filósofo aplica uma noção fechada 

de dramaturgia como a polaridade de um hibridismo do roteiro frente aos códigos digitais. 

Sendo Flusser (2010, p. 148), “do ponto de vista do passado, o roteirista pode se considerar 

um dramaturgo; do ponto de vista do futuro, como processador Word não inteiramente 

automatizado.” 

Nesse mesmo texto, quanto ao teatro, Flusser reduz-se a considerar como 

dramaturgia as escritas de Shakespeare (1564-1616) e de Sófocles (497-406 a.c.), e apresenta 

a clara noção de escrita dramática a partir do conceito aristotélico-hegeliano de drama como 

ação. Além disso, o filósofo afirma que o roteirista do rádio é o que mais se aproxima do 

“dramaturgo” (ele usa o termo), dizendo que em ambos há um lançar das palavras enviadas ao 

espaço como código sonoro. Porém, tanto no rádio como em Shakespeare, ele afirma que o 

ouvinte pode ter o desejo de “ler o texto”, caso se “comova pelo programa”. 

Pode ser ler Macbeth antes, depois ou independentemente de uma 

apresentação teatral e, para cada leitura, haverá uma compreensão diferente. 

Lê-se o texto antes para se fazer uma ideia do drama. Lê-se o texto depois 



   
 

25 
 

para se verificar o quanto da obra escrita se perdeu na dramatização e o 

quanto se acrescentou. Lê-se o texto independentemente para des-dramatizar 

a obra. (FLUSSER, 2010, p. 149) 

 

Há, obviamente, em “Há futuro para a escrita?” um abismo entre a profundidade das 

considerações teóricas sobre gesto de escrever, e a noção de dramaturgia restrita ao texto 

fechado em moldes clássicos. O pressuposto principal aqui, após situarmos a chamada crise 

hermenêutica do século XIX e suas consequências para o paradigma da interpretação e, por 

comparação, as consequências para o gesto de escrever, é que esse material de Flusser sobre a 

escrita pode revelar muitas questões sobre as características da dramaturgia hoje, criticamente 

entendida sob as luzes da contemporaneidade. Frente o principal, é importante acentuar 

alguns pressupostos secundários. 

O segundo deles é a crença que, de fato, existe uma crise da palavra escrita – uma 

crise maior na qual também se insere a crise da escrita para o teatro. Para defender essa 

premissa podem ser realizados longos trajetos epistemológicos em diversas áreas do 

conhecimento, como a linguística, a filosofia, a antropologia e as ciências sociais, por 

exemplo. O que é possível e desejo de se levantar no recorte dessa dissertação são pistas, as 

quais dialogam com a arqueologia da escrita realizada pela filosofia crítica de Vilém Flusser, 

que aqui será apresentada. O terceiro pressuposto, muito importante e já implícito no segundo, 

é que escrever para teatro, ou seja, produzir dramaturgia, é um exercício específico e distinto 

de outras escritas, até mesmo aquelas que também são exercícios poéticos (escrever literatura 

aqui não é escrever dramaturgia, na medida em que a literatura tem como alvo o receptor 

leitor, e, por sua vez, a dramaturgia tem como alvo o espectador da cena teatral). O quarto 

pressuposto, complementar ao terceiro, é que dramaturgia é entendida como escrita textual. 

Logo, considera-se, pelo menos momentaneamente neste capítulo, o valor da “abordagem 

intrínseca” ao texto.  

A teoria da dramaturgia, na abordagem científica de pensadores teatrais 

contemporâneos como Josette Féral (2015) e Érica Fischer-Lichte (1997), amplia muito as 

acepções de “escrita para teatro” tanto em seus processos criativos, quanto nos resultados 

organizados em trabalhos textuais ou cênicos, cada vez mais postos à prova em discussões 

sobre presença, performatividade e impactos do real na cena. As origens dessa ampliação das 

acepções de dramaturgia nos tempos atuais são interessantíssimas para a presente discussão já 

que indicam, elas próprias, as pistas da crise da escrita aqui abordada. 
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Sendo assim, o primeiro passo é trazer pontos característicos sobre a natureza da 

escrita em Flusser, e propor, dentro das limitações de uma reflexão breve, alguns caminhos 

para pensar a dramaturgia contemporânea, diferenciando-a como tipo específico de escrita, a 

partir da teoria estética e da filosofia da história. 

Entre os pontos fundamentais extraídos do procedimento arqueológico de Flusser 

sobre a escrita, destaco três, intimamente interligados, para a discussão: (1) a 

unidimensionalidade da escrita, (2) a superação do tempo circular pelo linear e (3) a 

consequente determinação da consciência histórica pelo gesto de escrever. 

Todo escrever está ‘correto’: é um gesto que organiza sinais gráficos e os 

alinha. E os sinais gráficos são sinais para o pensamento. Portanto, escrever é 

um gesto que orienta e alinha o pensamento. Quem escreve teve de refletir 

antes. E os sinais gráficos são aspas para o pensamento correto. Numa 

primeira aproximação com a escrita, evidencia-se um motivo oculto por trás 

do escrever: escreve-se para colocar os pensamentos nos trilhos corretos. 

(FLUSSER, 2010, p. 20) 

Flusser elucida que a escrita é uma apropriação abstrata do mundo pela relação de 

subtração entre as quatro dimensões apreendidas pela percepção (largura, altura, profundidade 

- dimensões espaçais - somadas ao tempo). Simplificadamente, a produção de uma imagem, 

que fundamentalmente tem por função nos orientar no mundo, subtrai as dimensões de tempo 

e profundidade. Assim, uma fotografia é a expressão de um pensar bidimensional, construído 

historicamente. Em sua abstração, a escrita vai além e, “ao desfiar as superfícies das imagens 

em linhas, alinhando os elementos imaginísticos”, ela subtrai também a altura. Nesse sentido, 

a escrita é a expressão histórica de um pensar unidimensional. 

Nessas primeiras considerações acerca do escrever, a linha, esse caminhar 

linear dos sinais gráficos, é o mais impressionante. O escrever parece a 

expressão de um pensar unidimensional, e, por conseguinte, também de um 

sentir, de um querer, de um valorar e de um agir unidimensional: de uma 

consciência que, devido à escrita, emerge do círculo de vertigem da 

consciência anterior à escrita. (FLUSSER, 2010, p. 21) 

Questão que tange a escrita no ocidente, diz sobre nosso código alfanumérico. Ao ler 

e escrever, operamos com pelo menos três tipos claros de formas de pensar: a das letras, a dos 

números e a dos sinais normativos. A unidimensionalidade porventura nos tira da consciência 

de que fazemos, tanto na leitura quanto na escrita, “saltos” entre essas formas de pensar, e, 

mais ainda, nos faz esquecer que sujeitamos o pensamento numérico ao pensamento literal. 

A violação dos numerais pelas letras equivale a uma violação do modo de 

pensar numérico pelo literal; trata-se, portanto, de um importante aspecto do 

pensamento ocidental, produzido pelo código alfanumérico. (...) Uma vez que 

as letras são sinais para sons pronunciados, o texto alfabético é uma partitura 

de um enunciado acústico: ele torna o som visível. Os numerais, por sua vez, 
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são sinais para ideias, para imagens vistas com o “olho interior” (“2” como 

sinal para a imagem mental de um par). (FLUSSER, 2010, p. 38) 

A escrita, considerada então expressão estruturante de um pensamento “correto”, 

observada a sua unidimensionalidade, teve, naturalmente, um território fértil no ocidente 

lógico-aristotélico para se instituir. Escrever, além de gesto reflexivo, já que procede a partir 

do interior de um pensamento, é também um gesto político, já que se volta para o exterior, ao 

destinar-se sempre para um outro. É por esse motivo, segundo Flusser, que a escrita “tornou-

se o código que suporta e transmite a cultura ocidental, e deu, a essa cultura, uma forma tão 

explosiva”. Refletir sobre um espaço universal anterior à escrita nos exige situá-lo anterior ao 

pensamento lógico, às relações políticas, e, em vasto sentido, anterior, enfim, à própria 

história. 

A distinção entre tempo circular e tempo linear aparece de forma ampla em toda a 

obra de Flusser, especialmente no célebre “Filosofia da Caixa Preta”, em que nos aponta 

nossa alienação com relação às imagens e quanto à, já mencionada, importância delas como 

instrumentos de orientação no mundo.  

Flusser nos explica que as imagens são “mágicas” à medida que traduzem processos 

em cenas. É o oposto do que acontece na leitura de um texto escrito. Ao enfrentar uma 

imagem, o olho circula em vários pontos dentro do quadro bidimensional. Ao enfrentar um 

texto escrito, o olho segue o encadeamento da linha, acompanhando a transposição do tempo 

circular em linear, a tradução da cena em processo. 

Somente quando se escrevem em linhas é que se pode pensar logicamente, 

calcular, criticar, produzir conhecimento científico, filosofar – e, de maneira 

análoga, agir. Antes disso, andava-se em círculos. E quanto mais longas são 

as linhas que se escrevem, mais historicamente pode-se pensar e agir 

(FLUSSER, 2010, p. 22) 

 

Entender a superação de um tempo circular por um tempo linear consiste em atribuir 

à escrita um papel primordial de consciência de ação do homem no mundo. Consiste também 

em distinguir, na origem da própria concepção de escrita, uma tensão clara entre palavra e 

imagem.  

No (tempo) circular o canto do galo dá significado ao nascer do sol e este dá 

significado ao canto do galo. Em outros termos: no tempo da magia, um 

elemento explica o outro, e este explica o primeiro. O significado das 

imagens é o contexto mágico das relações reversíveis. (FLUSSER, 2002, p. 

8) 

A partir do que até aqui foi levantado, podemos considerar o terceiro ponto – a 

determinação da consciência histórica pelo gesto de escrever. Flusser destaca com muito vigor 

o engano de considerar que a história é algo que sempre existiu. Nesse sentido, para ele é um 
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equívoco considerar que a escrita é algo exterior à história e tem como função registrar os 

acontecimentos. Segundo ele: 

É um engano, pois nada aconteceu antes da invenção da escrita, tudo apenas 

ocorria. Para que algo possa acontecer, tem de ser percebido e compreendido 

por alguma consciência como acontecimento (processo). Na pré-história (esse 

nome é preciso), nada podia acontecer, pois não havia consciência que 

pudesse perceber o acontecimento. Antigamente tudo era percebido como um 

círculo eterno. (FLUSSER, 2010, p. 22) 

A leitura flusseriana da escrita é que ela determina a consciência histórica em uma 

dinâmica de retroalimentação. Quanto mais se escreve, mais se fortalece a continuidade da 

consciência dos acontecimentos escritos. A tensão entre aquele que escreve e a consciência 

histórica, alimentada pelo escrever, é que promove a ideia do avanço que configura a 

dinâmica da própria história. Nas palavras do filósofo, a “consciência gráfica” chamada de 

“crítica”, “progressista”, “enumerável”, “narrativa”, pode ser traduzida pela designação 

comum de “consciência histórica”. 

A partir dos três pontos que Flusser elucida, em seu procedimento arqueológico, 

como característicos do gesto de escrever, é possível a indicação de algumas pistas da crise do 

gesto de escrever, que aqui se delineia.  

A primeira e mais evidente oposição, ao tratar a escrita em seu caráter 

unidimensional, é que a cena organiza seus elementos nas quatro dimensões da percepção 

(altura, largura, profundidade e tempo). Sendo assim, escrever para teatro implica não apenas 

na dialética, já presente na escrita literária, entre palavra e imagem, mas em uma dialética 

exclusivamente “texto-cênica” entre uni e quadridimensionalidade, sendo o unidimensional 

um atributo do texto escrito, a linha, e o quadridimensional um atributo da cena, o espaço-

tempo. 

Essa dialética entre as dimensionalidades provoca uma profunda instabilidade da 

escrita para o teatro, e é, em grande medida, uma determinante da chamada “emancipação da 

cena”, teorizada por Bernard Dort (1988), pois, emancipada, a própria cena passa a ser 

entendida como texto. O pensamento de Mikhail Bakhtin (1979) esclarece que cada texto 

pressupõe um sistema universalmente aceito de signos e, dessa forma, cada linguagem, ainda 

que seja a própria linguagem da arte, é capaz de ser lida dentro de um nexo próprio de relação 

entre seus signos. 

O que interessa hoje no teatro é justamente o modo de relação que se institui 

entre os elementos relativamente autônomos da representação: o texto, o 

espaço, a representação do ator, o tempo. (...) A essência do teatro não é que 

o texto seja representado, mas uma interação de todos os elementos que o 

constituem, uma espécie de prova por que passam os elementos, uns perante 
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os outros. (...) é um combate entre os diversos elementos que se confrontam e 

afrontam e de certo modo entram em conflito (DORT, 1988, p. 133). 

 

Nesse sentido, o texto cênico pode ser compreendido como uma composição de 

signos no espaço quadridimensional, e por isso a cena se permite emancipada de qualquer 

palavra escrita, a qual, dentro dessa perspectiva, é outro tipo de “texto” que também apresenta 

sua autonomia. A questão a ser destacada é que a leitura da emancipação da cena passa 

também pelo pressuposto de que todo texto cênico seja capaz de nascer já nas quatro 

dimensões, e não ser uma tradução de um pensamento organizado unidimensionalmente na 

escrita. Mais que isso, as experimentações semióticas teatrais contemporâneas estão no 

trânsito dialético entre o unidimensional, e os sentidos que dele são abstraídos, e o 

quadridimensional e a explosão dos significantes, que podem estar dissociados dos seus 

significados primários. 

Trata-se da ideia que valoriza a ação em si, mais que seu valor de 

representação no sentido mimético do termo, o teatro está indefectivelmente 

ligado à representação de um sentido, passe ele pela palavra ou pela imagem. 

O espetáculo segue nele uma narrativa, uma ficção, ele projeta ali um sentido, 

um significado (...) é possível dizer que diversos autores e encenadores 

buscaram criar essa dissociação unívoca entre discurso (verbal ou visual) e 

um sentido dado. (FÈRAL, 2015, p. 118-119) 
 

Naturalmente qualquer cena pode ser “lida” quadridimensionalmente, uma vez 

realizada no espaço durante determinado tempo. Se o espetáculo não possuir uma fábula, ou o 

espectador não penetra na fábula que possa estar contida, há a possibilidade de se ler e se 

confrontar as diferentes naturezas de textos e linguagens coexistentes na cena. Essa é a 

chamada “leitura transversal”, extraída de Richard Demarcy por Jacó Guinsbourg (1988, 

p.23) para sua semiologia do teatro. 

Do ponto de vista da recepção, a noção de leitura transversal põe à prova o teatro 

como uma linguagem específica de nexo próprio em termos bakhtinianos, pois na verdade o 

teatro se trataria de uma complexa rede de sobreposição de diferentes linguagens. Passa-se a 

buscar no teatro ao menos uma “unicidade própria” sendo a soma de unidades variadas de 

linguagem que o compõe. As correntes teóricas vão coincidir essa “unicidade própria” com o 

conceito de “teatralidade”, que emerge nas discussões contemporâneas. 

Colocar-se hoje a questão da teatralidade é tentar definir o que distingue o 

teatro dos outros gêneros e, mais ainda, o que o diferencia das outras artes do 

espetáculo, particularmente da dança, da performance e das artes multimídia. 

É esforçar-se por atualizar a natureza profunda do teatro, para além da 

multiplicidade das práticas individuais, teorias da atuação, estéticas.  

(FÉRAL, 2015, p. 81) 
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Definir a teatralidade como um conceito objetivo equivaleria a manter o valor do 

teatro como arte autônoma. Do ponto de vista da criação, a quadridimensionalidade do teatro 

traz em si a aparente impossibilidade de uma escrita que seja menos transversal que a leitura 

de Demarcy. Nesse sentido, a quadridimensionalidade do teatro, ao menos teoricamente, 

implica em uma impossibilidade da própria escrita, se “escrita” for considerada em suas 

funções originais, arqueologicamente levantadas. 

A unidimensionalidade implica não apenas que a escrita é um gesto correto, como 

ressalta Flusser, mas que também é um gesto pessoal e intransferível. Porém, na 

contemporaneidade, evidentemente, a autoria é questão chave na dialética entre as 

dimensionalidades, e sobre a figura do “dramaturgo” recaiu as principais problemáticas da 

discussão, porque sobre ele incide a tarefa demiúrgica de “escrever entre dimensões”, uma 

benção-maldição da dramaturgia. É coerente acreditar que o dramaturgo tem sua autoria 

questionada como subproduto de uma crise de autoria do escritor literário em geral, abalado 

pela ideia de “obra aberta”10 e as indeterminações das poéticas e suas recepções, como nos 

elucida Umberto Eco (1962). Porém, considerar as hipóteses de Flusser nos ajuda a entender 

que é justamente a nossa compreensão histórica do gesto de escrever que criou a ilusão de que 

seja possível “escrever para a cena” preservando a natureza original do escrever como gesto 

humano. 

Enquanto o texto teatral foi pensado, criado e lido como resultado do gesto de 

escrever e a cena como um produto sujeito a esse resultado, o dramaturgo existia tal qual o 

autor literário, que concebe textos unidimensionais; ou mesmo como o fotógrafo, que usa o 

aparelho para produzir textos bidimensionais; ou ainda, o escultor que cria textos 

tridimensionais. Em todos os três exemplos, a criação de texto é individual e define uma 

unidade de linguagem. 

Se a partir das provocações flusserianas, concebermos que, em sentido amplo, o 

gesto de escrever não tem mais futuro, desde já somos provocados a nos perguntar, frente ao 

objetivo principal desta investigação sobre procedimentos de criação teatral contemporânea: 

qual a vida da escrita dramatúrgica na era das imagens técnicas?  

Entendendo escrita no seu sentido específico e próprio, como desenvolvimento 

textual, parece claro que, no pensamento que aqui se delineia, a pergunta precisa ser 

                                                           

10 Ideia a partir da qual toda obra de arte é aberta porque não comporta apenas uma interpretação, sendo a  

"obra aberta" não uma categoria crítica, mas um modelo teórico para tentar explicar a arte contemporânea, 

um modo de ser da arte segundo seus próprios pressupostos. 
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investigada sob a perspectiva intrínseca ao texto, pois, se lida a partir da encenação, a questão 

parece possível de ser respondida, grosso modo, com a supressão da primazia desse texto e a 

valorização dos efeitos de presença, que entendem a escrita dramatúrgica mais próxima de 

uma “escritura” espaço-temporal (ou quadridimensional) do que como alinhamento de 

pensamento no suporte texto. 

Nesse sentido, como entender o espaço e o corpo frente ao texto? Trata-se de uma 

tradução do espaço para a linha assim como da linha para o espaço? A escrita textual e a 

escritura corporal são processos criativos paralelos que se retroalimentam? O que o trabalho 

psicofísico do ator tem a ver com a escrita de palavras? É possível compreender a instância de 

um trabalho psicofísico do escritor/dramaturgo? Essas são algumas perguntas que as reflexões 

até aqui abordadas permitem levantar. 

1.3. O drama e o gesto de escrever 

O caminho traçado até aqui, para se pensar a escrita dramatúrgica nos dias atuais e 

posteriormente, para propor tal escrita como resultado da prática do ator-dramaturgo, passou 

pela identificação da emblemática crise hermenêutica que separa a modernidade histórica da 

contemporaneidade, também pela situação equivalente, nesse período específico, da crise do 

gênero dramático e as tensões de sua possível superação nas teorias de Peter Szondi (2001). 

Além da arqueologia do gesto de escrever da filosofia de Vilém Flusser. A partir disso, é 

possível uma análise das especificidades da relação entre o gênero dramático e a escrita como 

um instrumento estético historicamente situado. 

O exercício de escrita para teatro não significa o exercício de escrita de drama. Mas, 

por que essa afirmativa, aparentemente tão óbvia, parece necessária em diversos contextos 

que discutem o gênero dramático e a produção de dramaturgia? De fato, a escrita se relaciona 

com esse gênero de forma muito específica, e é no interior de suas características estilísticas 

em diálogo com o espírito histórico-dialético em que o drama teve sua forma legítima, que 

podemos encontrar as chaves da resposta. 

Tudo isso mostra que o drama é uma dialética fechada em si mesma e, no 

entanto, uma dialética livre, pronta a ser determinada de novo a cada 

momento. Entendem-se, a partir daí, todos os seus traços essenciais, 

doravante expostos. (...) O drama é absoluto. Para ser pura relação, para 

poder, em outras palavras, ser dramático, ele deve desvencilhar-se de tudo o 

que lhe é exterior. O drama não conhece nada fora de si. (SZONDI, 2001, p. 

25). 

 

Analisemos a hipótese de que o caráter absoluto do drama traz uma compatibilidade 

específica com o gesto da escrita. Como pistas, temos o autor distanciado do drama, assim 
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como o homem moderno está distanciado do mundo. O cosmos dramático é tão absoluto 

como o mundo desejado pelo homem moderno, e da possibilidade do distanciamento do autor 

dramático reside a possibilidade de instaurar um universo absoluto, o que decorre pela ficção 

“no” tempo presente, que configura a ação dramática, e pela ficção “do” tempo presente no 

espírito da consciência histórica que chega ao ápice na mente do sujeito burguês do século 

XIX. 

A consciência histórica tem a escrita como um instrumento fundamental. E o ápice 

da eficiência do gesto de escrever como um artifício se dá justamente na modernidade 

epistemológica definida por Gumbrecht. Se há a possibilidade de pensar o mundo em que 

seus sujeitos não escrevam em linhas, justamente equivale ao seu contrário o período que vai 

do Iluminismo ao fim do século XIX: a Modernidade definiu, em sua plenitude, o lugar ideal 

da escrita como nunca a humanidade experimentou. 

Os conceitos de história, de ciência, e o pensamento racional tal como concebemos 

no ocidente são resultantes do modo com que fizemos a escrita operar. Antes da invenção da 

imprensa, a escrita tinha a natureza de ser uma possibilidade de registro da oralidade. Depois 

da imprensa, ela permite a percepção do distanciamento espiritual do pensamento plenamente 

independente dos vícios, desvios e ruídos da produção oral. Isso, como já vimos na filosofia 

flusseriana, deu poder à racionalidade, visto que a descrição do mundo em linhas não é apenas 

um dispositivo de tradução do pensamento, mas molda a forma de agir dos sujeitos. 

Nos limites da língua e do código linguístico, o gesto de escrever não aceita nada 

fora dele. E, se bem realizado, é unidimensional, definindo a tradução correta do pensamento. 

É justamente por isso que ele parece ser profundamente compatível com a composição de um 

drama absoluto, e não é por acaso que o drama é uma expressão poética legítima na 

modernidade epistemológica. 

 Diante de uma ação coerente que gera a possibilidade de uma transformação 

dialética dos seus indivíduos, o mundo moderno, assim como o mundo dramático, cria o 

acabamento da evolução do sujeito ocidental. O auge do drama moderno equivale ao auge da 

hermenêutica clássica. O “homem” desse tempo arroga para si a qualidade neutra, é o sujeito 

da interpretação, do pensamento, da metafísica e, para isso, ele está espiritualmente 

distanciado e, assim, plenamente dotado da capacidade de ler e interpretar o mundo. É um 

observador de primeira instância.  

O autor do drama absoluto, por sua vez, propõe-se tão distanciado e neutro quanto o 

homem moderno. Nesse sentido, ele é plenamente dotado da capacidade de escrever a linha 
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de evolução dialética que transforma os sujeitos descritos, sem sequer correr o risco de vazar 

a sua própria voz na construção dessa linha, já que ela se constrói na inteligência da sucessão 

de diálogos entre os personagens. O autor do drama absoluto é um escritor de primeira 

instância. Na vontade do protagonista da ação dramática, perfeitamente escrita por esse 

escritor de primeira instância, está o espírito dos indivíduos que atravessam a modernidade. 

 

1.3.1. Drama e romance: a questão da narração 

 

Para sustentar a hipótese de que o caráter absoluto do drama promove uma 

compatibilidade singular com o gesto de escrever, é possível estabelecer alguns contrapontos 

com o gênero romance, a fim de abrir questões pertinentes à análise da crise do drama, sem a 

pretensão de respondê-las, dada a extensão e os objetivos dessa dissertação. 

O romance, que tem sua origem justamente no início do período moderno, é o 

suporte da narrativa historicista e tem, como qualidade estilística central, a “mão livre” para a 

prosa sem fim, aquela que acumula e organiza as contradições do processo histórico e que, 

através desse acúmulo, tem a capacidade formal de criar uma unidade com todas essas 

contradições. 

Uma máxima do próprio Flusser (2010, p.22) parece considerar substancialmente os 

traços de estilo do romance pois “quanto mais longas são as linhas que se escrevem, mais 

historicamente pode-se pensar e agir”. 

Para seguimentos das discussões, o caminho possível me parece ser o pensamento de 

Walter Benjamin (1892-1940), primeiro porque ele é um estudioso referencial da 

modernidade, segundo porque ele é assumidamente um teórico literário, apesar de ter entradas 

conceituais nas mais diversas áreas, e, sobretudo, porque ele tem estudos específicos sobre o 

romance. Para além disso, a filosofia benjaminiana apresenta pontos que dialogam 

diretamente com as proposições de Flusser, por terem ambos os autores como alvo de suas 

investigações os mesmos objetos historicamente situados e, nesse sentido, a teoria das 

imagens técnicas flusseriana pode ser colocada ao lado da reflexão benjaminiana sobre a obra 

de arte na época da sua reprodução técnica. 

Benjamin (1928) diferencia romance e narrativa. Atribuindo ao narrativo a qualidade 

épica. Olhando sob essa perspectiva, o romance tem algo muito em comum com o drama 

absoluto: o contraponto com a epopéia. Para ele, a distinção entre o romance situado 

historicamente na modernidade e as formas tradicionais de prosa, como os contos de fada e a 
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novela, está na compreensão da narração como “experiência”. Experiência que sofre uma 

alteração profunda com a invenção da imprensa, já que o narrar, que antes era algo da ordem 

do coletivo, passa a gerar, na relação com a materialidade do suporte livro, uma vivência 

narrativa individual e, nesse sentido, isolada. 

O primeiro indício do processo que vai culminar no ocaso da narrativa é o 

surgimento do romance no início do período moderno. O que separa o 

romance da narrativa (e da epopéia no sentido estrito) é que ele está 

essencialmente vinculado ao livro. A difusão do romance só se torna possível 

com a invenção da imprensa. A tradição oral, patrimônio da poesia épica, tem 

uma natureza fundamentalmente distinta da que caracteriza o romance. O que 

distingue o romance de todas as outras formas de prosa – contos de fada, 

lenda ou novela, é que ele nem procede da tradição oral, nem a alimenta. O 

narrador retira o que ele conta da experiência. O romancista segrega-se. A 

origem do romance é o indivíduo isolado. (BENJAMIN, 2000, p. 217) 

 

Baseado nesse pensamento, podemos entender que na modernidade histórica 

acontecem pelo menos duas expressões, traduzidas em estilo literário, da pré-condição 

estrutural que Gumbrecht define como confronto entre o sujeito espiritual e o mundo dos 

objetos. De um lado, a expressão do romance, que configura o isolamento do indivíduo e a 

transformação da experiência da narração, antes da ordem do coletivo, para uma experiência 

segregada da narração, mediada pelo livro; e, por outro lado, a expressão do drama, que isola 

o próprio autor de toda e qualquer narrativa, “absolutizando” o presente da ação dramática 

através do diálogo.  

Lidos dessa forma, levanto a questão: seria o drama um gênero mais radical que o 

romance ao traduzir em estilo o eixo sujeito-objeto que define o espírito da modernidade? 

Sabemos que enquanto o romance está mediado pelo livro, o drama, carregado de “devir 

cênico”, promove também um distanciamento específico com relação ao “palco teatral ideal” 

que sua escrita contém, antes mesmo de se realizar no espaço-tempo. Nesse sentido, o 

distanciamento implicado no drama absoluto traz em si duas camadas rumo à representação 

de um mundo quadridimensional “ideal”, mundo sobre o qual se projeta a necessidade de 

controle total, uma vontade de inteireza e a produção de conhecimento.  

 

1.3.2. O drama como ruína 

 

Diante de todas essas considerações, é ainda possível fazer um deslocamento do 

conceito de drama, atualizando-o como objeto meta-histórico ao invés de simplesmente tratar 

da crise de superação da sua forma. É daí que surge, também a partir das proposições teóricas 
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de Walter Benjamin, ainda que realizado com fôlego breve, o interesse e a possibilidade de 

aqui se pensar o drama como ruína. 

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo 

que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos 

estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história 

deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos 

uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula 

incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de 

deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade 

sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode 

mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao 

qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa 

tempestade é o que chamamos progresso. (BENJAMIN, 2000, p. 245) 

 

 

É possível entender o drama como imagem dialética, a medida em que ele 

experimentou uma atualização de conceitos desde suas primeiras definições na poética 

aristotélica até suas concepções modernas de drama absoluto. Enquanto gênero dentro de uma 

perspectiva histórico-dialética no ocidente, o drama é apresentado como divisor de águas da 

história da dramaturgia e, de modo geral, o que se considera sobre escrever para teatro é 

equivalente, anterior, posterior e, dessa forma, contra ou voltado para o gênero dramático. Sua 

forma absoluta, conformada pela estética hegeliana, e já apresentada na primeira unidade 

deste capítulo, se lida sob os conceitos não-evolucionistas benjaminianos, contém 

conjuntamente o passado de todas as suas definições, mas também todo seu futuro possível e 

não explorado. Como o anjo de Klee, a forma absoluta do drama caminha de costas para o 

futuro, e permanece sempre presente, olhando eternamente para o acúmulo das suas ruínas. 

Situar as reflexões sobre a crise do drama e o cenário de revolução filosófica da crise 

hermenêutica do século XIX, implica em entender esse gênero literário como expressão 

momentânea e ilusória de uma dada realidade que, em caráter eminentemente cultural, se 

formalizou com traços estilísticos específicos. Ao mesmo tempo, é o drama um modelo 

acabado do auge do pensamento, tanto epistemológico quanto histórico, que o homem 

alcançou na modernidade. Assim, considerando que a própria narrativa da História chegou a 

um fim, a imagem do drama restaria para eternidade como ruína. E, assim sendo, bem ao 

gosto benjaminiano, o drama tende a ser sempre revelado em qualquer gesto de escrita para 

teatro como inteireza incompleta, quer a mão do dramaturgo ou dramaturgista anseie ou não, 

porque o drama está marcado na “memória” que todo o gesto da escrita construiu até então. 

É nesse ponto que retomamos as considerações de Flusser sobre a escrita em diálogo 

com a crise da interpretação. Se o homem moderno eleva sua relação com o mundo à 

profundidade espiritual e para isso se distancia da superfície material dos fenômenos a fim de 
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interpretá-los, produzindo o conhecimento e a verdade através do gesto de atribuir significado 

ao mundo, então é muito coerente a ideia de que o homem moderno é o sujeito mais capaz de 

dar à escrita a sua função arqueológica de alinhar o pensamento na mais correta 

unidimensionalidade.  

Assim, falar sobre gênero dramático, no auge do seu molde histórico-dialético, é 

encontrar suas correspondências com a origem, a travessia e a crise do espírito das 

modernidades. E, nesse sentido, por ser o drama uma expressão literária historicamente 

legítima, cabe o levantamento das características que, na hipótese dessa investigação, definem 

a compatibilidade desse gênero com o gesto de escrever, e por esse motivo, a crise da escrita 

abala o drama de forma contundente. 

As novas perspectivas de leitura do teatro como um texto autônomo e 

quadridimensional, e a busca por uma unidade da linguagem teatral, tornaram a tarefa do 

dramaturgo um despropósito nos dias de hoje. Pois, afinal, o que um dramaturgo pode 

produzir, Flusser destaca que a inteligência artificial também poderia: um texto escrito em 

códigos lineares. 

Ao buscar salvar-se dessa crise, o dramaturgo se atualizou em dramaturgista e se 

inseriu no processo da cena. Sua função passa a ser uma “mediação”, talvez uma “resolução 

de conflitos” entre os variados textos que compõem a quadridimensionalidade da cena. Nesse 

caso, é importante observar que é justamente a natureza original de “alinhar o pensamento” 

que faz o gesto unidimensional de escrever ser um bote salva-vidas ou uma âncora no oceano 

de se criar em quadridimensionalidade. 

Diante do que foi levantado nesse primeiro capítulo, podemos observar que os 

paradigmas da razão são questionados no final do século XIX e levam a uma crise da 

interpretação como dispositivo filosófico e científico. Esse foi um reflexo, sobretudo, do 

impacto frente à revolução que a imagem técnica causou na nossa percepção, abalando a 

relação que tínhamos com o gesto de escrever, que chegou ao ápice na modernidade histórica 

e determinou intrinsecamente o modo racional, causal e linear da hermenêutica moderna. 

Ao trazer essa crise da escrita e da interpretação, historicamente localizada, para o 

campo da dramaturgia e do teatro, o capítulo destacou a compreensão de que a finalidade do 

texto teatral sempre foi a cena, mas, frente aos dois paradigmas destacados, anterior e 

posterior à modernidade, tal dialética texto-cena tem impasses e implicações conceituais. 

Antes da crise hermenêutica, a valoração do sujeito humano ao interpretar estava nos sentidos 
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inerentes, “espirituais”, e, logo, não materiais, do mundo que o rodeava. Posterior a essa crise 

da interpretação, a valoração do sentido do mundo é profundamente determinada pelo 

materialismo, que resgata e atualiza a relação dos sujeitos com a suas corporeidades.  É nessa 

perspectiva que podemos conceber que no passado a espacialidade e a materialidade da cena 

estavam submetidas ao texto, o qual, nesse momento, centralizava todo o sentido no evento 

teatral. Também por isso podemos conceber que as regras estilísticas do gênero dramático, 

modelo dramatúrgico que a modernidade lapidou, tenham tamanha compatibilidade tanto com 

a racionalidade quanto com as particularidades da escrita, arqueologicamente analisada a 

partir da filosofia flusseriana, como unidimensional, linear e absoluta e, assim, restrita a um 

único pensamento (o daquele que escreve), que é neutro e está distanciado corporalmente do 

discurso que apresenta ao escrever. Dessa forma, a finalidade do drama, enquanto escrita para 

teatro, é a cena, assim como o é para uma dramaturgia contemporânea. O que está em jogo é o 

paradigma da interpretação o qual, ao ser abalado, abandona o sentido espiritual das ideias e 

parte para os sentidos da materialidade, chegando a nós com profundo interesse na noção de 

presença. 

Destacamos que o teatro tem Grotowski como um dos representantes mais 

importantes desse período, com um pensamento justamente voltado para a corporeidade do 

ator a nível psicofísico e contra as ideias pré-concebidas de um texto dramatúrgico anterior ao 

trabalho de atuação, já que o trabalho do ator seria sobretudo pré-expressivo e pautado no 

treinamento. É importante destacar que a presente pesquisa propõe o recorte do espaço 

quadridimensional da cena teatral como o espaço-tempo do corpo do ator. Nesse sentido, 

dentro da perspectiva grotowskiana, “cena” e “corporeidade do ator” são equivalentes. Caso 

contrário a noção de “cena” seria muito ampla, e aberta a conceituações que o trabalho não 

pretende alcançar. 

A partir de Flusser também analisamos a hipótese de uma crise da palavra escrita. 

Com o filósofo, o gesto de escrever foi apresentado como uma apropriação do mundo pela 

relação de subtração das dimensões percebidas pelos sentidos humanos: do espaço-tempo para 

a linha. Dessa forma, foi possível propor que a dramaturgia reside na possibilidade de uma 

subtração equivalente entre a cena e o texto. Sendo o texto teatral, teoricamente, e em 

princípio, uma versão ou tradução da quadridimensionalidade da cena em organizações 

lineares de ideias, o que gera as tensões criativas do trânsito texto-cena, já que se tratam de 

representações linguísticas dimensionalmente distintas. Posto isso, a noção de “escrever para 

teatro” foi questionada, pois a escrita para teatro prescindiria, dentro dessa perspectiva teórica, 
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da composição de um material quadridimensional, que já nasça no espaço-tempo da cena e 

não seja uma tradução de um texto escrito. Nesse caso, justamente a tarefa de “tradução do 

texto para a cena” seria a efetiva escrita para teatro. 

É no cruzamento das perspectivas de Flusser e Grotowski que se faz possível pensar 

o corpo do ator como um campo discursivo potencial para uma escritura quadridimensional, 

que, como tal, já nasce no espaço da cena, mas “contém” a escrita textual (do quarto nível 

dimensional para o primeiro), já que o ator também é capaz de “escrever palavras em linhas”, 

organizando suas ideias e sensações.  

A noção de “emancipação da cena” já tensiona o afastamento da relação 

interdependente entre texto e cena. Mas, a partir da perspectiva de Flusser, a relação passa a 

estar na ordem das dimensionalidades. O dramaturgo, então, precisa escrever “entre 

dimensões”, e seu desafio na contemporaneidade reside justamente em lidar com os fatores do 

âmbito da cena, que é multidiscursiva em termos de linguagem e atravessada pela relação com 

outros criadores (atores, diretores, equipe técnica, etc), o que implica em discussões sobre 

autoria, um território muito mais amplo para reflexões do que aquele restrito ao texto escrito. 

O próximo capítulo pretende, então, trazer reflexões sobre a noção de autoria, e 

confrontar os conceitos de autor e ator, entendendo o segundo a partir das poéticas da 

corporeidade. 
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Capítulo 2: O ator-dramaturgo entre autoralidade e cena  

 

Este segundo capítulo está centrado nas concepções de “morte” ou “implosão” do 

autor para o desenvolvimento de reflexões sobre a autoralidade na dramaturgia 

contemporânea. Além disso, aborda as poéticas da corporeidade no século XX. Conceitos 

que, ao serem confrontados, nos permitem pensar o advento do ator como autor nas práticas 

atuais. A partir de Michael Foucault (1992) e Roland Barthes (1984), apresento considerações 

sobre o desaparecimento do autor; a emergência do conceito de autoralidade é analisada a 

partir da teórica Ana Pais (2004); e as poéticas da corporeidade recortam o pensamento de 

Jerzy Grotowski (1968), Eugenio Barba (1995) e têm foco específico brasileiro em Luis 

Otávio Burnier (2009), e o Lume teatro, por serem referências práticas da minha formação 

como ator. Por fim, o capítulo traz os pressupostos do conceito ator-dramaturgo, após 

levantadas tais abordagens. 

 

2.1. O autor e o ator: intenções e presenças fronteiriças na cena 

 

A virada epistemológica do mundo moderno para o contemporâneo, que atualizou a 

compreensão das sociedades tradicionais para as sociedades atuais e foi investigada, no 

primeiro capítulo, com foco nos conceitos de “drama” e de “gesto de escrever”, agora servirá 

de base para a reflexão de outros dois objetos: primeiramente a figura do autor, sobre a qual 

recai implicações sobre a dinâmica das relações de poder no processo criativo do teatro, para 

que, em segundo momento, seja posta em diálogo com a figura do ator, compreendida como 

centro convergente da prática poética teatral, sem que se perca de vista o objetivo central de 

aqui se levantar perspectivas e procedimentos de escrita para teatro no papel híbrido ator-
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dramaturgo. A hibridez do papel tem como definição conceitual a proposição de que o ator-

dramaturgo seja um terceiro elemento, e não apenas uma justaposição de “ator” e 

“dramaturgo”. O ser híbrido, pensado a partir da ciência genética, carrega características de 

ambas as origens, que necessariamente são distintas entre si. 

Uma consequência da crise hermenêutica, de impacto conceitual significativo nos 

estudos literários, que diz sobre a função autoria, é a consideração pós-estruturalista da morte 

do autor, concebida por Roland Barthes (1984). De modo simplificado, o pensamento 

barthesiano desestabiliza a relevância da existência do autor para, no exercício privado do 

leitor, o estabelecimento da interpretação da obra e, assim, da constituição de referências 

eficazes com o que teria sido construído sob as intenções e no imaginário desse autor, uma 

vez restrito e materializado apenas na obra que ele produziu. De forma complementar, temos 

o pensamento de Michel Foucault (1992) que pensa a “função-autor” autônoma com relação 

ao sujeito que escreve, função que se estabelece na distância entre o que ele considera o 

“locutor fictício” e o “escritor real”. Ambos os autores nos ajudam a pensar a morte ou 

implosão do autor como subjetividade individual e, nesse sentido, recai sobre o gesto de 

escrever na contemporaneidade deslocamentos conceituais relevantes para essa discussão. 

Barthes faz o diagnóstico da ascensão do autor como personagem do mundo 

moderno. Soma resultante do empirismo inglês, do racionalismo francês e da fé personalista 

da reforma protestante, a “ideia do autor” é fruto do prestígio da noção de indivíduo, que 

passa a ser visto de maneira nobre na modernidade histórica. No mundo medieval, pelo 

contrário, o anonimato era regra geral, o tratamento da autoridade de um texto provinha da 

sua capacidade de resistir ao tempo, sobrevivendo e se atualizando através dos diversos 

relatos, que proviam das formas orais, até receberem algum tipo de registro escrito. Barthes 

ainda aponta que, em função do ideal de liberdade desse indivíduo que supera a mentalidade 

medieval e se instaura na modernidade, resultado da ideologia capitalista, à figura do autor foi 

concedida a máxima importância. 

O autor reina ainda nos manuais de história literária, nas biografias de 

escritores, nas entrevistas das revistas, e na própria consciência dos literatos, 

preocupados em juntar, graças ao seu diário íntimo, a sua pessoa e a sua obra; 

a imagem da literatura que podemos encontrar na cultura corrente é 

tiranicamente centrada no autor, na sua pessoa, na sua história, nos seus 

gostos, nas suas paixões; a crítica consiste ainda, a maior parte das vezes, em 

dizer que a obra de Baudelaire é o falhanço do homem Baudelaire, que a de 

Van Gogh é a sua loucura, a de Tchaikowski o seu vício: a explicação da 

obra é sempre procurada do lado de quem a produziu, como se, através da 

alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de 

uma só e mesma pessoa, o autor, que nos entregasse a sua ‘confidência’ 

(BARTHES, 2012, p. 61) 
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Naturalmente, a queda do mundo moderno leva também ao chão o lugar dado ao 

autor. Nesse sentido, a reflexão barthesiana afirma que a linguagem não pertence a um 

indivíduo, é anterior a ele e, assim sendo, cabe ao leitor a construção do sentido de toda obra, 

dada a impossibilidade de um texto ser uma única voz de uma única pessoa. 

De maneira geral, as considerações de Roland Barthes se configuram, no caminho 

reflexivo que aqui se estabelece, como mais uma sustentação teórica para a hipótese da crise 

do gesto de escrever no fim da modernidade.  

Da impossibilidade barthesiana de um texto ser e carregar uma única voz, reflete-se, 

na arqueologia flusseriana do gesto de escrever, a impossibilidade formal de qualquer linha 

escrita ser expressão de mais de uma individualidade. Nesse sentido, a morte do autor deixa o 

texto material (o livro impresso, por exemplo) como ruína (de novo, Benjamin) - a inteireza 

incompleta pela qual o leitor atravessa, deixando nela sempre novos significados quando (e 

apenas quando) estabelece a travessia da leitura.  

Pensar o gesto de escrever a partir de Barthes é pensar que a autonomia da linguagem 

esvazia desse gesto o que seria uma primeira finalidade absoluta de alinhar o “um” 

pensamento, único e localizado na subjetividade determinada, que na modernidade 

correspondeu a um modelo preciso de autoridade e identidade para a “mão específica”, autora 

desse gesto.  

A partir dessa leitura, é observável que na pós-modernidade o gesto de escrever se 

desestabiliza, tanto na acepção fatalista da sua morte do autor, que seria uma parte 

condicional da sua existência, e também da emergente impossibilidade daquele que escreve 

ter o pleno domínio da sua tarefa, já que a autoridade do discurso se flexibilizou, e a própria 

linguagem ganhou autonomia. O gesto de escrever não tem pleno domínio discursivo no 

mundo pós-moderno, primeiro, como Foucault nos esclarece, porque do sujeito que escreve é 

retirado o “fundamento originário do discurso”, e com isso ele passa a ser considerado apenas 

uma das variáveis de um discurso complexo. Depois, podemos ler que o gesto entra em crise 

frente às novas possibilidades que os códigos digitais dão à produção, difusão e 

processamento da linguagem no século XX, como Flusser nos elucida. 

Foucault destaca que a escrita é o lugar onde o indivíduo torna a sua ausência 

singular, sacrificando a própria vida em troca da imortalidade. Essa “morte simbólica” 

expressa a ausência do autor no texto, e dá ao leitor a possibilidade de interpretá-lo livremente 

- praticamente a mesma reflexão que faz Barthes. Porém, é importante lembrar, o que é 

destacado pelo próprio Foucault, que essa ausência não significa que no discurso não estejam 
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presentes características que fixem limites ao leitor e que sirvam de diferencial entre um e 

outro autor. Nesse sentido, o escritor se torna autor cada vez que produz uma nova 

subjetividade, dessa maneira, recriando-se como sujeito cada vez que produz um novo 

discurso. 

Foucault oferece, sem que seja uma intenção direta dos seus estudos, uma 

contribuição significativa para a teoria de criação teatral ao expandir a noção de produção de 

discursividade, descentrando-a da ideia de autor. 

O centro nervoso do processo de criação cênica se localiza nas funções de 

direção, atuação e dramaturgia, embora outras funções possam participar do 

percurso. Podemos considerar que quanto menor a afinidade e a experiência 

do coletivo, maior a necessidade de centralização do processo na figura do 

diretor. Em outras palavras, quanto mais efetivos os elos que ligam os 

integrantes ao grupo e sua proposta – principalmente no que diz respeito a um 

entendimento comum da concepção que se coloca em prática e a um 

vocabulário cênico gerado por experiências anteriores – maior a possibilidade 

de autonomia destes artistas. (TROTTA, 2012, p. 159) 

 

2.1.1. Dramaturgia e autoralidade  

 

A perspectiva de Foucault permite o deslocamento da compreensão de discurso, não 

mais fixado ao sujeito-autor. Ao lançarmos esse olhar nas especificidades da criação e 

composição teatral, a autoria atravessa as funções direção, atuação e dramaturgia (trinômio no 

qual se tensionam as linhas de força da criação no teatro) e é desse atravessamento que se 

pode falar em “autoralidade”, já que o autor não está mais encaixado no lugar tradicional do 

dramaturgo cuja obra, o texto escrito, ao exercer primazia sobre a criação, implicava, em uma 

prática de “autoridade”.  

A noção de espetáculo como unidade corresponde a uma configuração 

piramidal da autoralidade. No topo está o autor do espetáculo, função que 

concentra a concepção da obra e centraliza as relações chamando para si cada 

elemento e cada criador, que mantém com ele um diálogo privado e 

exclusivo. A noção de pluralidade, ao contrário, postula a autonomia dos 

discursos artísticos, sem que haja predomínio de um elemento sobre os 

demais: o encenador, ao invés de soldar os elementos em uma unidade de 

estilo e um sentido comum, promove o afastamento entre eles. (TROTTA, 

2012, p. 162) 

 

Com o atravessamento da autoria nas funções teatrais, lidas sob a ótica de Foucault, a 

função-ator e a função-encenador passam a ser legitimadas como criadoras de discursividade 

e subjetividade, absolutamente independentes do texto escrito, antes, o epicentro discursivo. 

Considero, como principal consequência desse deslocamento na estética teatral, a ampliação 

do sentido de dramaturgia. 
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 Na ausência da figura do autor, a própria noção de dramaturgia se viu descolada da 

hierarquia criadora. Afinal, nem o diretor-encenador, nem o ator, como algumas leituras 

diferentes poderiam sugerir, podem assumir o lugar antes destinado ao dramaturgo, já que é a 

própria ideia de “autor”, e suas especificidades, que está sendo colocada à prova na 

epistemologia contemporânea.  

Entretanto, como a noção de dramaturgia não pode desaparecer na condição de 

“função ontológica” do teatro, ela se atualiza como uma composição de nexos próprios 

(textuais, espaciais, semióticos, poéticos, corporais, sensoriais, etc.) entre os elementos que se 

apresentam em dado trabalho e criam tensões na singularidade de cada território de criação 

teatral, os quais têm vontades compatíveis com aquilo que lhes são próprios e, sob esse olhar, 

se fazem potencialmente infinitos.  

Soma-se a todo esse panorama que a função do dramaturgo, na sua instabilidade 

frente às novas ideias e práticas, ganha, como desdobramento, a noção de “dramaturgista”, a 

qual tem, nos apontamentos de uma prática mais expandida do papel de dramaturgo exercido 

por Lessing (1729-1781), ainda no século XVIII, uma compreensão mais ampla da 

dramaturgia como função prática, não apenas ligada à ideia de escrita textual. Lessing, de 

maneira inovadora para o seu contexto, destaca a necessidade de se olhar para a práxis teatral, 

e as dimensões da cena. Como destaca Éder Rodrigues: 

A preocupação de Lessing, no entanto, ultrapassou as questões referentes a 

forma estrutural dos textos teatrais, como na colocação em que salienta que 

“teatro não é apenas texto, mas sua realização no palco” (LESSING, 2005, p. 

11). Seu olhar e sua preocupação deslocam estas questões para um 

movimento autônomo do dramaturgo diante dos terrenos regráveis de sua 

arte. Seu pensamento é propositivo ao questionar a arbitrariedade secular 

num caminho em que “a legitimação das regras resulta de elas emanarem da 

obra e não a obra das regras 43” (LESSING, 2005, p. 13). Isto, inclusive, 

ratifica sua visão ampliada do teatro como um fenômeno mais complexo, em 

que a prática e o diálogo de elementos construtores garantiriam seu êxito. 

(RODRIGUES, 2017, p. 45) 

O dramaturgista, então, é um reflexo do descentramento da função-dramaturgia em 

relação ao autor textual, frente a uma valorização do discurso que a própria cena produz. Essa 

ênfase no discurso da cena é expressa de forma clara pela visão de Antonin Artaud (1984, p. 

149). “para mim ninguém tem o direito de se dizer autor, isto é, criador, a não ser aquele a 

quem cabe o manejamento direto da cena”. Nesse caso, independe se Artaud pensa que o 

“manejamento” da cena seja função do encenador (como algumas leituras indicam). Nas 

perspectivas que se estabeleceram nas práticas teatrais do século XX, esse manejamento da 

cena se dividiu não apenas entre dramaturgista, encenador e o próprio ator, mas em todas as 

funções de criação que circundam a cena e que ganham status de dramaturgia específica, ou 
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seja, centros plurais criadores de discursividade própria: iluminação, figurino, cenografia, 

música e até mesmo identidade visual e design gráfico.  

A teórica portuguesa Ana Pais (2004), investigadora das práticas dramatúrgicas 

contemporâneas, pensa dramaturgia como um “conceito-hidra”, já que aponta para infindáveis 

direções e manifesta-se sob diversas formas. Apesar da dificuldade de conceituação, que ela 

própria indica, Pais faz o exercício de distinguir duas naturezas de dramaturgia, a primeira, da 

leitura, que tem um ponto de vista ligado ao texto e aos modos de estruturação de um 

espetáculo que se pretende com uma visão ou interpretação do mundo, o que, nesse sentido, 

trata-se de uma “leitura”. E a segunda, uma dramaturgia do olhar, que contempla os modos de 

construção do espetáculo pós-moderno e é temporária, na medida em que se assenta na 

singularidade subjetiva das relações “olhadas”, centrando-se no que acontece ao longo do seu 

processo de construção e, nesse sentido, não parte de intenções ou formas apriorísticas. 

A partir de Ana Pais, podemos estabelecer diálogo com a questão das características 

da escrita levantadas por Vilém Flusser. A leitura e o olhar são procedimentos de práticas 

específicas que a teórica contrapõe como dois conceitos-chave da dramaturgia que evolui do 

contexto histórico moderno para os dias atuais. Se o gesto de escrever implica na tradução de 

uma cena situada no tempo-espaço, em um processo abstrato que, como tal, carrega uma 

forma linear, a dramaturgia da leitura proposta por Pais é um exercício compatível com as 

características instrumentais da escrita. 

Compreendo que os resultados artísticos desse tipo de dramaturgia, os quais a autora 

não dá exemplos, citando Brecht apenas como modelo da superação dessa prática, sejam 

carregados de uma vontade de unidade autoral, e nesse sentido, ao gosto tradicional, 

entendem a criação como estruturação a partir de um único centro discursivo. E assim, 

simplificando, é por isso que a escrita dá conta de escrevê-la. 

Já a dramaturgia do olhar, ao invés de se ocupar com uma “linha” previamente dada, 

entende a criação como imagem dinâmica. Nesse sentido, a característica instrumental do 

gesto de escrever não é compatível, já que está dada a tensão dimensional entre escrita e a 

imagem.  Pensando de forma mais contundente, escrever a dramaturgia do olhar significaria 

forçá-la a se adequar ao formato da dramaturgia da leitura. Esse problema fica mais evidente 

quando Pais indica que a dramaturgia do olhar é instável e temporária, sendo assim, é 

justamente essa a característica que se abala com a possibilidade de tratá-la com o 

instrumento da escrita, que tem a capacidade intrínseca de não apenas dar ao seu objeto 
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escrito a sobrevivência ao tempo, mas deixa sob sua forma um rastro de unidade de discurso 

contra um objeto que pretendia ser multidiscursivo.  

É por esse motivo que não se consegue, em vasta medida, usar os paradigmas de 

interpretação em versões textuais de trabalhos contemporâneos, recortados, por exemplo, com 

Ana Pais, e seu conceito de dramaturgia do olhar. Não porque não haja possibilidade de 

apreensão de significados nesse texto resultante, ao gosto de uma “contra-interpretação". Mas 

sim, porque é necessário entender que o gesto de escrever não tem condições ontológicas de 

dar conta de um cenário discursivo que o teatro, na sua quadridimensionalidade e nas 

proposições de experiências sensível-sensoriais, apresenta. Nesse sentido, o teatro se torna 

complexo demais para a escrita, pensada sob uma dialética da forma e do conteúdo.  

Essa mudança de paradigma é tão profunda que, usando os instrumentos de 

linguagem tais quais eles nos constituem como sujeitos históricos, tudo no mundo parece 

passível de ser escrito, quando, na realidade, a escrita define limites evidentes como um 

instrumento. 

 Sendo um instrumento abstrato da linguagem, a “escrita”, assim como a 

“dramaturgia”, se expandiram como conceitos na maleabilidade que a linguagem tem. Sendo 

assim, aquilo que entendemos como escrita é fluido. Por fim, ressalto, por esse motivo, que 

não podemos acreditar que o procedimento prático da escrita seja o mesmo para uma ou outra 

dramaturgia, ao nos depararmos apenas com o resultado material desse trabalho (o texto 

impresso). Em outras palavras, o gesto de escrever tem limites específicos que a ideia de 

temos de escrita parece não ter. 

2.2. As poéticas da corporeidade a partir do século XX: uma escritura 

quadridimensional 

 

Um trecho dos escritos de Luis Otávio Burnier (2009), fundador do Lume Teatro, 

apresenta uma síntese fundamental, que foi expressa no título do seu único livro “A arte de 

ator, da técnica à representação”, e nos oferece a chave para o pensamento sobre o trabalho 

teatral no século XX:  

Para Étienne Decroux ‘O teatro é a arte de ator’. Ele estabeleceu a sutil, mas 

fundamental, diferença ao dizer l’art d’acteur e não l’art de l’acteur. Ele se 

refere a uma arte que emana do ator, algo que lhe é ontológico, próprio de sai 

pessoa-artista, do “ser ator”. E não à arte do ator, pois ela não lhe pertence, 

ele não é seu dono, mas é quem a concebe e realiza. (BURNIER, 2009, p. 18) 
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O teatro, marcado pelo retorno às potencialidades do corpo e dos sentidos orgânicos 

e psicofísicos do indivíduo na queda do mundo moderno, foi envolvido pela noção de 

corporeidade e, a partir disso, o ator ganhou uma centralidade fundamental no pensamento e 

nas práticas contemporâneas de criação na arte do teatro. 

Considerar que o teatro não é uma posse do ator, mas emana dele, como 

característica do ofício, nos faz pensar no corpo como potência dramatúrgica e, nesse sentido, 

ao mesmo tempo sujeito e objeto, sensível e quadridimensional, de produção de dramaturgia. 

Dessa forma, a ação criativa do ator, a qual só se estabelece espacialmente e no transcorrer do 

tempo, ou seja, o movimento do corpo-ator rumo à poiesis da cena, é aqui tratada e entendida 

como um polo oposto ao gesto de escrever, de ordem linear e unidimensional.  

A partir disso, levantarei um pequeno panorama do pensamento da corporalidade 

como poética no século XX, buscando entender a emergência da discursividade do corpo 

como fonte para uma forma específica de escritura dramatúrgica. Em seguida, no fôlego desse 

recorte, eu apresentarei e me aprofundarei apenas nas perspectivas de treinamento do Lume 

Teatro, referências práticas do meu trabalho pré-expressivo como ator. Todos esses 

apontamentos têm como objetivo uma aproximação do material teórico até aqui levantado 

sobre dramaturgia do texto e gesto de escrever, para se propor, como tenho ressaltado, 

perspectivas da escrita para teatro atualmente. 

 

2.2.1 A ação física como unidade sintagmática de escritura cênica e a noção de partitura 

 

O principal elo entre Constantin Stanislavski11 (1863-1938) e seu discípulo Jerzy 

Grotowski é a ação física. E é justamente a ação física o conceito protagonista para se 

entender a escritura sensível e quadridimensional que contraponho ao gesto de escrever. A 

ação física, nesse sentido, é uma unidade sintagmática da escritura cênica. E sua célula é o 

“impulso físico”. É o tratamento dado à noção de impulso que diferencia a pesquisa de 

Grotowski em oposição ao seu mestre Stanislavski. Se o mestre considerava que o percurso 

dos impulsos é um caminho de fora para dentro do corpo do ator, o discípulo entendeu, após 

sua experimentação prática, que o caminho do impulso da ação física é justamente o 

contrário: parte do nível mais interior do corpo rumo à sua expressão externa. 

E agora, o que é o impulso? Im/pulso - lançar do interior. Os impulsos 

precedem as ações físicas, sempre. Então, os impulsos: é como se a ação 

física, ainda invisível o exterior, já tivesse nascido no corpo. Se souberem 

                                                           
11 ator, diretor, pedagogo e escritor russo de grande destaque entre os séculos XIX e XX, conhecido pelo 

desenvolvimento de um método de treinamento e preparação do ator a partir das ações físicas. 



   
 

47 
 

isto, construindo uma personagem poderão trabalhar sozinhos sobre as ações 

físicas (RICHARDS, 2012, p. 108) 

 

Esses impulsos, diz Grotowski, estão em conformidade com uma corrente essencial 

de vida no corpo. Uma vez conectado a esse “estado vital”, o ator consegue trazer para o 

exterior o impulso que estava enraizado. Aliado a esse processo está o princípio da “justa 

tensão”, que indica não apenas ao mecanismo frio da contração muscular no corpo, mas um 

tensionamento interno no ânimo do ator, expresso na oposição tensão-relaxamento, que é 

anterior à realização de toda a ação física. 

A respeito dessa questão, Grotowski me disse que os impulsos são os 

morfemas da atuação. Quando o interrompi para perguntar o que era um 

morfema, ele me disse para olhar um dicionário. No entanto, continuou a 

explicar que um morfema é um pedaço de alguma coisa, um pedaço 

elementar. É como a medida base de alguma coisa. E as medidas base da 

atuação são os impulsos prolongados em ações. (RICHARDS, 2012, p. 109)  

 

Discípulo de Grotowski, Eugenio Barba (1995) elabora sua pesquisa prática a 

décadas e, a partir dessa proposição grotowskiana de ação, impulso e tensão, ele observa, de 

forma antropológica, elementos de caráter universal em situações de representação, em 

diferentes culturas pelo mundo e, a partir delas, sistematiza um conjunto de procedimentos 

técnicos que buscam a construção de um corpo expressivo extra cotidiano. 

O primeiro passo para descobrir quais podem ser os princípios do bios cênico 

do ator, a sua “vida”, consiste em compreender que às técnicas cotidianas se 

contrapõem técnicas extracotidianas que não respeitam os condicionamentos 

habituais de uso do corpo. As técnicas cotidianas do corpo são em geral 

caracterizadas pelo princípio do esforço mínimo, ou seja, alcançar o 

rendimento máximo com o mínimo de uso de energia. As técnicas 

extracotidianas baseiam-se pelo contrário, no esbanjamento de energia. Às 

vezes parecem até parecem sugerir um princípio oposto em relação ao que 

caracteriza as técnicas cotidianas, o princípio de um uso máximo de energia 

para um resultado mínimo. (BARBA, 1995, p. 30-31) 

 

A partir dessa observação, ele reconhece e sistematiza princípios que se configuram 

como treinamento pré-expressivo dos seus atores, com finalidade de dilatação da presença, 

acreditando ser essa uma das chaves para a manutenção da relação com o espectador. Entre 

esses princípios está a “relação precária com o equilíbrio”, que gera tensões diferenciadas no 

corpo, para torná-lo vivo; a “dança ou jogo das oposições”, que, grosso modo, trata da busca 

um desconforto físico para produção de estados de presença; a “incoerência coerente”, fruto 

de estabelecimentos de lógicas psicofísicas diferentes daquelas encontradas no cotidiano; e o 

“princípio de equivalência”, em que se desconstrói uma ação original para reconstruir uma 

ação diferenciada a partir dela. 
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Barba, assim como Grotowski, utiliza o conceito de partitura física como estratégia 

organizadora do material composto pelo ator na sua poética. É uma noção especialmente 

interessante pois ela pode ser lida, em grande medida, como uma expressão formal da 

escritura quadridimensional inerente ao trabalho do ator. 

Como nos mostra Patrice Pavis, o conceito de partitura, extraído da teoria 

musical e aplicado ao ator e à encenação, resulta na maioria das vezes 

metafórico, sem por isso excluir a busca de rigor implícita na utilização de tal 

conceito. De fato, falar em partitura significa falar de materiais que podem 

ser elaborados, fixados, combinados e reproduzidos. Como sabemos, a 

dificuldade de fixação dos materiais e manutenção de sua “vida”, no caso do 

trabalho do ator, foi uma preocupação constante dos criadores teatrais que 

têm o ator como elemento central do próprio fazer artístico. (BONFITTO, 

2006, p. 80) 

 

Sobre o trabalho pré-expressivo e o treinamento corpóreo-poético do ator, o Brasil 

tem Luis Otávio Burnier, e o grupo que fundou, o Lume Teatro, como principal referência de 

pesquisa teórico-prática continuada. E eu, por ter no Lume a principal experiência de 

formação prática em minha trajetória pessoal como ator, apresento as principais proposições 

do trabalho do grupo, necessárias posteriormente para apresentação da pesquisa prática do 

terceiro e último capítulo, centrada na análise da função ator-dramaturgo. 

O ator como criador é uma premissa fundamental de toda a trajetória de pesquisa do 

Lume teatro, um dos principais grupos de pesquisa sobre a arte de ator no Brasil. Importante 

destacar que o papel de criação pensado pelo coletivo paulista, muito convergente com a 

tradição deixada por Grotowski, passa pela ideia de composição e recriação do corpo/voz do 

ator, e, através da ação física orgânica é dada a possibilidade de manter a independência 

artística com relação a diretores, autores e dramaturgos, trazendo para o ator criador, ainda 

que trabalhando junto a outros artistas, a centralidade do seu fazer poético. 

“O mais profundo é a pele”, disse o poeta Paul Valéry. Portanto, nesse 

trabalho irei discorrer sobre a pele, a superfície do trabalho de ator em suas 

dimensões várias: pré-expressiva, expressiva e artística, inseridas dentro de 

um processo de trabalho que denominamos, no Lume, de mimese corpórea. E 

não confundamos, em hipótese alguma, a profundidade da pele como uma 

espécie de superficialização de espaços e pensamentos. Explorar a pele, a 

superfície, é buscar encontrar nela ranhuras, dobras, estrias, esconderijos nos 

quais se encontram nossos desejos, forças e linhas que formam nossa história 

pessoal, social, moderna, antiga e a poetização e transbordamento desses 

elementos no corpo-em-arte do ator em cena. (FERRACINI, 2006, p. 45) 

 

A compreensão do corpo-em-arte dá ao ator estatuto de sujeito e objeto da poética 

teatral, ao mesmo tempo em que dele não se separa da dimensão mecânica da sua técnica a 

dimensão orgânica da sua vida. A potência artística do ator, como fundamento deixado por 

Burnier ao grupo, equivale à desautomatização do corpo para a abertura do fluxo de vida 
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através do qual é possível a liberação de impulsos orgânicos. É a organização desses impulsos 

através de ações físicas que se configuram como uma dramaturgia própria ao ator. Renato 

Ferracini (2006), um dos atores do Lume, propõe ao ator em trabalho o conceito de corpo-

subjétil sendo este o “corpo integrado e expandido como corpo-em-arte, corpo inserido no 

estado cênico”. Ele se apropria do conceito de Jacques Derrida12 (1986), com uma palavra 

supostamente inventada por Artaud, que denotaria aquilo que está no espaço entre o sujeito e 

o objeto. Subjétil não é um nem outro, mas ocupa o espaço “entre”. 

Não posso simplesmente buscar eliminar esse comportamento cotidiano 

pensando existir um outro corpo em um suposto estado “puro” pronto para 

ser encontrado e usado como corpo-em-arte (...) Em realidade, ao pensar em 

um corpo integrado tenho de lançar um outro olhar para esse corpo com 

comportamento cotidiano e buscar verificar nele uma certa potência artística, 

um campo de intensidades que pode ser trabalhado e transbordado nele 

mesmo” (FERRACINI, 2006, p. 46) 

 

A representação não-interpretativa é um dos fundamentos do pensamento do grupo e 

situa a relação com o personagem dramático de modo muito específico. Considerado fruto da 

relação ator-espectador, o “personagem” da representação não-interpretativa é criado como 

efeito de presença “entre” o ator e o público na situação espetacular. Nesse sentido, o texto 

procede da ação teatral já que o intérprete passa a ser o espectador e não o ator, que dinamiza 

suas energias a fim da emissão de sinais e não em busca de comunicação da sua ideia mental 

de personagem, como estaria previsto em um paradigma da interpretação. 

Deveria ser esse o desejo do ator em relação ao público: através de seu 

trabalho, convidar o espectador, não somente para fruir o espetáculo, mas a 

criar com ele faíscas de vida e de respiro dentro dos próprios estratos e 

agenciamentos comuns à vida cotidiana, pois a organicidade é vida 

orgânica/inorgânica, potência de linha de fuga-em-arte. (FERRACINI, 2005, 

p. 128) 

Por fim, é imprescindível destacar nessa síntese, que o Lume nos lega o princípio da 

“dança pessoal”, que introduz uma dimensão orgânica à ideia de treinamento técnico do ator. 

A dança pessoal é algo a ser encontrado e criado por cada corpo-em-arte, e consiste, segundo 

Burnier, num “léxico particular, pessoal e corpóreo” de cada ator, conquistado através do uso 

de diferentes dinâmicas psicofísicas em que o fundamento é “ouvir-se”, buscando explorar 

energias potenciais que apresentam uma ligação mais profunda com a corporeidade, 

ultrapassando estereótipos a fim de revelar a humanidade, a pessoa, presente no ator. 

 

                                                           
12 Filósofo francês conhecido pelo conceito de “desconstrução” na filosofia. Exerceu profundo impacto 

nas mais diversas áreas das humanidades e ciências humanas, em especial nos campos da estética, teoria da 

literatura e filosofia do direito. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_literatura
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2.3. Da autoralidade à cena: o conceito ator-dramaturgo 

 

Dadas as especificidades da escrita textual e da escritura física, aqui consideradas, 

nasce o desejo de se aprofundar teoricamente em uma experiência híbrida em que um(a) 

único(a) artista se coloque no exercício de criação cênica, utilizando e experienciando os dois 

procedimentos de forma paralela. De modo que o gesto de escrever e a ação física não se 

tensionem apenas com uma necessidade de tradução e equivalência texto-cena, mas que sejam 

postos, aprioristicamente, como dois princípios poéticos estruturantes de mesma relevância, e 

exerçam potências equivalentes sobre as linhas de força do processo criativo. Desse desejo, 

surge o ator-dramaturgo como uma proposição de objeto de análise, e para a sua investigação 

são necessárias as definições de alguns pressupostos. 

O primeiro pressuposto é que a fusão das funções dramaturgia e atuação é uma pré-

condição processual da composição, necessária para a abertura de um campo discursivo na 

criação poética teatral que permite novas equivalências dialéticas em todo o espectro 

conceitual entre a autoralidade e a cena, e de maneira muito específica. Dessa forma, o 

dramaturgo-ator não é aqui considerado apenas o ator que utiliza o gesto de escrever, nem o 

dramaturgo que passa a ser ator do seu próprio texto, pois nessas condições as funções estão 

dissociadas e não estabelecidas no hibridismo como pré-condição poética.  

Vale destacar, nesse caso, que a função dramaturgia, nesse objeto, tem equivalência 

com as práticas do “dramaturgista contemporâneo”, já que está inserido no processo de 

criação da cena e o retroalimenta.  

Porém, a escolha pelo nome “ator-dramaturgo” ao invés de “ator-dramaturgista” se 

dá pelo fato de entender que o próprio hibridismo aqui proposto desloca o conceito tradicional 

de dramaturgo13, além da compreensão de que a noção “dramaturgista” por si só já é uma 

tentativa conceitual de deslocamento e atualização da mesma função. 

O segundo pressuposto é que o trabalho do ator-dramaturgo prescinde, nesse recorte, 

das práticas poéticas centradas na corporeidade. Elas são amplas, mas, nesse sentido, tratam-

se tanto das prerrogativas do trabalho pré-expressivo e, sobretudo, da noção de impulso 

enraizado na ação-física, que nos chega na progressão e renovação de um universo teórico-

                                                           
13 Também válido apontar que a opção por “dramaturgo” e “ator” no masculino, se dá devido ao fato da presente 

pesquisa ser uma experiência singular de um artista que se identifica pelo gênero masculino, os traços de 

universalidade das perspectivas e procedimentos aqui levantados se aplicam, via de regra, a artistas do gênero 

feminino e também àqueles que se identificam fora do binarismo. 
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prático a partir das proposições grotowskianas. Em síntese, o corpo do dramaturgo-ator 

carrega a noção de “corporeidade poética”.  

O terceiro pressuposto, complementar ao segundo, é que o ator-dramaturgo não está 

situado no mesmo campo conceitual das reflexões sobre “dramaturgia do ator” ou 

“dramaturgia do corpo” pois, nessas, ainda que a luta não seja contra a palavra, há um lugar 

claro de resistência ao texto, e, mais especificamente, de resistência a quaisquer traços de 

permanência do gênero dramático, necessária para um procedimento epistemológico que, lá, 

visa restringir-se à corporeidade como campo discursivo.  

Uma hipótese importante é que o “corpo ator-dramaturgo” no espaço da cena tem a 

possibilidade de criar entre os níveis unidimensional, da escrita objetiva, e quadridimensional 

que a experiência sensível e sensorial da sua corporeidade permite através dos impulsos 

psicofísicos. Sendo esta, dentre outras, a principal contribuição de Flusser para a abordagem 

deste conceito híbrido. 

Por fim, aqui, é dado ao gesto do ator-dramaturgo a possibilidade do drama como 

ruína, entendendo que o gesto de escrever o contém na sua virtualidade. A questão permite 

duas apreciações sob a perspectiva intrínseca ao texto: pode-se tanto analisar o resultado 

escrito da composição dramatúrgica e, a partir da dialética hegeliana de forma e conteúdo, 

observar-se quais as características de estilo dramático podem ser identificadas, ainda que nas 

suas parcialidades, quanto avaliar quais as escolhas de estilo já estão pressupostas no 

conhecimento do dramaturgista quanto à forma dramática, a fim de aproximações ou desvios 

conscientes da sua forma no exercício criativo. 

No capítulo a seguir, terceiro e último da dissertação, serão apresentados 

procedimentos de criação do espetáculo “Terra sem Acalanto”, em que experimento a função 

ator-dramaturgo, aqui proposta. 
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Capítulo 3: Práticas do ator-dramaturgo no espetáculo Terra sem Acalanto 

 

A partir das considerações teóricas dos capítulos anteriores, tendo como objeto de 

análise o conceito ator-dramaturgo, teoricamente explanado, é possível o aprofundamento nos 

procedimentos práticos da pesquisa em teatro realizada, relevante por possibilitar um processo 

de retroalimentação teórico e prático, que transitou entre a sala de trabalho artístico, onde 

exerço as funções de atuação e dramaturgia fora do ambiente acadêmico, e os espaços de 

estudo do mestrado. 

Desde maio de 2017, experienciei a função aqui proposta como ator-dramaturgo na 

composição do segundo espetáculo da companhia “Sala de Giz”, sediada na cidade de Juiz de 

Fora (MG), da qual faço parte e sou um dos fundadores. O espetáculo, intitulado “Terra sem 

Acalanto”, que estreou em outubro de 2018, tem como mote inicial o crime ambiental da 

Samarco/Vale que atingiu o rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

Hoje, após o incidente na barragem de Brumadinho em janeiro de 2019, o espetáculo 

se atualiza diante da relevância de se discutir os maiores crimes ambientais da história do 

Brasil. 

Dirigido pela carioca Tatiana Henrique, “Terra sem Acalanto” tem, ao meu lado, no 

elenco, o ator Bruno Quiossa, já mestre do Programa de pós-graduação em Artes Cênicas do 

IFAC, na Universidade Federal de Ouro Preto. Ambos realizamos pesquisas a partir desse 

mesmo trabalho. 

O início do processo criativo se deu a partir de um argumento pré-estabelecido: criar 

a partir dos relatos noticiados sobre o crime ambiental da Samarco. A primeira etapa de 

trabalho com esse argumento foi o treinamento físico e energético proposto pela diretora 

Tatiana, através de três técnicas principais, (1) o rasabox, (2) o ordinário-extraordinário, e (3) 
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as figuras-de-força, a partir das quais construímos materiais teórico-práticos próprios à 

configuração desse projeto, que foram organizados e apresentados em encontros públicos: um 

deles no DEART da UFOP para alunos da graduação em artes cênicas, e outro em Juiz de 

Fora, compondo uma programação de atividades públicas da nossa companhia. 

A segunda etapa do trabalho foi a definição de figuras poéticas arquetípicas14 a partir 

das quais o treinamento físico foi conformado em materiais corpóreos. Através desses 

materiais se fez possível o estabelecimento de jogos de escuta, cujo foco é o estabelecimento 

de relações em diversos níveis (psicofísicos, imagéticos, sensoriais) dentro da organicidade 

dos “impulsos”, tais quais a prática grotowskiana prevê. Paralelo a isso, foi construído por 

mim um texto escrito, propondo “vozes” para as figuras que o jogo filtrou como mais potentes 

nas transformações dos materiais, tanto aos olhos da diretora Tatiana Henrique quanto da 

minha experiência e de Bruno Quiossa na vivência como atores. Vozes cujo trabalho de 

escrita textual focou em recursos fonéticos e estilísticos específicos para sua composição 

poética, os quais serão descritos. 

A partir de então, este, o terceiro e último capítulo da presente dissertação, oferece 

um levantamento analítico tanto dos procedimentos criativos de “Terra sem Acalanto”, com 

foco específico no conceito ator-dramaturgo, como também das perspectivas de criação 

dramatúrgica que as especificidades de tal função pode estabelecer, as quais pretendem, na 

possível medida, contribuir para a compreensão teórica e prática da experiência apresentada, 

relevante como material para futuras pesquisas sobre procedimentos de criação 

cênica/dramatúrgica processuais.  

 

3.1 O ator-dramaturgo em treinamento: ambiguidade das posturas de ação 

  

A compreensão do treinamento do ator como algo independente das tarefas de 

criação e execução de um espetáculo surge no século XX como desdobramento dos estudos 

de Jerzy Grotowski (1968) e seu discípulo Eugenio Barba (1995), como apresentado no 

capítulo anterior. Para eles, era necessário que o treinamento ganhasse um destaque frente às 

outras instâncias do trabalho de ator, com a definição própria das suas finalidades e seus 

                                                           
14 Arquétipo é aqui considerado a partir dos conceitos da psicologia Carl G. Jung (2012) como conjuntos de 

“imagens primordiais” originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas 

gerações, armazenadas no inconsciente coletivo. O referencial é a obra “Os arquétipos e o inconsciente coletivo” 

a ser abordada na unidade 3.2.1 deste capítulo. 
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espaços de ação. A importância desse fato para os estudos teatrais é relevante na medida em 

que passamos, a partir dele, a compreender o treinamento como um conceito. 

Os desdobramentos dessa compreensão redefiniram a relação com a percepção da 

criação cênica, e as “dramaturgias ou poéticas do corpo” passaram a abranger um território 

em que o trabalho psicofísico do ator permite um desaparecimento da distinção entre 

treinamento e espetáculo, já que as novas perspectivas levam à compreensão de que o ator 

pode, quando em treinamento, “criar a si mesmo”, um exercício “autopoético”15 em que a 

necessidade do treino não se dirige no sentido de “adquirir” qualidades ou competências, mas 

sim no sentido de “autodefinir-se”.  

A prática proposta por Barba para seus atores levou ao rompimento dos limites entre 

treinar, elaborar materiais cênicos, e apresentá-los ao público.  

O termo “treinamento” era cada vez mais inapropriado para o que ocorria na 

prática. Nós o chamávamos “estanque de peixes”. Cada ator trabalhando por 

si, porém no mesmo espaço. Eles não elaboravam mais as cadeias de 

exercícios, mas material cênico não fixado, fragmentos de cenas para futuros 

espetáculos, grande parte dos quais jamais aconteceria. Uma torrente de 

imagens, como um magma, preenchia o espaço, cada figura com objetos, 

tocando instrumentos musicais, usando figurinos incomuns, usando a voz e 

comportando-se de modo particular. O mesmo ator passava de uma a outra 

das figuras que havia inventado e desenvolvido. Num ‘estanque de peixes’, 

peixes multicoloridos nadam, alguns efêmeros, outros capazes de crescer e 

saltar no mar. Cada um deles possui a sua forma embrionária de vida, e 

nenhum deles é, ainda, dotado de um destino. A distinção entre treinamento e 

espetáculo havia claramente desaparecido. (BARBA in Revista Urdimento, nº 

9, 2007, p. 37)  
 

A metáfora de trabalho proposta por Barba para o espaço-tempo criativo dos seus 

atores, o “estanque de peixes”, permite, em distinção à noção de espetáculo, uma relação 

específica com a estrutura e organização dramatúrgica. Os corpos dos atores e seus impulsos 

são descritos metaforicamente por ele como “peixes” que se apresentam em uma “forma 

embrionária de vida”, não “dotada de destino”, compondo “materiais cênicos não fixados”. O 

que permite compreender, para Barba, que a tarefa do ator é construir-se em sua própria ação, 

o que leva a crer que para ele o ator não deve se ocupar com o destino dos materiais 

dramatúrgicos resultantes do seus treinos-ensaios, sendo capaz de desprender-se 

constantemente daquilo que cria, a fim de manter primordialmente a qualidade do fluxo da 

criação.  

                                                           
15 Autopoiésis (do grego auto "próprio", poiesis "criação") é um termo criado na década de 1970 pelos biólogos e 

filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana para designar a capacidade dos seres vivos de 

produzirem a si próprios. Aqui há o objetivo de atualizar o conceito da biologia para o campo artístico, 

ampliando a concepção de “poiesis” no contexto do treinamento do ator, considerado uma tarefa autônoma a 

partir das proposições de Jerzy Grotowski.  
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Diante disso, em perspectivas teatrais dessa natureza, compete questionar: afinal, a 

quem cabe o “destino dos peixes”? Em outras palavras, a quem cabe a “função dramaturgia” 

quando há intenção de definir o limite entre espetáculo e treinamento pré-expressivo? É 

importante lembrar que Barba é um encenador. E, em grande medida, a dramaturgia dos seus 

espetáculos é justamente a organização dos múltiplos materiais oferecidos por seus atores em 

seus fluxos criativos nos “estanques de peixes”.  

A metáfora do “estanque de peixes” ainda é útil para constatar que o conceito de 

dramaturgia em Barba, diferente da relação rigorosa com um texto escrito, ou com a 

dicotomia entre forma/conteúdo, se apresenta como uma valorização de estruturação de 

materiais que adquirem forma durante o processo, o que a teórica Ana Pais classificaria como 

uma “dramaturgia do olhar”16.  

Sobretudo interessa pensar que, lido a partir das considerações flusserianas17 sobre 

escrita, imagem e espacialidade, o “estanque de peixes” é bastante exemplar enquanto 

possibilidade de uma escritura quadridimensional para o teatro. Escritura essa que permite que 

o material dramatúrgico já nasça no espaço-tempo, e não seja uma tradução de um texto 

escrito (da ordem unidimensional) para a cena (da ordem quadridimensional).  

O “estanque de peixes” pode ser definido para os atores como um espaço poético de 

quatro dimensões: altura, largura, profundidade (dimensões espaciais) mais o tempo, sobre o 

qual não se exerceu as forças de alinhamento de uma composição dramatúrgica, que não 

definem nem linhas dramáticas, nem organizações dialéticas de imagens ou de movimentos e 

intensidades, cujo resultado, caso existissem, seria a nitidez de um possível produto-

espetáculo, ainda que não sejam pormenorizadas aqui as distinções estéticas que nos 

permitiria ou não categorizar esse possível resultado como “espetáculo”. A questão chave é 

que o “estanque de peixes”, lido como treinamento-ensaio-espetáculo, é um interessante 

exemplo de material dramatúrgico do quarto nível, centrado de maneira incisiva na 

corporeidade poética dos atores.  

Dessa forma, fica evidente uma consciência de linguagem própria ao ator, baseada 

em sua “ação física”, cuja unidade mínima é o “impulso psicofísico” criado em espaços-

                                                           
16 Ana Pais, no já citado texto O Discurso da Cumplicidade, diferencia “dramaturgia do olhar” e “dramaturgia da 

leitura”, sendo a primeira caracterizada como uma organização das singularidades subjetivas das relações entre 

os elementos envolvidos na construção de um espetáculo, e a segunda, por oposição, um exercício de 

estruturação do espetáculo que se prende a uma visão do mundo, orientada por princípios estabelecidos no início 

do processo criativo, em função dos quais o espetáculo se organiza. 
17 Vilém Flusser, como abordado no primeiro capítulo, contrapõe os conceitos de “escrita” e “imagem”, 

propondo que o gesto de escrever configura a tradução de “cenas” em “processos”. Uma questão de abstração da 

percepção de dimensões espaciais que considera a escrita uma abstração de caráter unidimensional. 
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tempos de fluxo criativo. Justamente o que propunha Grotowski como “linguagem 

psicanalítica de sons e gestos” em contraste com a “linguagem própria de palavras” de um 

poeta. Uma dicotomia que, lida sob uma perspectiva histórica, revela um deslocamento de 

uma poética centrada na escrita para uma poética centrada no corpo. 

O ator deve ser capaz de expressar, através do som e do movimento, aqueles 

impulsos que estão no limite do sonho e da realidade. Em suma, deve ser 

capaz de construir sua própria linguagem psicanalítica de sons e gestos, da 

mesma forma como um grande poeta cria a sua linguagem própria de 

palavras. (GROTOWSKI, 1987, p. 30) 

 

Apesar das poéticas centradas no corpo distinguirem os procedimentos escolhidos 

para a criação de “Terra sem Acalanto”, houve, desde a gênese do trabalho, o meu desejo de 

exercitar a escrita dramatúrgica no processo, como função específica. Daí a consciência de eu 

me propor como um ator-dramaturgo para a concepção do espetáculo, deliberando que meu 

trabalho transitaria entre criações poéticas de materiais corporais (em treinamento) e a 

produção poética de textos escritos, uma fusão entre as tarefas de ator e dramaturgista na 

mesma experiência de criação. 

Diante dessa escolha, eu tinha como implicação não apenas o fato de que eu criaria e 

daria destino aos nossos próprios “peixes”, frutos de impulsos físicos de elaboração sensível, 

como o faria dentro de uma “dramaturgia da leitura”, já que estávamos orientados 

previamente por um argumento temático diante do qual o espetáculo se organizaria, o que 

aparentemente indicava, se não uma contradição, uma clara tensão entre os procedimentos. 

Nesse caso, como ator, eu deveria, por um lado, me ocupar da autopoiésis que 

determinaria em fluxo a criação dos meus materiais corpóreos de “dentro pra fora”. Ao 

mesmo tempo, por outro lado, enquanto dramaturgista, eu não apenas organizaria esses 

materiais criados em sala de trabalho (por mim e pelo colega ator do processo Bruno 

Quiossa), mas criaria outros, os quais, enquanto elaboração cognitiva escrita, seriam criações 

de “fora para dentro”. Configurando, tudo isso, uma espécie de experiência de conciliação 

entre as poéticas corporais e o texto escrito para teatro. 

Naturalmente, para sucesso na tarefa, entendi que era preciso me colocar disponível 

para as propostas da diretora Tatiana Henrique, as quais eu inicialmente desconhecia, 

procurando minha honestidade diante da ambiguidade das duas posturas de ação que me 

cabiam para a realização do trabalho. 

Na primeira parte do nosso treinamento, já dispúnhamos tanto do levantamento de 

material jornalístico sobre o crime ambiental da Samarco na cidade de Mariana (MG), quanto 

de “imagens poéticas” previamente propostas (escritas) por mim como “argumento 



   
 

57 
 

dramatúrgico”, que sugeriam um cenário e um esboço de uma trama com dois personagens-

base.  

Para o ator Bruno Quiossa, a base era o “coveiro”, um estrangeiro em uma cidadela 

devastada pelo rompimento de uma barragem, que enterra sobreviventes a troco de objetos, os 

quais tivessem conseguido proteger ou resgatar desse cenário;  e, para mim, o “Zé Cabeça”, 

um atingido morador local, que “construía cercas” e que foi considerado o salvador dos 

sobreviventes dessa tragédia, precisamente por uma das cercas construídas por ele tê-los 

protegido. 

Tais personagens-base, justamente por serem da ordem da invenção, receberam 

como função, nesse momento inicial do processo, despertar em nossos corpos possibilidades 

de jogo nos dois principais exercícios criativos trazidos pela diretora (o rasabox e o ordinário-

extraordinário). Essas possibilidades foram passíveis de serem transformadas e desdobradas, 

sobretudo quando contrastadas com a realidade do cenário de devastação do crime ambiental 

da Samarco, através do material jornalístico levantado sobre o incidente factual. 

 

3.1.1 Rasabox 

 

Tatiana Henrique nos propôs, já nos primeiros encontros, um treinamento a partir do 

rasabox, uma técnica desenvolvida por Richard Schechner18 a partir de conceitos de origem 

indiana, que desenvolve para o ator dispositivos psicofísicos de acesso a 

sentimentos/emoções.  

Explicitando a técnica, o rasabox consiste na limitação espacial de caixas desenhadas 

no chão, que passam, no momento do jogo, a condensar sentimentos e emoções nos corpos 

que as adentram. É a conexão com a respiração o dispositivo psicofísico que instaura e 

sustenta o fluxo do jogo. São oito rasas básicas e uma específica, traduzidas livremente para 

nosso idioma como: raudra “raiva”, rasya “humor”, karuna “tristeza”, bibhatsa “nojo”, vira 

“coragem”, bhayanaka “medo”, adbhuta “êxtase” e sringara “amor/erótico”, além da nona 

rasa, santa, a “paz”. Para o nosso treinamento-criativo, a direção propôs as oito rasas básicas. 

Rasa é uma palavra do Sânscrito que significa literalmente, essência, suco, sabor, e 

pode ser encontrada em antigos textos indianos ayurvédicos para descrever os seis 

sabores encontrados nos alimentos: salgado, doce, amargo, ácido, acre e 

adstringente. Essa propriedade da comida é então usada na combinação de alimentos 

para equilibrar os humores do corpo – fogo, água e ar – que por sua vez refletem a 

composição material do universo. Rasa também se refere aos sabores que são 

                                                           
18 Diretor teatral, acadêmico da Universidade de Nova Iorque e diretor artístico da ECA (East Coast 

Artists) – e desenvolvido pelas diretoras educativas da ECA, Paula Murray Cole e Michele Minnick.  
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percebidos na comida. No Natyasastra, rasa é descrita como a experiência 

transmitida a partir da performance, que, nas formas clássicas indianas que usam a 

teoria da rasa, é uma combinação inextrincável de dança, teatro e música. 

(MINNICK et al, 2011, p.2)  

 

Esse dispositivo tem características que o aproximam do “estanque de peixes” de 

Eugenio Barba, no sentido de também ser um espaço metafórico quadridimensional, em que o 

ator em treinamento desenvolve uma “dramaturgia” que já nasce no tempo e no espaço. Dessa 

forma amplio os exemplos das possibilidades de escritura não linear-textual que proponho a 

partir da filosofia de Vilém Flusser.  

O rasabox também é um espaço poético de quatro dimensões. Essa técnica estimula 

no corpo do ator a conexão com conteúdos subjetivos e poéticos, criados a partir da interface 

de meios racionais e sobretudo não racionais da percepção psicofísica do ator, já que o foco 

são as emoções, a partir das quais toda a criação se estabelece. 

Através dessa constatação é possível categorizar e exemplificar alguns conteúdos 

poéticos que desenvolvi/experienciei a partir da descrição de quatro níveis dramatúrgicos 

dimensionais que observo tensionados entre escrita, imagem e corpo, primeiramente no jogo 

rasabox vivenciado, depois nos demais procedimentos conduzidos por Tatiana Henrique para 

a nossa criação.  

 Proponho para o quarto nível, o mais amplo deles, o próprio espaço-tempo do jogo, 

em que se experimenta os conteúdos sensíveis e sensoriais, assim como os emocionais. O 

espaço-tempo quadridimensinal alcança a percepção orgânica do corpo e, dessa forma, suas 

qualidades imateriais. Em sentido amplo, tudo o que o corpo do ator é capaz de sentir e 

perceber consciente ou inconscientemente são materiais que podem ser considerados 

conteúdos dramatúrgicos quando alcançam algum grau de organização. 

Mas em que consiste essa composição de conteúdos dramatúrgicos 

quadridimensionais? A definição do que é o grau de organização desse nível é instável, pois 

cada um dos infinitos elementos da percepção psicofísica do ator no jogo, tais quais, 

sensações, emoções, pensamentos e intuições (que podem perfeitamente ser aproximados à 

imagem dos peixes no estanque) podem ser lidos como centros gravitacionais de outros 

elementos que se atraem, e, nesse sentido, todos os elementos da percepção no jogo 

configuram “vórtices” de maior ou menor força gravitacional com os demais elementos do 

universo experimentado no jogo. 

 A figura do vórtice (ou vórtex) é potente como metáfora do jogo psicofísico no 

rasabox, pois se caracteriza como linhas de corrente que apresentam padrões de movimento 
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espiral ao redor de um centro de rotação. Sobretudo, interessa que o movimento em vórtice é 

uma dinâmica que, apesar de complexa, não é caótica. A oscilação espiralada dos elementos 

evidencia uma circularidade que se expressa na relação com outros conteúdos neles 

orbitantes, mas seu centro é a constante definição processual de um trajeto nesse espaço 

infinito. 

Idealmente, os exercícios esboçados abaixo colocam em movimento um 

circuito de feedback entre interno e externo: conforme a emoção corre através 

do corpo, ela dá forma ao comportamento de acordo com suas demandas, e 

por seu turno, realimenta a imaginação e aciona os impulsos físicos. 

(MINNICK et al, 2011, p.2) 

 

Definida a metáfora, podemos dizer que no jogo rasabox, os centros de rotação do 

vórtice são as rasas/estados emocionais. 

Ao jogar, por exemplo, com a rasa medo tive, em meio a diversas percepções, a 

sensação de (1) “estar nu diante da avalanche de lama tóxica”. Já na rasa coragem, eu me 

senti, em determinado momento, como (2) “o vento que se deslocava através dos gritos de um 

exército, do qual eu era o líder”; na rasa humor, eu (3) “escutava um batuque de tambor e me 

sentia uma mulher bêbada.” 

Esses exemplos indicam que a distinção por estados emocionais no rasabox não 

apenas são norteadoras do processo criativo, mas organizam uma percepção da criação em 

vórtice, que questiono ser distinta caso tal dispositivo criativo, ao invés de 

emocional/sensorial, seja predominantemente racional (como se pressupõe a tarefa da escrita 

textual), justamente porque a razão define e objetiva a nossa percepção em linha e, nesse 

sentido, ela não organiza elementos através de um fluxo livre no movimento de atrações 

dinâmicas (vórtice), mas por escolhas lógicas (alinhamentos). Nesse sentido, a percepção em 

vórtice tem caráter “orgânico” e a percepção em linha, caráter “artificial”. 

Dessa forma, o quarto nível, na abertura em forma de vórtices das percepções 

psicofísicas dos jogadores dentro do fluxo criativo, permite que sensações tragam imagens, e 

sentimentos tragam ficções, e intuições tragam esboços de narrativas, e memórias pessoais 

tragam sensações, em um jogo dinâmico que, reafirmo, não é caótico, mas apenas instável na 

mudança dos centros de força entre esses elementos que mutuamente são capazes de se 

atravessar e se atrair. 

O terceiro nível, tridimensional, configura o que se percebe como a forma desses 

conteúdos dinâmicos no espaço e, nesse sentido, impulsos físicos traduzidos em movimento. 

Por exemplo, a minha sensação de “nudez”, vivenciando a rasa medo, se expressava com a (1) 
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“proteção das áreas íntimas do meu corpo”, impulso que, ao ser ampliado como ação, me 

levava à “posição fetal”, que, por sua vez, ampliava a sensação de medo por limitar minhas 

possibilidades de fuga no jogo criado. A tensão entre fugir da avalanche ou se entregar a ela 

era uma narrativa espontânea que alimentava a rasa, e a sensação de nudez, traduzida em 

ações físicas, potencializava essa dinâmica.  

No segundo exemplo, sentir-me o vento na rasa “coragem” me fazia “expandir a 

caixa torácica”, que me trazia a sensação de um corpo-guerreiro, que crescia e “vazava” o 

vento que eu era. Não parecia nem um pouco contraditória a sensação de ser ao mesmo tempo 

o guerreiro que eu via e o vento que eu sentia. Talvez, se fosse uma construção lógica, essa 

sensação não teria se estabelecido. Dessa forma, lido o nível tridimensional, da ordem formal 

do movimento, eu tinha “os pés bem enraizados, plantados no chão, e o peito aberto como se 

um fio puxasse meu externo suavemente para a frente”, a partir do qual eu gerava em minha 

estrutura uma breve oscilação para frente e para trás. No terceiro exemplo, a sensação de ser 

uma “mulher bêbada” e ouvir o som do batuque, na rasa humor, me faziam “gargalhar e me 

contorcer”. 

É evidente, mas importante ressaltar, que tais níveis não distinguem os conteúdos 

como acontecimentos no jogo, eles estão contidos do menor para o maior nível. Sendo assim, 

a percepção do “gargalhar” e da “contorção” contém a sensação de “mulher bêbada” e “som 

de batuque”. Tais níveis são indissociáveis e se retroalimentam.  

Já o segundo nível é a própria imagem bidimensional do acontecimento no espaço. 

Considero desse segundo nível a redução da experiência espaço-temporal à imagem de uma 

única palavra, exatamente porque uma palavra, fora da linearidade do sintagma da escrita, nos 

permite uma leitura não linear, já que, sozinhas, as palavras abrem possibilidade de múltiplas 

organizações do significado que elas sugerem como elementos significantes e, nesse sentido, 

permitem sobre elas uma leitura circular, “mágica”19, em termos flusserianos. 

Nesse sentido, “nudez”, “vento”, “guerreiro”, “tambor”, “mulher” e “bêbada” são 

todas imagens, e assim se enquadram no segundo nível dramatúrgico. Posto isso, “nudez” é 

uma imagem que contém a ação física “proteger das partes íntimas” realizada por mim no 

espaço tridimensional da rasa “medo” que, por sua vez, contém as sensações de “nudez” e 

“avalanche de lama”, que surgiram no meu corpo espaço-temporalmente quando em jogo.  

                                                           
19 Por conseguinte, é valido considerar que tais imagens poderiam ser o resultado material de fotografias 

(imagens técnicas que fossem registradas) da experiência dos atores no espaço. Que, em seu caráter “mágico” 

permitem um olhar leitor capaz de circular por diversos pontos do plano bidimensional. 
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Por fim, no primeiro nível dramatúrgico está a organização de toda a experiência em 

linhas escritas, que torna “correta”, “objetiva” e traz “clareza” e “unidade” para a versão da 

experiência narrada. Dessa forma, pela natureza do próprio artifício da escrita, ela, a 

experiência narrada, invariavelmente configura uma ficção. Segundo Flusser, todos os três 

exemplos apresentados, se organizados em forma de escrita, configuram ficções capazes de 

conter todos os níveis dimensionais a que tais escritas se referem: elas contêm as imagens em 

sua bidimensionalidade que, por sua vez, contém as ações e sensações no espaço-tempo do 

jogo.   

Dispostas em forma de esquema, as experiências nos quatro níveis, temos: 

 

Quadro 1 – Níveis dramatúrgicos dimensionais  

 NÍVEL FIGURA EXPRESSÃO conteúdo dramatúrgico 1 

1 Unidimensional                   linha reta Escrita organização linear ficcional 

2 Bidimensional                   Retângulo Imagem nudez 

3 Tridimensional                     Cubo corpo-forma proteger as partes íntimas 

4 Quadridimensional 

(espaço-tempo) 

                          

                    Vórtices 

corpo-forma-e-conteúdo 

(impulsos psicofísicos) 

medo, sensação de estar nu 

diante da avalanche de lama 

 

 

 conteúdo dramatúrgico 2 conteúdo dramatúrgico 3 

1 organização linear ficcional organização linear ficcional 

2 Guerreiro mulher bêbada 

3 pés enraizados, peito aberto gargalhar e contorcer 

4 coragem, vento que se desloca através dos gritos de 

um exército 

humor, som do batuque do tambor e mulher bêbada. 

 

O esquema acima permite visualizar as possibilidades de diálogo entre conteúdos de 

níveis poéticos/dramatúrgicos diferentes, que têm como primeiro grau o (1) texto escrito, a 

organização linear e ficcional dos conteúdos através de palavras, passando pelas (2) imagens 

levantadas, que sintetizam e representam conteúdos do espaço, e os próprios conteúdos como 

corpos no espaço, que no terceiro nível são considerados apenas enquanto a (3) forma do 

corpo, e no quarto e último nível, como uma dinâmica entre (4) forma e conteúdo do corpo no 

espaço. 

Analisando a questão dos níveis dimensionais dramatúrgicos, e diante das 

considerações acima desenvolvidas, é possível oferecer uma hipótese fundamental para a 
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função ator-dramaturgo:  o ator que se propõe ao trabalho e treinamento poético corporal, ao 

ter instrumentais para o exercício da escrita, é capaz de traduzir o impulso psicofísico, por ele 

experimentado em sala de trabalho, em escrita poética textual, escrita que se estabelece na 

supressão das experiências corporais espaço-temporais de quarto nível em organizações 

textuais lineares de primeiro nível.  

Nesse sentido, como toda tradução, o produto escrito pelo ator-dramaturgo é 

potencialmente uma versão possível do impulso físico por ele experimentado, poética e 

esteticamente trabalhada. A segunda hipótese, desdobramento da primeira, é que essa 

tradução poética em forma de escrita do impulso psicofísico configura, pela própria origem 

espaço-temporal, e sobretudo corporal do impulso do ator, uma escrita carregada de 

teatralidade. 

A condição da teatralidade seria, portanto, a identificação (quando é 

produzida pelo outro) ou a criação (quando o sujeito a projeta sobre as coisas) 

de um outro espaço, espaço diferente do cotidiano, criado pelo olhar do 

espectador que se mantém fora dele. Essa clivagem no espaço é o espaço do 

outro, que instaura um fora e um dentro da teatralidade. É um espaço 

fundador da alteridade da teatralidade (FÈRAL, 2015, p. 86) 

 

Dessa forma, é possível retomar a dicotomia entre organicidade e artificialidade na 

criação do ator, compreendendo que o resultado do treinamento psicofísico, em termos 

grotowskianos, leva à uma compreensão orgânica do impulso físico, que, em grande medida, 

contrasta-se com a artificialidade de uma ação física realizada pelo ator quando pré-

determinada pela ideia mental de uma narrativa externa, seja ela textual, ou verbal.  

O que está sendo proposto para o ator-dramaturgo então, na tarefa de traduzir o 

impulso orgânico, criado na sala de trabalho, para a palavra, é a síntese da experiência 

corporal em forma de escrita, partindo do pressuposto de que essa escrita, quando posta 

novamente em cena, possa ser um território poético20 de revisitação das memórias físicas das 

experiências sintetizadas. Isso é fundamental para a compreensão do conceito ator-

dramaturgo, afinal, nesse sentido, o produto-texto de “Terra sem Acalanto” só traz a 

experiência sintetizada do impulso orgânico especificamente para nossos corpos, já que 

vivemos a experiência do processo. Ele pode perfeitamente ser considerado “artificial” para 

uma equipe que resolva realizar uma montagem a partir do texto. Nesse caso, para essa 

equipe, eu seria um “dramaturgo” em sentido clássico, de quem se “monta” uma peça do 

repertório dramatúrgico. 

                                                           
20 Diante da hipótese apresentada, o olhar do espectador pode ser marcado por uma teatralidade específica 

quando o texto a ele apresentado é uma tradução de um impulso físico orgânico.  
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Entendo que a escrita como artifício poético, por si só, também independa da 

experiência orgânica espaço-temporal do corpo do escritor para se estabelecer, tendo ela, 

como artifício que é, uma autonomia magistral para inventar o mundo e o repertório afetivo 

que lhe couber, para além das vivências de quem escreve. Além disso, a autonomia da escrita 

como produto artístico e as discussões sobre autoria permitem compreender a dissociação 

entre obra e autor. Porém, a presente pesquisa se instiga no território teórico-prático em que o 

gesto da escrita contém (inclusive como princípio estético) a corporeidade de quem escreve, e 

é a partir desse território que se torna possível cotejar as especificidades do ator-dramaturgo 

como função na criação cênica. 

É importante destacar que os princípios das poéticas corporais, propostos pela 

diretora e desejados por nós da companhia Sala de Giz, situam uma ética do trabalho, que a 

todo momento exige o respeito à busca por organicidade nas nossas composições. Uma 

organicidade que diz sobre os procedimentos de treinamento e criação, mas que por vezes 

escapa nos resultados e, por isso, a disciplina de sempre questionar se nas atualizações dos 

materiais retomados no dia-a-dia da sala de ensaio, conseguimos preservar os estados 

orgânicos criados. Isso nos coloca sempre em suspeita com o que é proposto como texto ou 

ideia externa. Por mais que uma “solução mental” possa parecer brilhante para a criação, ela 

pode determinar um grande rompimento dessa organicidade almejada e conquistada passo-a-

passo no treinamento.  

Percebo que o argumento inicial escrito por mim para “Terra sem Acalanto” 

determinou “boias” e “âncoras” que serviram de apoio no fluxo do jogo, quando nossos 

corpos eram lançados nos vórtices das emoções. Por mais que tivéssemos o esboço da trama e 

os dois personagens-base “coveiro” e “Zé Cabeça”, nosso trabalho prático e energético com 

as rasas, por sua natureza circular, e não binária, entre emoção e corpo, dentro e fora, não 

poderia ficar preso mentalmente a nenhuma ideia pré-concebida. Ainda que quiséssemos 

exercitar como possibilidades de imagens as propostas do argumento inicial, o fluxo do jogo 

tendia a romper essas estruturas, o que, naturalmente, consideramos muito saudável para a 

etapa inicial da criação, por consistir justamente em levantamento de possibilidades e novos 

materiais. 

Ao retornarmos ao exemplo um, é possível observar a relação direta entre o 

argumento e minha experiência do jogo com a imagem da “avalanche de lama”, desencadeada 

na rasa “medo”. Já as imagens do “guerreiro” no exemplo dois, e da “mulher bêbada” no 

exemplo três, não estabelecem a mesma qualidade direta de relação que a primeira, mas não 
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deixam de ser potentes para a ampliação de novas relações, já que preservam em si o impulso 

orgânico do jogo.  

Se, como atores-jogadores no rasabox, eu e meu companheiro de trabalho tivéssemos 

criado apego à estrutura linear do argumento proposto por mim como dramaturgista, 

estaríamos empregando um exercício mental, com um evidente esforço do pensamento contra 

o fluxo dinâmico que a experiência sensorial e emocional propõe para essa técnica. Esforço 

que nos faria selecionar ou limitar a experiência do jogo, sujeitando-a ao “texto dado”.  

A título de ampliação do exemplo, usar o rasabox para desenvolver materiais para 

uma montagem de “Hamlet” é certamente possível e pode ser de muita potência poética para 

quem o faz, no sentido de experimentação de atmosferas, impulsos e preenchimentos 

emocionais para os atores, porém, não há como esperar que a linearidade da trama 

shakespeareana e a lógica dos seus personagens se apresentem com organização nesse jogo, 

pois sua natureza de vórtice desestruturaria qualquer unidimensionalidade da narrativa dada. 

Diante disso, é importante destacar, que, ao ter como objetivo a criação de uma 

escrita dramatúrgica autoral fruto do nosso processo de investigação poético-corporal em sala 

de ensaio, eu tinha a consciência de que a criação textual, ainda que existisse em alguma 

escala, não deveria protagonizar o início da criação, servindo apenas provocar e despertar 

imagens e estados criativos em nossos corpos, esses sim protagonistas da etapa inicial.  

 

3.1.2 Ordinário-extraordinário 

 

Após as experimentações com rasabox, a direção nos propôs o exercício ordinário-

extraordinário (O.E.), que consiste primeiramente na escolha de uma ação cotidiana qualquer, 

a partir da qual se define mimicamente uma partitura de movimento, resolvendo o mais 

claramente possível a ideia e sua extensão, de onde ela parte e onde chega no espaço. 

Posteriormente, o exercício propõe a dilatação dessa partitura criada, através da ampliação da 

força, da intensidade e o do tamanho do movimento que parte da ação cotidiana escolhida, a 

ponto de sair da leitura imediata da mimese realizada e, com a percepção das articulações, 

massas e alavancas corporais, permitir o afastamento do sentido primeiro que a ação traz, 

quando é pré-estabelecida.  

A primeira ação cotidiana que escolhi, movido pelo argumento inicial do meu 

personagem-base, “Zé Cabeça”, foi “construir uma cerca”. Dessa forma, desenvolvi, através 

do repertório técnico da mímica corporal, uma partitura em que, carregando uma pá, eu 
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chegava a um terreno que já dispunha de mourões, arame farpado e uma caixa de ferramentas 

com martelo, marreta e pregos, a fim de dar continuidade a uma cerca imaginária 

parcialmente construída. Com esses materiais eu cavava um novo buraco e, no mourão fixado 

nele, eu prendia o arame farpado, completando a cerca. 

No segundo momento, ao realizar a dilatação da ação “construir uma cerca”, eu tinha 

não apenas a ampliação de movimentos, com intensos lançamentos, torções e saltos, mas 

deslocava minha percepção de uma relação lógico-racional, dada pela ação, para uma 

percepção sensível-sensorial que trazia, através da expansão energética e do grande fluxo 

cardiovascular desencadeado, uma variação de estados emocionais, que observo similares ao 

rasabox. É justamente no momento “extraordinário” da dinâmica, que a diretora Tatiana 

Henrique usava o canto. Primeiramente, ela nos fazia ouvir a voz dela cantando (a primeira 

canção proposta foi um canto de ofício de negros norte-americanos), em seguida ela pedia que 

nós também cantássemos, o que resultava em um grande fluxo sensível de tempo circular, 

entre corpo-voz, presente-memória e ação-sensação: um estado de jogo com as camadas 

afetivas que o canto desencadeava. 

Considerando o esquema dos níveis dimensionais, a primeira parte do exercício O.E. 

trabalha predominantemente no nível três, já que a mímica tradicional é uma composição 

racional que dá extensão de “movimento” à “ideia” de uma ação específica, transformando a 

ação cotidiana em “forma do corpo” no espaço. Dessa maneira, ele não trabalha nem com 

preenchimentos sensíveis-emocionais, nem com impulsos físicos em termos grotowskianos, 

pois, assim apresentada, a mímica é uma construção “de fora para dentro”. 

Na segunda parte do O.E., justamente o “extraordinário”, nós partimos do nível três, 

para o nível quatro, pois buscou-se, na dilatação da ação criada e o jogo com a canção, um 

território poético cujo dispositivo foi não-racional, e dessa forma passou a ser uma fonte de 

impulsos físicos que ressignificaram “de dentro para a fora” a ação cotidiana específica, antes 

criada “de fora para dentro”. Lido de outra maneira, o jogo O.E. transformou a relação 

espacial de aspecto cúbico (centrada na forma que o corpo realiza o movimento no espaço 

tridimensional, com um sentido objetivo) para a relação de movimento em vórtice (em que se 

alteram os centros de força dinamizando os significados dos materiais psicofísicos criados). 

Ora, se as criações espaço-temporais tanto do rasabox, quanto da segunda parte do 

ordinário-extraordinário constituem exemplos de escrituras quadrimensionais a partir de 

impulsos físicos e, nesse sentido, são, na corporeidade do ator-jogador, de “dentro para fora”, 

é possível dizer que o ator tradicional, de origem não grotowskiana, faz com o texto o exato 
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inverso: composições lógico-racionais as quais, ainda que se configurem no tempo-espaço do 

palco, se estruturam de “fora para dentro”. 

Diante do que foi apresentado, é possível concluir que nem todo o material físico 

desenvolvido por atores como escritura no espaço se enquadra no quarto nível dimensional 

aqui categorizado, para tal é imprescindível que esse material tenha como unidade mínima o 

impulso psicofísico, e dessa forma seja uma força sensível-sensorial que parte da percepção 

interna do ator. 

A partir disso, a questão das dimensionalidades, frente aos exemplos dados, exige 

uma organização dos conceitos de “ator”, “dramaturgo”, “escrita” e “escritura” nas 

abordagens dessa dissertação, e é nesse sentido que as considerações sobre o estilo dramático 

e o texto na contemporaneidade, desenvolvidas nos capítulos anteriores, podem ser 

retomados. 

Está claro que se considerarmos “dramaturgo” aquele ou aquela que exerce a tarefa 

de produzir escrita para teatro, temos uma função categorizada no primeiro nível 

dramatúrgico dimensional aqui apresentado. Se a escrita desse dramaturgo é um produto 

anterior à criação cênica e, nesse sentido, se deu fora da sala de trabalho, sem nenhum contato 

com a experiência espaço-temporal de corpos criadores, temos uma dramaturgia de primeiro 

nível por excelência, a qual corresponde aos modelos tradicionais do teatro de texto, cujo 

auge se deu na modernidade ocidental e tem no “gênero dramático” a sua forma histórica mais 

exemplar. Por paralelismo, é possível atribuir à função do “ator tradicional” a tarefa de 

atualizar a dramaturgia de primeiro nível no espaço-tempo. Nesse sentido, o ator tradicional é 

um instrumento a serviço do texto e está sujeito a traduzir, na altura, largura, profundidade e 

tempo do palco, o mais fielmente possível, a ideia, o espírito, a “inteligência” contida na 

escrita, na qual encontramos a fonte principal da poética realizada sob essa perspectiva. 

Essa percepção tradicional, que até hoje determina com muito vigor nossas práticas 

de criação, ainda que pela via da sua negação, talvez nunca tenha correspondido a uma forma 

espetacular modelo. Já que a tensão entre texto e cena, pelo menos a partir do nascimento da 

ideia de autoria no ocidente, se expressou sempre com um permanente conflito 

interdimensional, que aparentemente situa o dramaturgo no primeiro nível (a escrita) e o ator 

no quarto nível (a cena). 

Enquanto determinação de funções, essa percepção é ainda muito útil nas práticas 

contemporâneas. E, se teoricamente os termos se embaçam, no dia-a-dia sabemos muito bem, 

pelo menos a priori, para que servem os dramaturgos e para que servem as atrizes e os atores. 
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A questão é que a reinserção da corporeidade no espírito do ocidente, no fim da modernidade 

histórica, permitiu o surgimento, no teatro, das poéticas corporais, e, a partir de Artaud e 

Grotowski, e posteriormente com Barba, a relação entre texto e cena deslocou a poética do 

primeiro nível dimensional (texto-escrita) para o quarto nível (corpo-cena), uma mudança 

profunda de paradigma que expandiu as possibilidades de criação no século XX e nos trouxe 

aos dias atuais. 

A categorização dos níveis dimensionais exige, ainda, que façamos uma distinção 

conceitual entre “escrita” e “imagem”, uma dialética amplamente abordada na filosofia de 

Flusser e apresentada no primeiro capítulo. Nesse sentido, a escrita, da dimensão de primeiro 

nível, não é imagem, mas contém a imagem por supressão. As imagens, da dimensão de 

segundo nível, são abstraídas da escrita no ato da leitura e, ainda assim, são variáveis 

dependendo da experiência de quem lê. Posto isso, o gesto de escrever é um artifício 

específico e não pode ser confundido aqui com outras formas de “escritura”, como, por 

exemplo, a escritura que compõe materiais desenvolvidos pelos atores nos jogos rasabox e 

ordinário-extraordinário, assim como os materiais do “estanque de peixes” de Barba. 

 

3.1.3 Enraizamento e figuras-de-força: naja, serpente, samurai 

 

Há várias possibilidades práticas de se executar o exercício do enraizamento, que 

antes de ter a condução da diretora Tatiana Henrique, foi experimentado por mim em cursos 

do LUME teatro, importante companhia de atores pesquisadores da Unicamp, apresentada no 

capítulo anterior. Em sua essência, o exercício consiste no pressionamento dos pés contra o 

chão de forma consciente e contínua, despertando no corpo uma sensação de contato intenso, 

explorando a imagem de “ventosas” que surgem das solas dos pés e que se conectam à massa 

chão, de modo a criar no ator uma relação com o solo capaz de fortalecer o centro ativo do 

corpo em relação à sua base.   

A diretora nos propôs o enraizamento a partir da dinâmica de transferência de peso 

entre uma perna e outra, iniciando a pressão pelos dedos de um dos pés, passando pelo 

metatarso, seguido do centro do pé e finalizando no calcanhar. Na passagem pelo centro do 

pé, ela nos trouxe a imagem de uma “laranja sendo espremida”, de modo que, ao pousar o 

calcanhar no chão, é correto criar muscularmente um vetor de força oposto à descida, o que 

traz maior qualidade à intenção de pressionar. Essa dinâmica segue de modo alternado entre 
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um pé e outro e, ao ser repetida, cria percepção da alavanca do joelho, assim como da 

articulação coxofemoral que ativa o quadril. 

Após o enraizamento, seguíamos com os saltos sobre o eixo. Tatiana Henrique 

solicitava o máximo possível do flexionar da perna, com ativação da musculatura da coxa e 

do abdômen e, a partir de um estímulo sonoro (palma, voz ou instrumento percussivo), 

respondíamos com a execução de giros de 90º, 180º, 270º e 360º sobre nosso próprio eixo, 

depois dos quais era necessário manter a constante flexão dos joelhos. Denominado de “satz”, 

os giros dessa qualidade evidenciam o impulso que promove o salto e se opõe à consciência 

do peso que nos leva pra baixo. A oposição dessas linhas de força promove a ativação 

energética do corpo. 

De fato, o enraizamento seguido dos saltos sobre o eixo são exercícios de grande 

vigor energético, que traziam um estado de presença e prontidão para a ação. Quando esse 

estado era finalmente alcançado, iniciávamos o treinamento com as figuras-de-força. A 

primeira delas era a “naja”. 

Para a figura da naja é necessário manter o abdômen ativo, com encaixe do quadril, 

de modo a estabelecer uma oposição entre vetores de força que apontam os ísquios para solo e 

o topo da cabeça para o alto, dessa forma descomprimindo as vértebras da coluna e alinhando 

a massa-cabeça e a massa-peito sobre o quadril, já encaixado. Com essa estrutura ativa, fixa-

se através do olhar, no espaço objetivo, um ponto a ser intencionalmente “queimado”. Com 

esse olhar que penetra queimando, a diretora nos indicou que o corpo-naja é percebido no 

ventre hara21. Após a manutenção do olhar ativo que queima o ponto, alterna-se com seu 

relaxamento e a sua transposição para um olhar interno, que passa pela superfície dos olhos e 

adentra a cabeça. No meio termo entre o queimar e o relaxar do olhar, inicia-se o 

deslocamento da naja pelo espaço, os pés sempre paralelos ao chão, o tronco encaixado e a 

mobilização da estrutura sempre partindo do quadril.  

Como ator, posso dizer que a atmosfera que a figura naja cria é de concentração, 

preparação para um ataque iminente e, nesse sentido, perigo e alerta, ao mesmo tempo ela é 

capaz de conciliar elegância, poder e suavidade. 

A segunda figura é a serpente, para a qual é necessário o recolher da rigidez dos 

olhos e a percepção de espasmos sutis na coluna que desencadeiam um movimento livre e 

                                                           
21 o hara, termo usado nas tradições orientais japonesas, corresponde ao Tam Tien dos chineses, e o segundo 

chakra dos hindus e corresponde ao interior do abdômen, onde nós todos fomos gerados e nos desenvolvemos no 

princípio da vida. In: < https://www.ganeshanet.com.br/reading-list/hara-o-abdomen-centro-de-vida-pulsante > 

acesso 22/04/2019. 

https://www.ganeshanet.com.br/reading-list/hara-o-abdomen-centro-de-vida-pulsante
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ondulante. A justa medida da serpente reside na percepção mínima dos seus impulsos, de 

modo a sentir que ela “seja por si mesma” como impulso interno, e não “seja feita” pelo ator 

na forma em movimento. O que a naja tem de contenção, a serpente tem de liberdade. A 

atmosfera da serpente é de dinamismo, intensidade, sensualidade e calor. 

Por fim, a terceira figura por nós trabalhada foi o samurai. Para esta, abre-se um 

passo entre uma perna e outra de modo que a bacia fique direcionada rumo ao pé dianteiro, 

que recebe o peso do corpo e mantém o calcanhar erguido, enquanto o pé de trás repousa por 

completo, paralelo ao chão. Os braços sustentam imaginariamente o peso de duas espadas, o 

que gera um encaixe dos ombros e a abertura do peito, de modo que os cotovelos apontam 

para trás. Configurada essa estrutura, há uma transferência controlada de peso entre a perna 

dianteira e a perna traseira, configurando um suave balanço, e, quando realizado o passo, na 

transferência imediata de peso para a perna que avança, realiza-se uma “explosão”. 

O samurai, que demanda força e exatidão física, gera uma atmosfera de virilidade, 

densidade e coragem. 

Embora os três procedimentos componham o repertório de treinamento energético da 

primeira parte do processo, o enraizamento e as figuras de força, diferentemente do rasabox e 

do ordinário-extraordinário não se configuram como exercícios de criação, senão, nos dão 

uma possibilidade de preparação e aquecimento psicofísico para o trabalho criativo que os 

sucede.  

No entanto, as figuras-de-força foram, como procedimento de treinamento, grandes 

responsáveis pela verificação de que o corpo-forma do terceiro nível dimensional, quando 

preenchido de tônus muscular e ativação energética, é capaz de produzir no espaço-temporal, 

do quarto nível, a percepção de atmosferas que variam de acordo com as especificidades de 

cada figura. 

Assim, tornou-se possível, para mim, pensar que da mesma forma como as figuras de 

força pré-estabelecidas operavam, eu poderia propor dramaturgicamente a criação das nossas 

próprias figuras de força, de acordo com as atmosferas desejadas para o espetáculo que 

estávamos realizando. 

 

3.2 O ator-dramaturgo e a tradução de impulsos físicos em imagens 
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Como já elucidado, a primeira etapa de construção do argumento de “Terra sem 

Acalanto” foi a proposta de dois personagens-base e um cenário, tendo como motivação o 

material jornalístico levantado sobre o crime ambiental da Samarco em Mariana. 

 É possível dizer que esse procedimento dramatúrgico, em primeira etapa, se 

relacionou ao discurso da imagem, sendo que nossos movimentos de treinamento e criação 

cênica estavam voltados às próprias imagens previamente propostas (“coveiro”, “Zé Cabeça”, 

“cerca”, “cidadela devastada”, “atingidos”, “Mariana”, etc...) e não à representação de 

personagens escritos em um roteiro dramatúrgico definido. 

Dessa forma é possível, depois de observar o conjunto de materiais levantados no 

treinamento e nos jogos criativos propostos pela diretora, que eu, convocado pelo caminho 

“dramaturgo” da minha função híbrida, dispunha de uma “tessitura imagética” para organizar 

ou desdobrar, já que as imagens iniciais propostas haviam se estendido em novas imagens. 

Mais significativo ainda é que essa tessitura nos permitia, enquanto equipe de 

trabalho, alinhar um território discursivo comum, já que, naturalmente, era impossível eu 

adentrar o universo de impulsos psicofísicos vividos paralelamente a mim por Bruno Quiossa 

em sua corporeidade, sem que ele fizesse, como ator, ou a tradução dos impulsos em 

movimentos do terceiro nível (os quais eu conseguisse visualizar no espaço da sala de 

trabalho) ou a tradução da experiência em imagens que ele descrevesse oralmente 

(compartilhadas em conversas posteriores à experiência).  

Ao mesmo tempo, através desse levantamento de imagens, o território discursivo em 

comum nos dava condições de dialogar com as demandas da direção, ainda que os conteúdos 

que cada um de nós três lêssemos, em cada tradução impulso-imagem, tivessem variações 

determinadas pelas nossas subjetividades, como acontece em qualquer exercício de leitura de 

materiais poéticos.   

Também por isso, que mais uma vez fique esclarecido, todo esse repertório de 

imagens levantadas já configura ficção, mesmo nessa etapa disforme enquanto estrutura 

dramatúrgica. Ficção da linguagem expressando o corpo, pois a escolha por descrever 

determinado impulso experimentado no treinamento criativo como a “imagem A” e não a 

“imagem B”, é, em si mesma, um exercício de composição, o qual, segundo a metáfora de 

Barba, consistiria em dar um destino aos peixes.  

 

3.2.1 Figuras-arquétipo em “Terra sem Acalanto” 
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O conceito de “arquétipo” foi introduzido no processo pela própria diretora Tatiana 

Henrique. Compreendi, ao longo da experiência, que o conceito auxiliava na interface dos 

elementos não-racionais que emergiam nas nossas percepções psicofísicas quando em jogo. E, 

posteriormente, descobri que o próprio Grotowski era adepto desse conceito junguiano em 

seus textos teóricos. 

Destilar do texto dramático ou plasmar sobre a sua base o arquétipo, isto é, o símbolo, 

o mito, o motivo, a imagem radicada na tradição [...]. O arquétipo – como definido 

acima – é uma forma simbólica de conhecimento do homem sobre si mesmo, ou – se 

alguém preferir – de ignorância. Revelar por parte da encenação o arquétipo, a sua 

substância real, a sua essência, nos aproxima de fato do efeito que Broniewski 

caracterizou como “penetrar a fundo com a voz e com o corpo no conteúdo do destino 

humano”. (2007, p. 50 e 51). 

 

 

O trecho acima é do texto “A possibilidade do Teatro”, em que Grotowski descreve 

procedimentos de trabalho com arquétipos na dramaturgia criativa, e sugere como agir sobre 

um texto concreto. “Penetrar a fundo com a voz e o corpo” no texto, para o pai do teatro 

pobre, pode ser entendido como uma incorporação (no ator) de arquétipos contidos na 

narrativa (texto), como conteúdos profundos, da ordem do inconsciente coletivo.  

O significado do termo archetypus fica sem dúvida mais claro quando se relaciona 

com o mito, o ensinamento esotérico e o conto de fada. [...] O fato de que os mitos são 

antes de mais nada manifestações da essência da alma foi negado de modo absoluto 

até os nossos dias. O homem primitivo não se interessa pelas explicações objetivas do 

óbvio, mas, por outro lado, tem uma necessidade imperativa, ou melhor, a sua alma 

inconsciente é impelida irresistivelmente a assimilar toda a experiência externa 

sensorial a acontecimentos anímicos. (JUNG, 2012, p. 14) 
 

Para nós, que não tínhamos o texto prévio, a incorporação de arquétipos se processou 

no próprio treinamento físico, diante do argumento dramatúrgico apresentado por mim, e 

passamos a ler como arquétipos as figuras que porventura se organizavam em nossa 

corporeidade, definindo com maior qualidade algumas atmosferas que julgávamos potentes, 

tanto no rasabox, quanto no ordinário-extraordinário, já podendo ler em nossos corpos os 

materiais que surgiram ao longo da repetição desses exercícios. 

Dessa forma, os centros de rotação em vórtice, nos fluxos criativos da sala de 

trabalho, com o tempo deixaram de ser os estados emocionais e as partituras dilatadas 

(extraordinárias) e passaram a ser as figuras arquetípicas. A partir disso, em resposta ao 

treinamento inicial, me foi possível propor cinco “figuras-arquétipo” próprias à nossa criação, 

sobre as quais tratarei a seguir. 

Essas figuras-arquétipo representariam os atingidos pelo rompimento da barragem 

nessa etapa do processo, não em termos específicos, como se cada uma tivesse uma biografia 
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da ordem do sujeito, mas em termos amplos, como “entidades” capazes de fazer referências 

em sentido coletivo, tanto sozinhas como na relação entre uma e a outra. Dessa forma, cada 

figura-arquétipo trazia junto consigo uma atmosfera específica que contrastava com as 

demais. 

Sendo assim retornei ao contexto da trama ficcional já esboçada, para ampliar as 

relações de ordem dramática com os personagens-base. Abri o delineamento narrativo inicial 

para a ideia de que cada uma dessas cinco figuras, quem em contraste às duas bases cabe 

chamar de “personagens-arquétipos”, teriam sido enterradas pelo coveiro em troca de um 

“objeto” que elas escolheram proteger no momento da tragédia, de modo que, após serem 

enterradas vivas por ele, chegariam às suas redenções. Dessa forma, cada objeto de valor se 

tornou um símbolo para o personagem-arquétipo.  

São eles, a (1) velha dos espelhos, a (2) moça dos sinos, o (3) homem dos ossos, o (4) 

senhor dos ninhos e o (5) menino das bonecas.  

Assim que apresentei esses cinco personagens-arquétipos, a diretora reorganizou 

nosso procedimento criativo. De modo que o foco passaria a ser a experimentação 

devidamente separada de cada um deles como imagem, tanto para mim, quanto para meu 

companheiro de cena. Além disso, as bases “Zé Cabeça” e “coveiro” seriam também 

compostas e alimentadas pelas cinco novas composições. 

Propomos para a direção a construção de painéis iconográficos22 de todas essas 

figuras. Assim, faríamos, nós atores, o painel específico dos nossos personagens-base e 

dobraríamos os painéis dos personagens-arquétipos. Em contrapartida, a diretora solicitou que 

escolhêssemos canções, elementos de figurino e objetos concretos, que pudéssemos levar para 

a sala de trabalho, referentes a cada um dos cinco arquétipos. 

Algumas escolhas e questões da ordem da encenação do espetáculo cabem ser 

apresentadas nesse momento, a fim de elucidar a presença de elementos que vão aparecer nas 

descrições das etapas a seguir, mas cujos processos criativos não foram pormenorizados 

anteriormente, por serem paralelos aos procedimentos da função ator-dramaturgo, aqui 

recortada.  

Dentre os objetos concretos trazidos e experimentados antes da proposição dos 

personagens-arquétipos, destaco os “sapatos”. Entendemos a potência semiótica desse 

elemento para a poética do nosso trabalho, que dizia sobre a “presença-ausente” do seu dono, 

                                                           
22 O painel iconográfico é uma ferramenta para se projetar uma composição, e tem origem no design. Um 

instrumento de linguagem visual que utiliza imagens para representar um determinado tema, tendo ou não 

subtemas, de modo a auxiliar o artista ou grupo de artistas a criar o projeto com base em composições do painel. 
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a relação com o chão, o status social, e o diálogo com imagens icônicas23 de acúmulo de 

sapatos. 

Dessa forma, a imagem alimentou muito a primeira parte do trabalho, de modo que 

fizemos uma campanha de arrecadação de pares usados e já tínhamos muitos deles para a 

experimentação na etapa de treinamento. Em segundo momento, começamos a rejeitar a 

presença desse elemento de forma concreta da encenação e, posteriormente encontramos seu 

lugar. 

Uma segunda questão é que, durante o processo criativo, a companhia Sala de Giz 

mudou de sede, rumo a um espaço maior que permitia a realização da nossa futura encenação. 

o novo endereço passou a ser um mezanino, que dispõe de dois espaços, um no primeiro 

andar, mais amplo e com acesso à rua, e outro no segundo andar, uma sala menor. A 

possibilidade de deslocar o público no espaço de encenação determinou algumas escolhas na 

dramaturgia. 

Feitas essas considerações, apresentarei análises específicas a seguir, a partir dos 

cinco personagens-arquétipo, de trechos selecionados da construção do texto “Terra sem 

Acalanto” em relação à minha experiência poética-corporal de criação dos personagens-

arquétipo os quais corporifico no espetáculo. Dessa forma, destaco e apresento apenas trechos 

específicos da dramaturgia resultante. 

 

3.2.2 O processo: do corpo às imagens 

 

Eu atirei. Eu atirei ninguém viu, só o meu pai é quem sabe, 

 aonde a fecha caiu. 

 (Ponto de umbanda, cantado pela “velha dos espelhos” no espetáculo) 

 

A primeira das figuras trabalhadas na segunda etapa do processo foi a velha dos 

espelhos. Entramos na Sala de Giz abertos a uma experiência conduzida pela diretora Tatiana 

Henrique, conscientes de que estaríamos voltados para esse personagem-arquétipo. Poucas 

falas entre nós três, o ambiente preparado, limpo, trazendo uma atmosfera de sagrado. 

Aquecimento físico com o exercício do enraizamento, já descrito, assim como os saltos sobre 

o eixo, também apresentado em unidade anterior. 

                                                           
23 A pilha de sapatos dos prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz (1942-1944), e a performance de 

Liverpool em que dispuseram publicamente um par de sapato para cada criança que suicidou em 2017 no Reino 

Unido, são dois exemplos marcantes.  
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Com o corpo ativado, passamos a nos deslocar no espaço com a sugestão de um 

“fundo de rio” como ambiente. A partir da relação com os pés e o nosso peso, construímos um 

corpo que se deslocava buscando se equilibrar sobre pedras e cascalhos repousados no fundo 

do nosso “rio”. Com ambiente instaurado e dentro do fluxo criativo, recebemos da diretora 

uma narrativa, contada oralmente por ela: 

Osun Ijimú é uma velha feiticeira, muito velha, que mora nos fundos do rio. Vaidosa, 

ela tem longos cabelos, enfeitados com fitas de ouro, e gosta de seduzir os homens 

que passam às margens. Certa vez, Osun Ijimú viu um homem jovem na beira do rio e 

decidiu mostra-se a ele. Ao ver o rosto velho de Osun Ijimú por detrás de seus 

cabelos, o homem ficou profundamente assustado, e através do espelho dos olhos do 

homem, ela descobriu a idade que ela própria tinha. (HENRIQUE, 2019, informação 

verbal) 

 

 

A partir dessa pequena narrativa, começamos a preencher de impulsos o corpo 

construído pela caminhada sobre as pedras. Impulsos que configuravam a qualidade de 

espasmos para os movimentos, que dissociavam o peito, o quadril e a cabeça, gerando 

assimetrias a partir de comandos sonoros da diretora. Além disso, com a manutenção de uma 

constante flutuação com os braços, meu corpo desenhava ondulações a partir dos cotovelos. 

Todo esse conjunto de desenhos de movimento foram por mim alimentados pela imagem de 

“lavar meus longos cabelos sob a água do rio.” Paralelamente, Bruno Quiossa também criou 

seus materiais físicos, a partir da mesma condução. Até aqui, é possível entender que a 

“corporeidade” criada por cada ator configuram matrizes24 que dançam imagens e impulsos.   

A matriz passa a ser, efetivamente, o primeiro material sobre o qual o ator 

pode debruçar-se e iniciar seu trabalho de criação. Esta matriz é codificada e 

pode ser manipulada, da mesma maneira que o pintor tem nas mãos as tintas 

que irá misturar, respingar ou diluir. No entanto, muito diferente da maneira 

didática que tento explicar a matriz, ela o é em sua forma real. (...) não se 

trata de uma foto ou um risco no espaço. Ela é infinitamente mais complexa 

que isso. Ela é, muitas vezes, um conjunto de ações mais simples que 

determinam uma qualidade de energia inerente a todas. Essa qualidade acaba 

também sendo denominada matriz. (HIRSON, 2006, p. 44)  

 

A partir disso, o par de sapatos foi inserido como elemento, a fim de que criássemos, 

cada ator em seu próprio universo, uma relação concreta e espacial da matriz (imagens e 

impulsos do personagem-arquétipo velha dos espelhos) com o elemento sapato. 

Posteriormente esses materiais foram apresentados individualmente. 

                                                           
24 Conceito desenvolvido pelas pesquisas do LUME teatro, as matrizes são consideradas ações físicas ou vocais, 

codificadas corporalmente pelos atores de forma a fazerem parte do seu repertório pessoal. No processo da cia 

Sala de Giz temos o conceito como uma referência, já que a complexidade do conceito não permite uma 

apropriação teórico-prática direta da práxis desenvolvida no LUME. 
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Após observarmos e avaliarmos essa primeira experiência e os resultados cênicos 

gerados, a diretora pediu que retomássemos partituras físicas criadas nos exercícios ordinário-

extraordinário e, dessa forma, separou o trabalho dos atores, de modo que cada um 

compusesse uma terceira partitura. 

 Para mim, o trabalho consistiria em uma organização espacial da “matriz velha dos 

espelhos” com os meus materiais prévios O.E., e para Bruno Quiossa, em lugar da “matriz 

velha”, ela propôs que resgatasse o “coveiro”, seu personagem-base. A proposta da diretora 

estava voltada para a possibilidade de unir nossos materiais, dessa forma, a “velha” diante do 

“coveiro” permitiria contrastes para um primeiro arranjo de cena, caminho mais eficaz para a 

criação do que o desenvolvimento do mesmo arquétipo duplamente. 

O jogo consistiu em uma improvisação entre nós atores, cruzando os materiais a 

partir da constante condução da direção. Com o fluxo orgânico da escuta entre nós, e abertura 

para o contato físico, criamos a primeira célula cênica que se desdobrou como cena 

posteriomente.  

A diretora nos levou ao estabelecimento, entre nossas corporeidades, de uma relação 

de ordem emocional, cujo treino com rasabox já havia nos preparado tecnicamente. 

Estimulamos em nossa percepção a abertura ao outro utilizando os impulsos físicos das 

matrizes e das partituras extraordinárias. No fluxo da relação emocional, Tatiana Henrique, 

usando um tambor como recurso sonoro, interrompeu subitamente nossa experiência, nos 

surpreendendo com a imagem da “grande avalanche de lama tóxica” que de repente atingia 

velha e coveiro, criando, em nossos corpos, uma memória física dessa ruptura apresentada 

como narrativa. 

Lemos, posteriormente, nessa primeira célula, que a “velha” trazia um caráter 

maternal na relação com o coveiro. A figura de Bruno Quiossa oscilava entre medo, 

agressividade e busca por acolhimento. Já a minha, sustentou inicialmente uma carga de 

“violência” que a relação transformou, no jogo entre nossos impulsos, em “carinho”. Já a 

sensação de ser surpreendido pela avalanche, trouxe à minha matriz velha dos espelhos a 

imagem de um “tronco de árvore contorcido” o qual, por estar profundamente enraizado, 

conseguia um estado de permanência e atravessamento no tempo. 

As propostas da direção para essa primeira vivência acabaram se tornando o 

procedimento criado por nós três para a composição de “Terra sem Acalanto”: eu abandonaria 

o personagem-base, “Zé Cabeça” e passaria a me aprofundar em cada personagem-arquétipo 

criando cinco corporeidades diferentes, enquanto Bruno Quiossa usaria a mesma vivência 
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com arquétipos para compor uma única corporeidade, o “coveiro”, que teria traços de todas as 

figuras. De modo a estabelecermos a criação de cinco atmosferas diferentes, a serem 

organizadas posteriormente na encenação. 

Dessa forma, partimos para a experiência com o segundo personagem-arquétipo, a 

“moça dos sinos”, que consolidou o procedimento descoberto com o arquétipo anterior. 

Tatiana Henrique propôs para a “moça” o elemento vento. E eu trouxe para uso uma 

saia rodada, um dispositivo concreto para deslocar minha corporeidade nessa figura. Após a 

ativação corporal com o aquecimento, passamos a explorar a qualidade “ar” no espaço, que 

implica em liberação do fluxo dos movimentos que, em mim, se expressou primordialmente 

em dinâmicas circulares, rápidas e indiretas, com leveza e força. A qualidade me trouxe 

consciência para as pontas dos pés, e meus vetores de movimento foram voltados para o alto. 

Para criação da atmosfera, a diretora utilizou um óleo com aroma floral como dispositivo 

sensorial.  

Esse ambiente levou a relação entre moça e coveiro para um jogo de flerte e 

sensualidade, porém de forma singela. Internamente, eu permitia a vivência de uma narrativa 

que ali se criava: sentia que a moça estava aberta ao desejo por aquele homem estrangeiro 

desconhecido, mas não podia explicitá-lo, de modo a respeitar o seu recato. Ao mesmo tempo, 

havia um desespero por querer se libertar do seu lugar de origem, e aquele estrangeiro era 

uma possibilidade de fuga. A diretora nos conduziu de forma a tensionar ao máximo esse jogo 

entre “querer e não permitir”, “permitir, mas desconfiar”, “desejar, mas temer”. De tal 

maneira que, quando nossos corpos foram para o contato físico, a violência explodiu, e o que 

experimentamos foi uma forte cena de estupro: momento sensível para que a diretora nos 

surpreendesse com a imagem da avalanche de lama tóxica, que finalmente interrompeu o 

improviso “moça e coveiro”. 

Entrar na sala de trabalho para experimentar o terceiro arquétipo, “o homem dos 

ossos” trazia em mim a expectativa de superar as vivências anteriores, já que a primeira nos 

deu o procedimento, e a segunda o consolidou. Visualizávamos o processo, e isso nos colocou 

de forma muito clara no trabalho. O arquétipo seguinte, “o homem dos ossos”, foi talvez a 

vivência mais intensa da construção de “Terra sem Acalanto”. 

Tatiana Henrique trouxe o “fogo” como elemento para o terceiro arquétipo, e a 

imagem da deusa Kali25, a divindade que tudo quer, e tudo devora. A energia da Kali se 

                                                           
25 Kali é uma das divindades do hinduísmo. Considerada uma manifestação da deusa Durga, a esposa de Shiva. É 

representada manchada de sangue, com cobras e um colar de crânios. In. 

<https://www.santuariolunar.com.br/deusa-kali/> acesso 22/04/2019. 

https://www.santuariolunar.com.br/deusa-kali/
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concentra no plexo solar, onde sentimos o fogo que dali parte rumo à coluna vertebral e 

posteriormente vaza por todo o corpo. Quando muito ativado, o fogo é capaz de ser “lançado” 

por explosões físicas geradas pelo deslocamento do peso através um grande passo dado à 

frente, fogo que parte do calcanhar da perna de trás até chegar aos olhos bem abertos e à 

língua posta para fora da boca rumo ao espaço. 

Os paletós nos deram aspecto de homens de negócios, marcando no meu corpo, tanto 

como forma quanto sensação, um contraste muito grande entre essa figura masculina e 

aquelas duas figuras femininas trabalhadas anteriormente. Na narrativa que 

experimentávamos, o homem dos ossos, assim como o coveiro, se tornou um estrangeiro. O 

terceiro arquétipo claramente fez referência aos representantes da “empresa” dentro do nosso 

contexto, que nos fez resgatar imagens do crime ambiental ocorrido em Mariana (MG). 

A música eletrônica instaurou a atmosfera, e o primeiro contato entre as partituras foi 

erótico, sujo e violento. O contexto do homem de negócios trouxe a imagem da bolsa de 

valores, o pico de estresse, a necessidade de vazão sexual, e o uso de drogas. Desregramento, 

dinheiro acima de tudo, poder. No encontro das partituras, o coveiro deixou de ser o opressor 

e se tornou o oprimido, e, no limite da sua opressão, a diretora nos interrompeu mais uma vez 

com a narrativa da avalanche de lama. 

O último arquétipo trabalhado do modo aqui apresentado foi o “senhor dos ninhos”, 

que, em determinada medida, “esgotou” o procedimento que descobrimos no processo, 

porque apresentou linhas de fuga a partir dele que pareceram mais potentes para o trabalho. 

Nesse sentido, a intensidade da experiência que alcançamos para “o homem dos 

ossos”, na busca por uma relação emocional entre eu e Bruno Quiossa, não se viu superada e, 

embora naturalmente não houvesse nenhuma uma necessidade concreta dessa superação 

(caberia em outro momento, desdobrar as implicações dessa percepção do procedimento 

frente ao processo), entendemos organicamente que a estratégia de criação processual se 

apresentou fluida, evidenciando o fato de que  nenhum procedimento em si mesmo pode ser 

tratado como uma receita para o sucesso da criação. 

Embora seja possível levantar hipóteses que confirmem essa percepção, aqui 

interessa apenas explicitar que o quinto arquétipo, “o menino das bonecas”, necessitou de 

outras estratégias para a sua composição e, sobretudo, essas estratégias estiveram ligadas ao 

trabalho de escrita textual e organização da experiência com os quatro arquétipos anteriores, 

que serão tratadas adiante. 
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Já tendo uma compreensão amadurecida do procedimento, a vivência do arquétipo 

“senhor dos ninhos”, em contraste com as três primeiras, foi mais silenciosa. O mesmo 

aquecimento físico, seguido da experimentação da qualidade “terra”, que gerou uma dilatação 

das ações e do tempo, e sugestão da diretora para buscarmos “um corpo-terra a deslocar-se 

como montanha”, que nos exigiu, como atores, a tarefa de preenchimento de um universo 

mais interno que externo como ainda não havíamos realizado tão profundamente no trabalho.  

A imagem mais cara para mim nesse arquétipo é um “pequeno ninho sendo 

carregado por uma montanha”. Imagem que atravessa a lógica, o tempo, e a estrutura 

narrativa, e se estabelece como um grande estado físico. Nesse sentido, o procedimento 

anterior parece dar lugar ao um outro. Já que o improviso para criar uma relação emocional 

parece reduzir a potência da experiência de ser “ninho” e “montanha”. Essa escuta foi 

respeitada, e, assim, conscientemente, gastamos mais tempo investindo no estado “terra” e 

não na relação “coveiro versus senhor dos ninhos”, o que teve implicações posteriores para a 

amarração dramatúrgica final.  

 

3.2.3 O processo: do espaço às palavras 

 

Resgatando as considerações sobre os níveis dramatúrgicos dimensionais do início 

deste capítulo, referente ao jogo rasabox, proponho aqui levantar um quadro da mesma 

natureza, com elementos da experiência de transposição/tradução de impulsos físicos, gerados 

na etapa de treinamento criativo com os personagens-arquétipos em sala de trabalho, para 

imagens. 

Posto isso, há, aqui, a compreensão da imagem como a menor unidade de 

composição narrativa, sendo que o conjunto de imagens levantadas gerou, neste processo, 

uma dramaturgia que teve como ponto de partida a corporeidade. Essas imagens, por sua vez, 

são alinhadas no produto-texto resultante, sob a forma de “escrita”, configurando um material 

de natureza diferente (tanto dos impulsos físicos, quanto das próprias imagens), e é dessa 

escrita que extraio materiais para análise. Segundo Ana Pais: 

fazer a dramaturgia de um espetáculo significa frequentemente estruturá-lo, dar um 

eixo organizador ou uma concepção particular ao que se quer dizer, ou dar a ver, 

podendo seguir os mais variados critérios (desde a narratividade aristotélica à 

fragmentação, à sobreposição de cenas simultâneas etc.). [...] Ao escolher ou fazer 

opções relativamente aos materiais cênicos e à sua articulação na cena, o olhar 

artístico estrutura-os dramaturgicamente, fundamentando essas opções e criando uma 

lógica e uma coerência própria a cada espetáculo (PAIS, 2004. p. 35). 
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Dessa forma, o conceito de imagem aqui, em sua complexidade, é entendido 

enquanto representação de algo que está sujeito ao arranjo de elementos internos e externos 

para que aconteça o que Flusser denomina “magia”, lembrando que para o filósofo (2011, p. 

21) “imagens são superfícies que pretendem representar algo. Na maioria dos casos, algo que 

se encontra lá fora no espaço e no tempo.”  

O espaço e o tempo, aqui considerado, é o próprio espaço de treinamento criativo do 

ator, o qual, no processo de construção do espetáculo “Terra sem Acalanto”, foi instaurado 

nos encontros conduzidos pela diretora Tatiana Henrique. A partir deles, várias são as 

imagens que as experiências com os personagens-arquétipos desdobraram na minha poética 

corporal, algumas delas se tornaram mais permanentes que outras, e é possível investigar o 

que delas atravessou a escrita textual dramatúrgica. Proponho o primeiro exemplo extraído do 

texto “Terra sem Acalanto”: 

 

(O segundo ator está em cena. Ele é a velha dos espelhos, que recebe o público 

cantando um acalanto. No espaço, um grande vaso de cerâmica com água, sobre o 

qual desce um fio de terra fina. No alto e no fundo, existe arame farpado. O primeiro 

ator retorna nu, entra no vaso e começa a se tensionar, buscando falar algo que não 

se torna voz.)  

VELHA DOS ESPELHOS – Agora coça, né meu fi? Coça muito né, meu fi? Ô, meu 

deus. Tudo sujo, eu já falei. O certo é que os bicho não come tudo isso que a gente 

aceita comer. Os homi. É coisa de homi dono da posse. É muita cabeça sendo levada 

junto, sabe? De uma vez só. Acontece de tempo no tempo... e vai muita gente. 

(MORATORI, 2018. p. 1) 

 

 

No arquétipo “velha dos espelhos”, por exemplo, é possível abstrair duas imagens 

fundamentais que o processo corporal propôs: “grande mãe” e “sujeira”.  

A imagem grande mãe surgiu na busca pela relação emocional do jogo de escuta 

entre mim e Bruno Quiossa, jogo apresentado anteriormente, que define na cena resultante um 

tratamento específico entre a velha e o coveiro, que resultou em uma atmosfera familiar, de 

intimidade. A cena, a partir disso, passou a representar o “nascimento” do coveiro, que é 

banhado nu dentro de uma bacia com água, imagem assumidamente uterina. 

 A sujeira é uma imagem desdobrada em vários níveis do resultado da cena. Diz 

propriamente sobre a terra que cai sobre o corpo de Quiossa (o “primeiro ator” indicado na 

rubrica) no ritual do banho já citado e descrito no trecho selecionado acima. A terra concreta 

usada em cena gera um interessante contraste, afinal, misturada com a água da bacia, faz a 

velha “sujá-lo” ao invés de “limpá-lo”. Mais que isso, a imagem sujeira nos faz abrir os 

significados que estão na origem do tema, o próprio crime ambiental da Samarco/Vale em 

Mariana. A lama tóxica de rejeito de minérios que atingiu a cidade mineira não é terra. Nesse 
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sentido, a noção de terra, diferente da lama tóxica, tem caráter de pureza, ela é “terra limpa”, e 

nessa acepção pode ser aproximada da própria imagem de “grande mãe”: a “mãe terra” é, lida 

a partir dessas prerrogativas, a própria fonte da vida, em uma cena proposta poeticamente 

como o nascimento. 

VELHA DOS ESPELHOS – Que é que aquele seu menino tem na cabeça? Atentado 

que só. E escuta bem: o mundo tá assim porque cês tão matando os bicho tudo com 

ruindade. Eu já falei... Injustiça. Nem pra cachorro, nem pra cavalo, injustiça. Sabia? 

Sabia? Não pode dar. (tempo.) Sobra de comida com muito sal dá convulsão. E, ó, tá 

cheio de verme aquele seu moleque. Verme vermelho alongado, e o corpo mole. Dá 

barriga inchada. E coceira no cu… agora coça, né meu fi? (tempo.) Matar um rio era 

coisa reservada a deus. Reservada. Não vale mais. Vale? Não vale nada. Quem não 

acredita em deus passou a acreditar depois do que aconteceu aqui. É muita cabeça 

sendo levada junto, sabe? De uma vez só. Diz que criança com verme dá desejo de 

comer terra, né? Ô, meu Deus. Tudo sujo... Que é que aquela criança tem na cabeça?  

(MORATORI, 2018. p. 1) 

 

O texto, apesar de carecer da sua completude enquanto cena para apresentar seus 

significados mais amplos, apresenta algumas características formais que dizem sobre a 

tradução das imagens em escrita: a primeira característica é que a configuração do texto traz a 

voz do arquétipo “velha dos espelhos” em caráter circular. Nesse trecho, não há uma narração 

que define linearmente uma ação dramática. Dessa forma, valoriza-se mais a “voz” da figura 

do que aquilo que por ela é dito.  

Do conceito de “monólogo” que Jean Pierre Sarrazac (2005) nos apresenta, para o 

que ele chama de “drama contemporâneo”, podemos entender a voz da “velha dos espelhos” 

como um fluxo de fala que indica uma disfunção do diálogo. 

O monólogo hoje é uma forma nevrálgica da conversação que confina os limites do 

silêncio ou se esvai num fluxo de fala cuja retórica dá lugar a uma musicalidade que o 

outro parece interromper de maneira quase arbitrária. A passagem foi a princípio 

efetuada numa dramaturgia em que o monólogo deixa de ser uma convenção para 

tornar-se um elemento semântico totalmente a parte, significando a disfunção, e até 

mesmo a impossibilidade, do diálogo. (SARRAZAC, 2005. p. 116). 

 

A proposta da construção de monólogos para os personagens-arquétipos surgiu no 

exercício da minha tarefa dramatúrgica, diante da necessidade de entender como essas vozes 

poderiam se comportar nesse ambiente de tragédia, sobretudo porque o trágico tem afinidade 

com o silenciamento, e com a perda das referências do estado das coisas. Nesse sentido, era 

fundamental ter um resultado dramatúrgico que conciliasse a apresentação das imagens 

vivenciadas, com sugestão recorrente do cenário de tragédia e devastação, dados pelo nosso 

tema e, ao mesmo tempo, um material que pudesse ligar o espectador a essas figuras dentro 

do que elas poderiam trazer na simplicidade das suas existências cotidianas, nesse sentido, 

suas vidas antes da interrupção trágica. 
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Atender essa demanda, implicou, a princípio, em não propor diálogos entre os 

arquétipos. Pois estava claro para mim que suas vozes existiriam enquanto potência, mas não 

se completariam em nenhuma escuta. Em grande medida, também descobrimos como parte da 

tragédia a terrível sensação de silenciamento que os atingidos sofrem. As vozes que os 

expõem, e revelam sua situação ao mundo, preponderantemente não são as deles próprios, 

mas sim as vozes midiáticas ou intelectuais, sendo assim, vozes outras com intenções 

diversas.  

No trecho recortado da dramaturgia, é possível perceber a velha dos espelhos como 

uma voz difusa, aparentemente voltada para diferentes interlocutores que se alternam, ora em 

sentido ao “coveiro”, ora em sentido ao público (ao gosto brechtiano), ora para si mesma. 

Uma voz que repete imagens e ao mesmo tempo parece procurá-las para instaurar “máximas”, 

como se dessas imagens brotassem lições para a vida. Formalmente, o monólogo passou a ser 

um recurso estilístico para metaforizar o silenciamento e a impossibilidade de interlocução no 

ambiente de devastação, ainda que a necessidade de dizer sobre a experiência da tragédia 

sofrida ganhasse urgência.   

Fora isso, a construção desse monólogo partiu, também, do meu desejo em 

conquistar uma camada de musicalidade, a nível fonológico. A ideia norteadora de um 

“monólogo-molhado” me fez propor para essa voz uma evidenciação dos fonemas nasais, 

(como /ã/, /e͂/, /m/, /n/) assim como fonemas velares (/k/ e /g/), que sugerem de forma 

sensorial a “água” e também a qualidade que a “matriz velha dos espelhos” trouxe à minha 

corporeidade, que pode ser descrita como uma “flutuação submersa”. 

 

Quadro 2 – Camada fonética da voz “velha dos espelhos”  

 

 
Agora coça, né meu fi? Coça muito né, meu fi? Ô, meu deus. Tudo sujo, eu já falei.  

  /g/    /k/     /n/ /m/         /k/     /m/    /n/ /m/              /m/ 

 

O certo é que os bicho não come tudo isso que a gente aceita comer.  

               /k/                        /k//m/                /k/        /e͂/             /k//m/ 

 

Os homi. É coisa de homi dono da posse. É muita cabeça sendo levada junto, sabe? 

         /m/    /k/              /m/    /n/                    /m//ĩ/  /k/          /e͂/                 /ũ/ 

 

De uma vez só. Acontece de tempo no tempo... e vai muita gente. 

       /m/               /k//õ/            /e͂/      /n/   /e͂/                /m//ĩ/     /e͂/  

 

legenda 

Fonemas velares  

Fonemas nasais 

 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/%3E?action=fonetica&region=spx&act=details&id=21228
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/%3E?action=fonetica&region=spx&act=details&id=21228
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Essa camada fonética é um processo de “alinhamento” unidimensional que traz a 

imagem nascida no espaço quadridimensional. Também pode ser compreendida como um 

recurso efetivo de tradução de impulso físico em imagem e escrita. 

A partir do que até aqui foi levantado e discutido, é possível a apresentação de um 

novo quadro, a partir da descrição dos níveis dimensionais, de modo a explicitar elementos do 

processo de composição dos arquétipos até a sua concretização como texto escrito para as 

cenas resultantes no espetáculo. 

 

 

 

Quadro 3 – Níveis dramatúrgicos arquétipo velha dos espelhos 

 

 NÍVEL conteúdo dramatúrgico 1 conteúdo dramatúrgico 2 

1 Escrita E escuta bem: o mundo tá assim 

porque cês tão matando os bicho 

tudo com ruindade. Eu já falei... 

Injustiça. Nem pra cachorro, nem 

pra cavalo, injustiça. Sabia? Sabia? 

Não pode dar. 

Agora coça, né meu fi? Coça muito né, 

meu fi? Ô, meu deus. Tudo sujo, eu já 

falei... 

2 Imagem Grande mãe Sujeira 

3 ação cênica (forma) velha banhando o coveiro velha banhando o coveiro 

4 ação-física (impulso 

original) 

mexer os longos cabelos sob a água contorcer no chão como tronco de árvore 

5 Estímulo poético externo 

(direção) 

Osun Ijimu no fundo rio seduz 

homem na margem e descobre quão 

velha ela é 

Avalanche de lama tóxica 

 

Diferente do primeiro quadro apresentado, esse dispõe de um quinto nível, não 

dimensional, que diz sobre um “impulso externo” paralelo no espaço-tempo da sala de 

trabalho e que, sobretudo, não é da ordem do ator-dramaturgo, mas sim externo a ele, nesse 

caso, estímulos dados pela diretora Tatiana Henrique. 

Desses estímulos externos, são elaborados materiais de quarto nível: impulsos físicos 

originais que se expressam em ações-físicas. Tais ações físicas, por sua vez, podem ser 

traduzidas em ações cênicas, “formas” com as quais os corpos podem ser dispostos no espaço. 

As ações cênicas então podem ser reduzidas a unidades mínimas, o que permite uma 

categorização por imagens. São essas imagens reduzidas das ações cênicas que podem ser 

alinhadas sob forma de escrita, configurando um alinhamento da experiência espaço-

temporal, uma tradução da cena em processo.   
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A partir do primeiro arquétipo, podemos desdobrar os demais. A seguir, um trecho 

da voz “moça dos sinos”. 

MOÇA DOS SINOS – Olha lá, a velha tá lá. A lá... Ontem chegou na cerca dizendo 

que só ela entende o nome do bairro. Que “Jardim Natal” não tem nada a ver com 

Jesus, pensa bem. Nem com fim do ano, ou essas coisas de bíblia. (tempo.) Disse que 

o nome “Jardim Natal” é porque a cidade começou por esse canto, e mais, que é daqui 

de Conta-Antes das Pedras que começou Minas Gerais. Ah, é? Sei... Diz ela que viu 

Conta-Antes nascer... das pedras. (tempo.) A lá, ela lá. Ó. Quantos anos será que ela 

tem, heim? Deus me livre ficar velha. Nada contra a idade avançando nos outros... 

Mas é que em mim velhice é coisa que não cabe. Senil? O vô falou que existo pra ser 

moça. Tem gente que é assim, ué. Foi meu vô que escreveu isso. Pai do meu pai. Que 

o pai do pai tem mais força que o pai da mãe. Sabia né? Porque tudo o que se escreve 

tem mesmo essa força de homem velho. Não sente? A lá, ela lá. Ó. Sabe o que ela fez? 

Um baita de um calor que Conta-Antes nunca tinha visto. O dia por conta própria já 

cegando a gente. Ela pegou um espelho e ficou mirando o sol aqui! Essa velha é um 

moleca. Perturbando os outros. Pensa se passa um motoqueiro, um motorista, que 

perigo. (tempo) Dentro do terreiro e da janela da gente... ah... Controlar o sol é coisa 

reservada a Deus. Ou não é? É porque tá no alto. Velha em alto de morro faz essas 

coisas. Deus me livre ficar assim. Aqui debaixo do olho cai fica igual cachorro, já viu? 

Mas não me preocupa nem um pouco não. Porque eu vou morrer jovem. Antes dos 

trinta. A gente se assusta com isso de bobeira. Tem que parar com esse negócio. É que 

mentiram pra gente. Na verdade todo mundo sabe quando vai morrer. Vem escrito no 

espiral do osso. Já leu o espiral do seu osso pra saber? Saber ler é o primeiro passo pra 

negociar com a morte. Mas dá trabalho. Negociar com a morte pra quê, gente? Por 

isso eu sei que existo pra ser moça. Foi Deus que me livrou de ficar velha. 

(MORATORI, 2018. p. 2) 

 

A “moça” conta uma narrativa sobre si. Há, na construção do seu monólogo, 

diferentemente da “velha”, um alinhamento da narração, de modo que há um grau de 

importância da ordem dos elementos que ela traz para definição dos seus sentidos.  

Seu discurso põe em confronto as noções de vida e morte, masculino e feminino, 

velhice e juventude, explicitando de forma poética uma realidade opressiva, especialmente 

por sua condição de jovem mulher em uma cidadela aparentemente conservadora. 

Nessa paisagem e sugestão narrativa, a relação experimentada entre meu 

companheiro de cena e eu, como já mencionado, resultou em uma cena de violência, em que a 

moça é estuprada pelo coveiro. Entendemos que essa cena pode ser lida metaforicamente 

como o rompimento da barragem, e a personagem-arquétipo “moça dos sinos” passou a ser 

tratada com uma alegoria da cidade de Mariana. 

Também a partir das considerações teóricas de Sarrazac, podemos ler essa atitude 

violenta como expressão última da necessidade de estabelecer o diálogo com o outro. Mais 

uma vez, a apreciação do recurso do monólogo como procedimento estilístico: 

O status semântico e a nova forma fragmentária desse novo tipo de monólogo 

colocam conjuntamente na berlinda o pressuposto central do drama: o personagem 

não está nem mais apto a se definir e agir dentro e por meio de uma linguagem 

construída, nem disposto a ouvir, compreender e levar em conta o que o outro lhe 

comunica nessa mesma linguagem. O diálogo é por fim substituído por atitudes 
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violentas, único meio de ainda estabelecer contato com o outro. (SARRAZAC, 2005. 

p. 116-117) 

 

Foneticamente propus para a “moça dos sinos” a predominância de vogais abertas, 

traço padrão na nossa língua portuguesa, em que o ar passa sem dificuldade graças à grande 

incidência de consoantes seguidas de vogais. Além disso, propus também o uso de sibilantes e 

outros fonemas que sugerem passagem e fluxo de ar, tais quais, /ʃ/, /s/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, para 

enfatizar a imagem sensorial do “ar”, característica do arquétipo. 

 No quadro a seguir, destaco os fonemas específicos trabalhados em um dos trechos 

da dramaturgia, de modo a elucidar a camada fonética na voz “moça dos sinos”. 

 

Quadro 4 – Camada fonética da voz “moça dos sinos”  

 
Olha lá, a velha tá lá. A lá...      

/ɔ/   /ɑ/   /ɛ/     /ɑ//ɑ/ /ɑ//ɑ/ 

 

Ontem chegou na cerca dizendo que só ela entende o nome do bairro. 

            /ʃ/          /ɑ//s/   /dʒ//z//e͂/        /s//ɔ//ɛ/   /e͂//dʒ/                   /ɑ/ 

 

Que “Jardim Natal” não tem nada a ver com Jesus, pensa bem.  

        /ʒ//ɑ//dʒ//ɑ//ɑ/                  /ɑ/  /ɑ//v/         /ʒ//z//s/     /s/  /e/ 

 

Nem com fim do ano, ou essas coisas de bíblia. 

  /e/          /f/                   /ɛ//s//s/  /z//s//dʒ//i/ 

 

Disse que o nome “Jardim Natal” é porque a cidade começou por esse canto,  

/dʒ//i//s/                  /ʒ//ɑ//dʒ//ɑ//ɑ//ɛ/           /ɑ//s//ɑ//dʒ/      /s/            /s/ 

 

e mais, que é daqui de Conta-Antes das Pedras que começou Minas Gerais.  

    /ɑ//s/       /ɛ//ɑ//i//dʒ/                /tʃ//s//s//ɛ/    /s/               /s/          /s/     /ɑ//s/ 

 

Legenda 

fonemas que sugerem passagem de ar  

vogais abertas  

 

 

Quadro 5 – Níveis dramatúrgicos arquétipo moça dos sinos 

 NÍVEL conteúdo dramatúrgico 1 conteúdo dramatúrgico 2 

1 Escrita Ela pegou um espelho e ficou 

mirando o sol aqui! Essa velha é 

um moleca. Perturbando os outros. 

Pensa se passa um motoqueiro, um 

motorista, que perigo. Dentro do 

terreiro e da janela da gente... ah... 

Controlar o sol é coisa reservada a 

Deus. Ou não é? 

Mas não me preocupa nem um pouco não. 

Porque eu vou morrer jovem. Antes dos 

trinta... 
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2 Imagem Sol Morte 

3 ação cênica (forma) Brincar com o espelho  Sentar, abrir a saia no chão, olhar a plateia 

4 ação-física (impulso 

original) 

Seduzir o estrangeiro para ser salva Respirar a tristeza através do olhar 

5 Estímulo poético externo 

(direção) 

“O que a moça quer?” “pra onde o 

vento a leva?” 

“Karuna” Rasa Tristeza 

 

Para o terceiro personagem-arquétipo, o “homem dos ossos”, o processo de escrita 

foi diferente dos anteriores, justamente porque para ele, em lugar do monólogo, foi 

desenvolvida uma estrutura dialética. 

 

HOMEM DOS OSSOS - Matei uma égua! Uma égua, meu amigo! Matei uma égua 

com minhas próprias mãos. É uma sensação única. Já sentiu algo parecido?  

COVEIRO – Não. Eu não mato. Eu só enterro.  

HOMEM DOS OSSOS – Ah, então foi você, né? Você é o culpado do que aconteceu 

aqui.   

COVEIRO – Não, eu não fiz nada.   

HOMEM DOS OSSOS – Por que tão sério, meu amigo? Eu to brincando. Afinal tá 

tudo enterrado aqui, né, rapaz? Você não é desse lugar, dá pra ver. Não se parece com 

eles.  

COVEIRO – E alguém viu você?  

HOMEM DOS OSSOS – O que?  

COVEIRO – Alguém viu você lá... fazendo?  

HOMEM DOS OSSOS – Matando.  

COVEIRO – É... matando a, a ...  

HOMEM DOS OSSOS – A égua.  

COVEIRO – A égua?  

HOMEM DOS OSSOS – Não, matando finalmente, não. Só quando eu seduzia ela, 

passou um menino. Acho que ele ficou meio assustado, eu só vi ele correndo. E então 

eu continuei.  

COVEIRO – E você tá aqui por eles… o povo da cerca?  

HOMEM DOS OSSOS – O povo fala, fala, fala. Mas ó, os coitados que tão na 

cerquinha, aquela meia dúzia de, de, de… estão fazendo joguinho.   

COVEIRO – Eles estão desesperados.  

HOMEM DOS OSSOS – Eu entendo. Mas vai passar. Eu não sou um cara do mal, tá 

certo? A égua, por exemplo, praticamente me pediu pra fazer o que eu fiz com ela, 

sabe?   

COVEIRO – Eles não têm nada pra oferecer.  

HOMEM DOS OSSOS – Ah, claro que têm. Enquanto a pessoa tá viva, ela tem o que 

oferecer. E você, faz o que?  

COVEIRO – Eu sou um coveiro.  

HOMEM DOS OSSOS – Ah, claro. Você enterra. Eu preciso da sua ajuda.  

COVEIRO – Da minha ajuda?  

HOMEM DOS OSSOS – É que eu tô com um pedaço da égua aí.  

COVEIRO – O que?  

HOMEM DOS OSSOS – É, eu tô com um pedaço dela. Eu me afeiçoei. O momento 

foi tão bonito. Eu não queria me livrar. Eu fiquei com um pedaço, você pode me 

ajudar a enterrar.  

COVEIRO – Não, cara. Para. Eu não posso te ajudar.  

HOMEM DOS OSSOS – Ah, vamo lá… Eu tava com pena antes, mas eles estão 

apelando com essa história de cerca feiticeira. Quem não conhece fala, ah é “povo 

simples”, mas de bobos eles não têm nada. Eu propus levar todos eles lá pro… enfim. 

Daqui a pouco eles aceitam, e vão estar melhores do que quando estavam aqui. Eles 

ainda vão nos agradecer. Anota. O que aconteceu pra eles foi uma oportunidade.  
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COVEIRO – Isso não parece uma oportunidade.  

HOMEM DOS OSSOS – Mas você tá aqui né? E olha, não te julgo. Pouco importa o 

que você andou fazendo nessa terra sem acalanto, coveiro. Muita gente chega de 

curioso. A questão é. Você ainda quer ganhar algo aqui? Quer fazer valer a pena?  

COVEIRO – Eu não posso.  

HOMEM DOS OSSOS – Você pode. Você já fez. Pra mim não importa, tá certo? 

Quer fazer valer a pena? O povo gosta de ver tragédia. Dê tragédia a eles. Sim?  

COVEIRO – O que eu preciso fazer?  

HOMEM DOS OSSOS – Eu mostro. (MORATORI, 2018. p. 4-5) 

 

 

A proposta de foco nas imagens “terra” e “carne” foi textual. Percebi que, para a 

cena acima descrita, o diálogo poderia ser mais convencional enquanto estrutura dramática, 

porque as representações masculinas dessa cena se definem como dois “estrangeiros”, cada 

qual com seu interesse no cenário ficcional de “Terra sem Acalanto”. O fato de os 

personagens serem estrangeiros me atentou para uma solução estilística: eles não precisavam 

apresentar uma voz silenciada e oprimida ao modo das figuras locais, as quais, nesse caso, se 

tornaram justamente o assunto do discurso entre os homens. 

Para o preenchimento dessa estrutura dialética eu tinha imagens fundamentais: 

“carne”, “égua”, “povo da cerca”, “matar”, “enterrar”, “tragédia”. Na encenação final, a mala 

do homem de negócios traz um “pedaço” da égua. Símbolo material da tragédia e objeto 

fetiche do homem dos ossos, essa carne também faz referência à moça violentada da cena 

anterior. 

Não procurei para o “homem dos ossos” a definição de um “estilo a nível fonético”, 

mas sim a efetivação de uma objetividade dramática, que situa para o espectador uma lógica 

de relação entre os personagens apresentados nessa cena, que se estabelece por sugestão das 

imagens apresentadas, ainda que não haja, na unidade e inteireza do espetáculo, um drama 

formalmente estruturado. 

A imagem “carne” se tornou tão forte na cena, que, para além de elemento da 

narrativa, ela se tornou um objeto concreto e performativo, já que ela indica uma luta em que 

os atores se confrontam em meio ao pedaço de carne e a terra “reais”. Luta que se “performa” 

sem um produto texto escrito, e que se dá posteriormente ao diálogo do trecho acima 

apresentado. 

 

Quadro 4 – Níveis dramatúrgicos arquétipo homem dos ossos 

 NÍVEL conteúdo dramatúrgico 1 conteúdo dramatúrgico 2 

1 Escrita É, eu tô com um pedaço dela. Eu me 

afeiçoei. O momento foi tão bonito. Eu 

não queria me livrar. Eu fiquei com 

um pedaço, você pode me ajudar a 

Por que tão sério, meu amigo? Eu to 

brincando. Afinal tá tudo enterrado 

aqui, né, rapaz? Você não é desse 

lugar, dá pra ver. Não se parece com 
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enterrar.  

 

eles.  

 

2 Imagem Carne Estrangeiro 

3 ação cênica (forma) Carregar um pedaço de carne na mala Arrumar a gravata 

4 ação-física (impulso 

original) 

Queimar a carne até sobrar os ossos Alinhamento da postura 

5 Estímulo poético externo 

(direção) 

Kali, a deusa que tudo devora Homem de negócio 

 

Por fim, a organização das imagens do quarto personagem-arquétipo, “senhor dos 

ninhos”, permitiu a visualização de um eixo narrativo macro, que interliga essas imagens com 

as anteriores e oferece uma unidade para o texto final. 

 

SENHOR DOS NINHOS - Era o causo do peixe, que por não ter mais o rio, lutava pra 

fazer um ninho no alto de uma árvore. Que esperança os bicho do mato pode ter? Uma 

cacetada na cabeça. Acorda tonto… tem a esperança de recuperar. E outra cacetada... 

E lá na beirada do mar, uma tartaruga com seu ninho, e ela não podia entristecer, e não 

podia ficar alegre porque tudo o que deus faz a tartaruga é obrigada a aceitar com 

amor. Que esperança os bicho do mato pode ter? Mas… o bicho do mato, sabe que é 

do mato. E você mulher, foi nascida onde, hein? Você homem, foi nascido onde? Se 

não sabe responder, melhor está o bicho do mato, que sabe que é do mato. E é por 

aquilo lá que ele morde e briga.  (MORATORI, 2018, p. 9) 

 

De fato, a organização da unidade dramatúrgica é uma tarefa específica. E, frente a 

minha “função escritor”, caracterizada pela disposição lógica e mental dos procedimentos de 

tradução das imagens em linhas escritas, foi possível enxergar e compor o movimento do 

espetáculo com sua inteireza, com uma proposta de leitura dos materiais dados, em diálogo 

não apenas com o material produzido pelos atores, mas com as concepções da encenação, e 

também em conjunto com as outras criações: figurino, luz, proposta cenográfica. 

Essa organização, repito, se faz através da compreensão das imagens como unidades 

mínimas, as quais, quando alinhadas, se efetivam na dramaturgia escrita. Dessa maneira foi 

possível selecionar, dentre todo o repertório, quais eram as unidades mínimas que poderiam 

ser utilizadas na escrita como elementos-chave, capazes de interligar todas as imagens a partir 

de uma costura entre seus sentidos. 

A principal imagem-chave é o “menino das bonecas”, que aparece como pista entre 

as cenas, e ganha o foco no desfecho do espetáculo. Importante lembrar que essa imagem 

corresponde ao “quinto personagem arquétipo” proposto, e que não foi experimentado 

enquanto matriz corporal.  

Como imagem-chave secundária temos os “sapatos”, objeto concreto que apareceu 

no processo, e que se tornou um “símbolo”. Propomos com ele outro jogo performativo em 
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“Terra sem Acalanto”: a plateia é literalmente convidada a entrar no espaço de encenação sem 

os sapatos. O “estar descalço” é um estado que ganha camadas de significado diferentes, 

dentro e fora da ficção proposta. 

Por fim, é possível delinear, a partir de todas essas imagens, a unidade de movimento 

do espetáculo. Ele se inicia na rua, cena inicial em que o coveiro convida a plateia a entrar no 

espaço cênico descalça e a ajudá-lo a cuidar de um “menino” que “passou por momentos 

difíceis”. Dessa forma, há uma sugestão de empatia da plateia por esse menino apresentado 

como imagem, de modo a “entender as reações que ele possa ter”. Dessa forma, o menino é 

uma chave que será reiterada cena após cena, permitindo um fio de leitura dramatúrgica.  

Ao entrar o espaço, o espectador se confronta com a cena do banho do coveiro, ao 

mesmo tempo uma sugestão imagética de acúmulo, dada a terra que vai caindo sobre o seu 

corpo, assim como o seu nascimento, na sugestão da imagem do útero.  Em seguida, a moça 

dos sinos traz a atmosfera de delicadeza e melancolia e é abruptamente violentada, 

anunciando, depois do acúmulo, um ambiente de rompimento. O que se acompanha é o 

desdobramento do rompimento como devastação: a luta animalesca de dois homens com 

carne e terra. Posteriormente, o senhor dos ninhos traz um estado de contemplação do cenário 

devastado, conduzindo a atmosfera do espetáculo para uma transcendência ao fazer da 

imagem dos seus ninhos o espaço acolhedor para narrar um mito.  

SENHOR DOS NINHOS – Era o causo do menino caçula da morte. (tempo.) De 

todos, o filho que mais sentiu paixão pela mãe dele, né? Mas o menino não entendia 

essa paixão, e quando descobriu que ele tinha perna, ele saiu...  

MENINO – Correndo.  

SENHOR DOS NINHOS – Isso. Correndo... pelo mundo dos mortais. Uma criança 

correndo sem parar. Esse filho apaixonado resolveu correr porque não dava conta de 

ser abraçado pela mamãe dele, né?  

MENINO – É.  

SENHOR DOS NINHOS – Para demonstrar essa paixão pela “mãe morte”, ele 

passava brincando de levar muitas pessoas ao mesmo tempo, né?  

MENINO – Matava todo mundo.  

SENHOR DOS NINHOS – Todo mundo. É esse filho da morte que está por trás das 

tragédias coletivas. A morte, a fim de acalmar esse filho apaixonado, pediu ajuda pra 

vida. E a vida então, por sua vez, deu essa missão ao seu filho mais velho, o primeiro 

de todos os coveiros... Esse coveiro, filho mais velho da vida, estava sempre meio 

passo atrás do filho caçula da morte. Enquanto um ceifava o outro acalantava o 

mundo.  

MENINO – Coveiro.  

SENHOR DOS NINHOS – Enquanto ele não conseguia alcançar o menino da morte, 

o filho da vida inventava acalantos pra proteger e acalmar os mortais. (tempo.) No 

começo eu também cantava pra enterrar. Cantigas que aprendi com a minha mãe. Um 

acalanto tem algo de terrível, não é? Pense bem. Um acalanto tira o desespero que está 

dentro das coisas.  (MORATORI, 2018. p. 10) 

 

O mito descrito no trecho acima, foi criado para a narrativa do nosso espetáculo, 

ressignificando o papel imediato do coveiro em busca do menino (imagem-chave). Há uma 
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proposta de evolução ao longo do espetáculo da primeira camada de leitura do espectador 

desse papel imediato para um papel transcendental, em que o coveiro é proposto 

poeticamente, dentro do mito narrado pelo senhor dos ninhos, como o “filho mais velho da 

vida”, em contraste com o “o filho caçula da morte”, um conto mítico em que o primeiro está 

sempre correndo atrás do segundo. Desse modo, o mito final é religado ciclicamente ao 

convite realizado ao público pelo coveiro na cena inicial, quando apresenta pela primeira vez 

a imagem do menino. 

Dessa forma, o movimento simbólico do espetáculo também pode ser organizado em 

suas imagens mínimas: convite, acúmulo, rompimento, devastação, contemplação e mito. 

Quadro 5 – Níveis dramatúrgicos arquétipo senhor dos ninhos 

 NÍVEL conteúdo dramatúrgico 1 conteúdo dramatúrgico 2 

1 Escrita E lá na beirada do mar, uma tartaruga 

com seu ninho, e ela não podia 

entristecer, e não podia ficar alegre 

porque tudo o que deus faz a tartaruga 

é obrigada a aceitar com amor. 

Depois de muita luta, faz anos que 

adotei. E eu, que era coveiro, passei a 

ser chamado por ele de homem dos 

ninhos. Ele é inteligente. Uma cova é 

uma espécie de ninho ao contrário, não 

é? 

2 Imagem Ninho Velhice 

3 ação cênica (forma) Carregar uma cabeça de boneca Contrair os músculos do rosto 

4 ação-física (impulso 

original) 

Ninho sendo carregado por uma 

montanha 

Enrugar  

5 Estímulo poético externo 

(direção) 

O corpo é terra. Como a terra se 

desloca pelo espaço? 

Pele sobre os ossos como a casca da 

árvore. 

 

Por fim, é possível observar que a compreensão das imagens como unidades mínimas 

do nível bidimensional, puderam ser organizadas como texto escrito em camadas de leitura 

paralelas: uma camada é a (1) relação entre as vozes dos personagens-arquétipo e o 

espectador, que transitaram na estrutura textual entre monólogos e diálogos de acordo com a 

natureza dos seus significados; outra é o (2) movimento simbólico do texto escrito, que 

metaforiza a tragédia tema, e pode ser lido observando as imagens de nível macro do 

espetáculo; por fim, a terceira camada é (3) sensorial, e está contida na musicalidade 

arquitetada no nível fonético do texto que, quando performado como voz, traz as imagens que 

a musicalidade sugere.  

Após a análise deste terceiro e último capítulo, parto para as considerações finais da 

presente dissertação. 
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Entre o ator e o dramaturgo, a partir de agora o que a experiência permite. 

 

No meu exercício de criação cênica como ator-dramaturgo no espetáculo “Terra sem 

Acalanto”, o aprofundamento teórico na experiência híbrida vivenciada, me permitiu 

reorganizar, na teoria e na prática, dois conceitos fundamentais que sempre perpassaram meus 

trabalhos artísticos: o gesto de escrever e a ação física. 

Considerei importante para essa discussão partir da crise do mundo moderno e 

burguês e do que ela ofereceu ao pensamento epistemológico. Com o resgate da corporeidade 

como procedimento de produção do conhecimento, o período histórico em questão gestou a 

possibilidade de um tratamento do fazer teatral não voltado à palavra, ao texto, e, mais que 

isso, para além da interpretação, voltado à presença e ao corpo. É nesse território teórico-

prático que se destacou aqui o surgimento das poéticas corporais e as noções de treinamento 

técnico para o ator. 

Porém, como exposto, era desejo que os dois conceitos não se tensionassem apenas 

com uma necessidade de tradução e equivalência do texto para cena ou da cena para o texto, 

mas que fossem postos, desde o início da instância criadora, como dois princípios poéticos 

estruturantes de mesmo valor e exercessem forças equivalentes sobre o processo criativo.  

Além disso, colocar as lentes teóricas sobre o conceito ator-dramaturgo me 

possibilitou não apenas uma revisão histórica do gênero dramático e sua crise no panorama da 

dramaturgia ocidental, mas permitiu reflexões mais aprofundadas sobre a crise historicamente 

localizada do próprio gesto de escrever, já que as funções do ator-dramaturgo foram 

apresentadas e analisadas por mim não apenas na dialética entre palavra e imagem, mas em 

uma dialética das dimensionalidades, implicada entre texto e cena, sendo o unidimensional 
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um atributo do texto escrito, tarefa aprioristicamente dada ao dramaturgo, e o 

quadridimensional um atributo da cena, o espaço-tempo do trabalho do ator. 

A fusão das funções permitiu uma abordagem específica da noção de autoralidade, 

possibilitando uma atualização da discussão sobre as poéticas centradas no corpo e também 

sobre a dramaturgia do ator, pois reinsere o gesto de escrever em uma proposição teórica que, 

ao invés de rejeitá-lo, afirma-o e deseja-o como dispositivo fundamental da criação teatral, 

considerando, no entanto, suas limitações na contemporaneidade e a crise da palavra escrita 

historicamente localizada na era das imagens. 

Assim, o ator-dramaturgo tem tanto o gesto de escrever quanto a sua corporeidade 

como dois dispositivos capitais e, dessa forma, conquista um campo criativo cujas linhas se 

tornam capazes de associar forças que aparentemente eram indissociáveis em tais 

dispositivos. 

Ao compreender a escrita como expressão histórica de um pensar unidimensional, 

me foi possível contrapô-la à cena teatral, que organiza seus elementos nas quatro dimensões 

da percepção. Diante disso, coube a mim observar características específicas da instabilidade 

da escrita para o teatro que, não mais apoiada ao texto escrito, precisou lidar com a 

compreensão da própria cena como escritura quadridimensional. 

Foi importante destacar que o gesto de escrever não tem pleno domínio discursivo no 

mundo pós-moderno, dada sua crise frente às novas possibilidades que os códigos digitais 

deram à produção e processamento da linguagem no século XX, como Vilém Flusser elucida. 

E, também, retomando Foucault, porque do sujeito que escreve foi retirado o “fundamento 

originário do discurso”, e com isso ele passou a ser considerado apenas uma das variáveis de 

um discurso complexo, no qual se inclui a sua corporeidade.  

O ator-dramaturgo, lido dessa maneira, passa então a ser uma face possível nas 

práticas do “dramaturgista contemporâneo”, o qual, em grande medida, tem como 

característica central a sua inserção no processo de criação da cena junto a atores, diretores e 

outros artistas. No que diz sobre a função aqui apresentada, a inserção do dramaturgista se faz 

sobretudo via corporeidade, nos limites psicofísicos da tarefa de ator, nele hibridizada. Uma 

possibilidade que insere o trabalho de criação dramatúrgica desde sua concepção prévia, como 

prática e treinamento físico, passando pela produção escrita e pela composição cênica, e 

desdobrando-se como presença no momento do evento teatral espetacular. 

Em síntese, a pesquisa aqui desenvolvida leu, no corpo do ator-dramaturgo, a noção 

de “corporeidade poética”, tratadas as prerrogativas do trabalho pré-expressivo e, sobretudo, a 
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noção de impulso enraizado na ação-física, que nos chega na progressão e renovação de um 

universo teórico-prático a partir das proposições grotowskianas. 

A especificidade de procedimento criativo do ator-dramaturgo é que ele tem a 

possibilidade única de criar entre os níveis unidimensional, da escrita objetiva, e 

quadridimensional que a experiência sensível e sensorial da sua corporeidade permite através 

dos impulsos psicofísicos. Sendo esta, dentre outras, a principal contribuição de Flusser para a 

abordagem deste conceito. 

Por fim, no exercício do ator-dramaturgo lemos a possibilidade do drama como 

ruína, entendendo que o gesto de escrever contém o gênero na sua virtualidade. Essa análise 

permite que na tradução da experiência espaço-temporal vivida pelo ator-dramaturgo, o 

resultado do produto escrito receba, com maior ou menor intensidade, características do estilo 

dramático. A partir da dialética hegeliana de forma e conteúdo, é possível observar quais as 

características de estilo dramático podem ser identificadas, e avaliar quais as escolhas de 

estilo já estão pressupostas no conhecimento do ator-dramaturgo quanto ao estilo dramático, a 

fim de aproximações ou desvios conscientes da sua forma no exercício criativo. 

No caso do texto resultado de “Terra sem Acalanto”, há uma contraposição 

consciente aos recursos estilísticos do gênero dramático, já que se buscou, por exemplo, a 

criação monológica dos personagens-arquétipo. Esse foi um procedimento consciente, cujos 

conceitos, entendidos a partir de Jean Pierre Sarrazac, evidenciariam a impossibilidade 

temática e estética do diálogo. Um recurso artístico elaborado a nível textual. Outro recurso 

utilizado foi o trabalho a nível fonológico na voz das personagens, cujo objetivo estético 

visou alcançar a recepção de forma sensível e não intelectual, o que tem afeição a 

procedimentos do gênero lírico, em contraposição ao que indica o aspecto dramático. Porém, 

o recurso do diálogo foi proposto em cenas específicas, diante da necessidade de objetivar 

algumas imagens dentro do movimento dramatúrgico integral do espetáculo na recepção do 

espectador. 

As escolhas para a escrita de “Terra sem Acalanto” tinham como foco a tradução da 

experiência na Sala de Giz com a diretora Tatiana Henrique e o colega de trabalho Bruno 

Quiossa, de modo que a dramaturgia ia sendo construída “em mim e por mim”. A partir dessa 

possibilidade “autopoética”, foi apresentada a principal hipótese da dissertação, analisada no 

relato de experiência, aqui retomada: ao ter instrumentais para o exercício da escrita, eu, como 

ator que me propus ao trabalho e treinamento corporal,  então me entendi capaz de traduzir o 

impulso psicofísico, por mim experimentado em sala de trabalho, em escrita poética textual, 
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escrita que se estabeleceu na supressão das minhas experiências corporais em organizações 

lineares, em texto escrito. Nesse sentido, o produto escrito por mim como ator-dramaturgo 

passou a ser uma versão possível do impulso físico por mim experimentado, poética e 

esteticamente trabalhada. 

O que está sendo proposto para o ator-dramaturgo então, na tarefa de traduzir o 

impulso orgânico, criado na sala de trabalho, para a palavra, é a síntese da experiência 

corporal em forma de escrita, partindo do pressuposto de que essa escrita, quando posta 

novamente em cena, possa ser um território poético de revisitação das memórias físicas das 

experiências sintetizadas. 

Para aqueles que têm interesse no diálogo entre a prática poético-corporal e a escrita 

artística para teatro, sobretudo diante da compreensão de que esses são dois campos de 

criação artístico teatral específicos e distintos, a pesquisa aqui apresentada abre um território 

fértil para a proposta de novas investigações, inclusive aquelas que apontam contrastes e 

novas possibilidades diante das perspectivas e procedimentos por mim apresentados. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Texto do espetáculo “Terra sem Acalanto” 

 

TERRA SEM ACALANTO 

(agosto/2018)  

 

CENA 1 – A CRIANÇA E OS SAPATOS  

(Área externa ao lugar de encenação. Convite ao público antes de entrar. O primeiro ator é o 

coveiro, age como um pastor religioso diante do seu rebanho. Ele usa um terno clássico.)  

 

COVEIRO – Boa noite! Aos que vieram hoje, sejam bem-vindos a essa casa. Convido a terem 

a experiência de entrarem descalços. Podem tirar os sapatos e depositar no local indicado. Se 

for preciso, eu ajudo a tirar. Eu vou cuidar dos sapatos de vocês. Peço que fiquem atentos a 

uma criança que está no espaço, um menino, ele costuma ficar tímido e assustado por causa 

do número de pessoas na casa. Ele está muito emocionado. Viveu momentos difíceis. Ele tem 

tido pesadelos diários. É uma criança que sofreu muito, peço que entendam as reações dele, 

porque tudo o que ele passou ele não vai esquecer mais. Eu tenho me empenhado em cuidar 

dele. Não tem sido fácil. Mas vai ser muito bom poder recomeçar nesse lugar. Peço a ajuda de 

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1196391/liverpool-um-par-de-sapatos-por-cada-crianca-que-se-suicidou-em-2017
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1196391/liverpool-um-par-de-sapatos-por-cada-crianca-que-se-suicidou-em-2017
https://www.ganeshanet.com.br/reading-list/hara-o-abdomen-centro-de-vida-pulsante
https://www.santuariolunar.com.br/deusa-kali/
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vocês pra mostrar a ele que tudo passa e que temos que continuar a vida. Mais uma vez, 

convido a terem a experiência de entrarem descalços. Podem tirar os sapatos e depositar no 

local indicado.  

 

(O público entra, há um espaço para os sapatos serem retirados.) 

 

CENA 2 - BATISMO DE LAMA  

(O segundo ator está em cena. Ele é a velha dos espelhos, que recebe o público cantando um 

acalanto. No espaço, uma bacia com água, sobre o qual desce um fio de terra fina. No alto e 

no fundo, existe arame farpado. O primeiro ator retorna nu, entra na bacia e começa a se 

tensionar, buscando falar algo que não se torna voz.)  

VELHA DOS ESPELHOS – Agora coça, né meu fi? Coça muito né, meu fi? Ô, meu deus. 

Tudo sujo, eu já falei. O certo é que os bicho não come tudo isso que a gente aceita comer. Os 

homi. É coisa de homi dono da posse. É muita cabeça sendo levada junto, sabe? De uma vez 

só. Acontece de tempo no tempo... e vai muita gente.  

 

(A velha começa a banhar o primeiro ator.)  

 

VELHA DOS ESPELHOS – Que é que aquele seu menino tem na cabeça? Atentado que só. E 

escuta bem: o mundo tá assim porque cês tão matando os bicho com ruindade. Eu já falei... 

Injustiça. Nem pra cachorro, nem pra cavalo, injustiça. Sabia? Sabia? Não pode dar. (tempo.) 

Sobra de comida com muito sal dá convulsão. E, ó, tá cheio de verme aquele seu moleque. 

Verme vermelho alongado, e o corpo mole. Dá barriga inchada. E coceira no cu… Agora 

coça, né meu fi? (tempo.) Matar um rio era coisa reservada a deus. Reservada. Não vale mais. 

Vale? Não vale nada. Quem não acredita em deus passou a acreditar depois do que aconteceu 

aqui. É muita cabeça sendo levada junto, sabe? De uma vez só. Diz que criança com verme dá 

desejo de comer terra, né? Ô, meu Deus. Tudo sujo... Que é que aquela criança tem na 

cabeça?   

(Ela canta)  

“Eu atirei. Eu atirei ninguém viu. Só o meu pai é quem sabe. Aonde a flecha caiu.”   

(A velha dos espelhos cai, o homem nu procura limpá-la chamando-a de “mãe”. Ele sai. No 

chão, o segundo ator dança a transformação do corpo-velha em corpo-moça)  
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CENA 3 – SINOS  

(O segundo ator agora é a moça dos sinos. Ela canta)  

“Periquito maracanã, Cadê a sua iaiá? Hoje faz um ano, hoje faz um ano, que eu não vejo 

ela passar Olha vai passando, vai passando, vai passando até passar. Olha vai chegando, vai 

chegando, vai chegando até chegar. Roda, morena. Deixa rodar. Roda morena. Vai rodando 

até chegar.”  

  

MOÇA DOS SINOS – Olha lá, a velha tá lá. A lá... Ontem chegou na cerca dizendo que só 

ela entende o nome do bairro. Que “Jardim Natal” não tem nada a ver com Jesus, pensa bem. 

Nem com fim do ano, ou essas coisas de bíblia. (tempo.) Disse que o nome “Jardim Natal” é 

porque a cidade começou por esse canto, e mais, que é daqui de Conta-Antes das Pedras que 

começou Minas Gerais. Ah, é? Sei... Diz ela que viu Conta-Antes nascer... das pedras. 

(tempo.) A lá, ela lá. Ó. Quantos anos será que ela tem, heim? Deus me livre ficar velha. Nada 

contra a idade avançando nos outros... Mas é que em mim velhice é coisa que não cabe. Senil? 

O vô falou que existo pra ser moça. Tem gente que é assim, ué. Foi meu vô que escreveu isso. 

Pai do meu pai. Que o pai do pai tem mais força que o pai da mãe. Sabia né? Porque tudo o 

que se escreve tem mesmo essa força de homem velho. Não sente? A lá, ela lá. Ó. Sabe o que 

ela fez? Um baita de um calor que Conta-Antes nunca tinha visto. O dia por conta própria já 

cegando a gente. Ela pegou um espelho e ficou mirando o sol aqui! Essa velha é um moleca. 

Perturbando os outros. Pensa se passa um motoqueiro, um motorista, que perigo. (tempo) 

Dentro do terreiro e da janela da gente... ah... Controlar o sol é coisa reservada a Deus. Ou não 

é? É porque tá no alto. Velha em alto de morro faz essas coisas. Deus me livre ficar assim. 

Aqui debaixo do olho cai fica igual cachorro, já viu? Mas não me preocupa nem um pouco 

não. Porque eu vou morrer jovem. Antes dos trinta. A gente se assusta com isso de bobeira. 

Tem que parar com esse negócio. É que mentiram pra gente. Na verdade todo mundo sabe 

quando vai morrer. Vem escrito no espiral do osso. Já leu o espiral do seu osso pra saber? 

Saber ler é o primeiro passo pra negociar com a morte. Mas dá trabalho. Negociar com a 

morte pra quê, gente? Por isso eu sei que existo pra ser moça. Foi Deus que me livrou de ficar 

velha.  

  

CENA 4 - BARRAGEM  

(O primeiro ator entra novamente como coveiro.)  
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COVEIRO – Sozinha aqui na casa de deus, moça?  

MOÇA DOS SINOS – Se é de deus mesmo a gente não tá sozinha, né?  

COVEIRO – Não vejo ninguém aqui. Vocês só ficam lá em volta daquela cerca.  

MOÇA DOS SINOS – O povo fica onde se sente protegido.  

COVEIRO – Um pedaço de cerca de pau velho e arame, como é que pode isso, moça?  

MOÇA DOS SINOS – Foi tudo tão rápido.   

COVEIRO – Pode me contar. Eu to aqui pra te escutar.  

(tempo.)  

MOÇA DOS SINOS – Disseram que você é um coveiro. Isso é verdade?  

(tempo. Ele não responde)  

MOÇA DOS SINOS – Diz que antes de vir pra cá, você enterrava o povo de estrangeira, lá no 

rio de cima.  

COVEIRO – Imagino que no desespero a maioria se escondeu aqui dentro. Essas paredes dão 

mais garantia que uma cerca, né?  

MOÇA DOS SINOS – O que veio fazer aqui? A gente não tem nada pra te oferecer.  

COVEIRO – E as paredes ainda tão firmes. Como é que pode isso, moça?  

(tempo.)  

MOÇA DOS SINOS – Eu vi um menino.  

COVEIRO – Oi?  

MOÇA DOS SINOS – Um menino correndo com umas bonecas na mão. Ele não era daqui 

também. Ninguém acreditou em mim. Mas eu vi. Parecia que ele tinha aprontado. Passou 

correndo igual um diabo. E depois… foi tudo muito rápido…   

COVEIRO – Um menino?  

(tempo.)  

MOÇA DOS SINOS – O que você quer com esse lugar que não é seu, hein?  

COVEIRO – Hei, eu acredito em você.  

MOÇA DOS SINOS – Ah, é?  

COVEIRO – Agora eu que pergunto. Por que você não tá lá na cerca, protegida?   

(tempo.)  

MOÇA DOS SINOS – Eu preferia ter ido.  

COVEIRO – Como?  

MOÇA DOS SINOS – Eu preferia ter ido junto com eles.   

COVEIRO – Viver é bom, moça.   
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MOÇA DOS SINOS – Um coveiro entende mesmo tudo de morte e de terra? E quando a 

gente não sabe entender a diferença de tá protegida ou presa?  

COVEIRO – Aproveita o tempo que tem.  

MOÇA DOS SINOS – Eles devem estar num lugar melhor, né? Fala que sim.  

COVEIRO – Quer um conselho? A gente vive o tempo que precisa.  

MOÇA DOS SINOS – Eles estão num lugar melhor?  

COVEIRO – Moça, se acalma.  

MOÇA DOS SINOS – Eu só queria encontrar eles. Tem jeito coveiro? Se não tiver eu volto 

pra cerca. Tem jeito?  

(tempo.)  

COVEIRO - Deixa eu ver seu pé.  

MOÇA DOS SINOS – O que?  

COVEIRO - É… seu pé. Mostra pra mim.  

(O coveiro se abaixa, tocando os pés da moça, ele sobe as mãos pelas pernas dela. Ela 

permite até certo ponto, até que ela tenta fugir. Em seguida, ela a violenta.)  

(Ele toma a saia dela, e grita. Ele pendura a saia num arame farpado.)  

(O segundo ator dança a transformação do corpo-moça em corpo-fantasma e sai de cena)  

  

CENA 5 - DEVASTAÇÃO  

(O primeiro ator permanece em cena sozinho. Ele é o coveiro-pastor no auge de uma 

cerimônia da qual a plateia faz parte. Ele começa a sujar-se com a lama do vaso 

derramando-a no chão. Dirige-se à plateia)  

O COVEIRO – Quem não acredita em Deus, passou a acreditar depois do que aconteceu aqui. 

Essa é a profecia mais atual que existe. Deixa eu ver os pés de vocês. Estão aliviados? Aqui 

na casa de Deus é o único lugar em que vocês podem pisar descalços. Coveiro! Vocês me 

perguntam. Onde estão meus sapatos, coveiro... Vocês vão encontrar o sapato de vocês à sua 

frente, ungi novamente um por um. Quem não encontrar é só pedir que eu encontro, posso ter 

me confundido. Através dele, você faz sua oferta ao senhor. Aceito o que você tiver pra dar. 

Porque muitas vezes a pessoa olha pra obrigação, mas se esquece do benefício. O que semeia 

pouco, pouco também ceifará. Isso aí não compete a nós, não é? Graças a Deus. E o que 

semeia em abundância? (tempo.) Tenham paciência, todos serão devidamente enterrados! 

Deixe sua oferta e poderão entrar na fila. Sobrou pouco? Não tem problema. Aceito o que 

você tiver pra dar. Lembrando que o senhor derramou maldição no chão dessa cidade... Lá 



   
 

102 
 

fora, em terra sem o acalanto de Deus não se pisa descalço. A única coisa que eu penso, pra 

vocês me respeitarem, é que eu preciso ser sério com vocês. Se você tá aqui ainda é porque tá 

em dívida. Quem o mar de lama levou antes já foi absolvido. Justiça. Mas eu estou aqui para 

mediar essa dívida. Não sobrou nada? Tem braço forte pra ajudar a cavar? Pronto. Paga com 

sua força. Tem muito buraco pra cavar aqui. Não é?   

  

CENA 6 – HOMENS COM CARNE E TERRA  

(O segundo ator retorna. Ele está usando um terno igual ao do coveiro. Traz uma maleta na 

mão. Ele é o homem dos ossos.)  

 

HOMEM DOS OSSOS - Matei uma égua! Uma égua, meu amigo! Matei uma égua com 

minhas próprias mãos. É uma sensação única. Já sentiu algo parecido?  

COVEIRO – Não. Eu não mato. Eu só enterro.  

HOMEM DOS OSSOS – Ah, então foi você, né? Você é o culpado do que aconteceu aqui.   

COVEIRO – Não, eu não fiz nada.   

HOMEM DOS OSSOS – Por que tão sério, meu amigo? Eu to brincando. Afinal tá tudo 

enterrado aqui, né, rapaz? Você não é desse lugar, dá pra ver. Não se parece com eles.  

COVEIRO – E alguém viu você?  

HOMEM DOS OSSOS – O que?  

COVEIRO – Alguém viu você lá... fazendo?  

HOMEM DOS OSSOS – Matando.  

COVEIRO – É... matando a, a ...  

HOMEM DOS OSSOS – A égua.  

COVEIRO – A égua?  

HOMEM DOS OSSOS – Não, matando finalmente, não. Só quando eu seduzia ela, passou 

um menino. Acho que ele ficou meio assustado, eu só vi ele correndo. E então eu continuei.  

COVEIRO – E você tá aqui por eles… o povo da cerca?  

HOMEM DOS OSSOS – O povo fala, fala, fala. Mas ó, os coitados que tão na cerquinha, 

aquela meia dúzia de, de, de… Estão fazendo joguinho.   

COVEIRO – Eles estão desesperados.  

HOMEM DOS OSSOS – Eu entendo. Mas vai passar. Eu não sou um cara do mal, tá certo? A 

égua, por exemplo, praticamente me pediu pra fazer o que eu fiz com ela, sabe?   

COVEIRO – Eles não têm nada pra oferecer.  
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HOMEM DOS OSSOS – Ah, claro que têm. Enquanto a pessoa tá viva, ela tem o que 

oferecer. E você, faz o que?  

COVEIRO – Eu sou um coveiro.  

HOMEM DOS OSSOS – Ah, claro. Você enterra. Eu preciso da sua ajuda.  

COVEIRO – Da minha ajuda?  

HOMEM DOS OSSOS – É que eu tô com um pedaço da égua aí.  

COVEIRO – O que?  

HOMEM DOS OSSOS – É, eu tô com um pedaço dela. Eu me afeiçoei. O momento foi tão 

bonito. Eu não queria me livrar. Eu fiquei com um pedaço, você pode me ajudar a enterrar.  

COVEIRO – Não, cara. Para. Eu não posso te ajudar.  

HOMEM DOS OSSOS – Ah, vamo lá… Eu tava com pena antes, mas eles estão apelando 

com essa história de cerca feiticeira. Quem não conhece fala, ah é “povo simples”, mas de 

bobos eles não têm nada. Eu propus levar todos eles lá pro… enfim. Daqui a pouco eles 

aceitam, e vão estar melhores do que quando estavam aqui. Eles ainda vão nos agradecer. 

Anota. O que aconteceu pra eles foi uma oportunidade.  

COVEIRO – Isso não parece uma oportunidade.  

HOMEM DOS OSSOS – Mas você tá aqui né? E olha, não te julgo. Pouco importa o que 

você andou fazendo nessa terra sem acalanto, coveiro. Muita gente chega de curioso. A 

questão é. Você ainda quer ganhar algo aqui? Quer fazer valer a pena?  

COVEIRO – Eu não posso.  

HOMEM DOS OSSOS – Você pode. Você já fez. Pra mim não importa, tá certo? Quer fazer 

valer a pena? O povo gosta de ver tragédia. Dê tragédia a eles. Sim?  

COVEIRO – O que eu preciso fazer?  

HOMEM DOS OSSOS – Eu mostro.  

(O homem dos ossos abre a maleta. Tira papeis e um pedaço de carne. Ele começa a 

provocar o coveiro, de modo a aumentar sua raiva. Eles lutam com o pedaço de carne no 

chão de lama. São duas feras enjauladas. Eles começam a provocar a plateia. “Deixa eu ver 

o pé de vocês” “Vocês gostam é de tragédia, né?”)  

  

HOMEM DOS OSSOS – Você só tem que convidá-los. Tira eles de lá. Mostra a verdade para 

eles. Você pode salvá-los, não é mesmo?  

(O segundo ator sai. ) 
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CENA 7 – O COVEIRO   

(O primeiro-ator está sozinho. Um fluxo de pensamento, a voz que não saia do corpo 

tensionado agora aparece)  

COVEIRO – É que é uma cerca. O que? Só sobrou uma cerca, cerca é coisa que não dá pra 

trazer. Ô, mãe... É de Madeira. Madeira boa. Cedrinho. Boa pra fazer cerca, sei lá. E arame 

farpado, normal. Ah... Ela tava de pé a muito tempo sim. Não. Eu não sei o que é normal num 

arame, mãe... Mas nunca fechou nada. Não, não é uma cerca que fecha espaço. Eu não sei o 

que é normal nessa lama. De um dos lados da cerca fica assim, aberto. Na verdade, ela não 

tem lado. Como assim? A cerca tá lá, no mesmo lugar. Mas já tá debaixo d’água. Inundaram 

lá, pra ninguém ver o que aconteceu. Mas todo mundo sabe! Quem inundou foi a empresa. Os 

donos da posse. É, mãe... Todo mundo sabe. Mas eles inundaram, pra ninguém ver. Eles estão 

colocando grama por cima da lama pra disfarçar a paisagem. Empresa é um monte de homem 

invisível. E esse povo que chegou? Vi que chegaram sim. Não, não conheço essa gente. Eles 

não são invisíveis, e chegam de curiosos mesmo. Têm assim uns olhos grandes, intrigados. E 

alguns estão descalços. Deve ser pra sentir o pé na terra. Eu já não sei dizer o que é sagrado 

pra essas pessoas, mãe. Pode ser apenas que eles sintam prazer em enfiar o pé na terra. Mas 

pode ser algo bem maior que isso. E pode não ser nada. Garanto que vieram por causa da 

cerca. Porque cismaram que ela protege. É uma cerca mágica agora. Que salva a vida das 

pessoas nas grandes tragédias. Isso aí não tem questão. Mas só vão ver água agora. Inundaram 

lá, pra ninguém ver o que aconteceu.    

(O primeiro ator sai de cena)  

 

CENA 8 – O NINHO  

(Entra o segundo ator cantando um acalanto. Traz um ninho na mão.)  

“Acorda cedo, menino. Se com o velho quer trabalhar. Acorda cedo, menino. Se com o velho 

quer trabalhar. A estrada é longa menino, velho caminha devagar. É devagar, é devagarinho 

menino. Quem caminha ao lado do velho, nunca caminha sozinho.” 

 

SENHOR DOS NINHOS - Era o causo do peixe, que por não ter mais o rio, lutava pra fazer 

um ninho no alto de uma árvore. Que esperança os bicho do mato pode ter? Uma cacetada na 

cabeça. Acorda tonto… tem a esperança de recuperar. E outra cacetada... E lá na beirada do 

mar, uma tartaruga com seu ninho, e ela não podia entristecer, e não podia ficar alegre porque 

tudo o que deus faz a tartaruga é obrigada a aceitar com amor. Que esperança os bicho do 
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mato pode ter? Você mulher, foi nascida onde, hein? Você homem, foi nascido onde? Se não 

sabe responder, melhor está o bicho do mato, que sabe que é do mato. E é por aquilo lá que 

ele morde e briga.   

(tempo.)  

SENHOR DOS NINHOS - Já sei, vocês querem os sapatos de vocês. Ele pegou. Mas ele 

cuida. Até hoje ele cuidou direitinho de todo par que pegou. É uma criança! Peço que 

entendam as reações dele que tudo o que ele passou ele não vai esquecer mais. Encontrei ele 

lá no cemitério onde eu trabalhava. Aos poucos fui desvendando a história dele… Tentando 

descobrir de onde ele foi nascido... E eu, que era coveiro, passei a ser chamado por ele de 

homem dos ninhos. Ele é inteligente. Uma cova é uma espécie de ninho ao contrário, não é? 

(tempo.) Ele tá lá em cima. Já já levo vocês lá. Ele costuma ficar tímido e assustado por causa 

do número de pessoas na casa. Tem coisa que a gente não fala com criança né? Fui falar pra 

ele que me sinto assim... sozinho. Aí ele danou a aparecer com esses sapatos, toda semana! 

Peço a ajuda de vocês pra mostrar a ele que tudo passa e que temos que continuar a vida. 

Vamos lá buscar os sapatos?  

 

 CENA 9 – ACALANTO  

(O público é convidado a ir para o segundo espaço de encenação. O primeiro ator é o 

menino das bonecas. Está seminu, vestido apenas com alguns uns panos, ele organiza sapatos 

sujos de terra, em volta de uma cerca de pau e arame que traz vários objetos pendurados. 

Espelhos, vestido, ossos, bonecas, ninhos)  

MENINO - Água quente padrinho! Água quente!  

SENHOR DOS NINHOS – Filho, vamos contar pra eles sua história favorita? O causo do 

menino caçula da morte? (tempo.) De todos, o filho que mais sentiu paixão pela mãe dele, né? 

Mas o menino não entendia essa paixão, e quando descobriu que ele tinha perna, ele saiu...  

MENINO – Correndo.  

SENHOR DOS NINHOS – Isso. Correndo... pelo mundo dos mortais. Uma criança correndo 

sem parar. Esse filho apaixonado resolveu correr porque não dava conta de ser abraçado pela 

mamãe dele, né?  

MENINO – É.  

SENHOR DOS NINHOS – Para demonstrar essa paixão pela “mãe morte”, ele passava 

brincando de levar muitas pessoas ao mesmo tempo, né?  

MENINO – Matava todo mundo.  
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SENHOR DOS NINHOS – Todo mundo. É esse filho da morte que está por trás das tragédias 

coletivas. A morte, a fim de acalmar esse filho apaixonado, pediu ajuda pra vida. E a vida 

então, por sua vez, deu essa missão ao seu filho mais velho, o primeiro de todos os coveiros... 

Esse coveiro, filho mais velho da vida, estava sempre meio passo atrás do filho caçula da 

morte. Enquanto um ceifava o outro acalantava o mundo.  

MENINO – Coveiro.  

SENHOR DOS NINHOS – Enquanto ele não conseguia alcançar o menino da morte, o filho 

da vida inventava acalantos pra proteger e acalmar os mortais. (tempo.) No começo eu 

também cantava pra enterrar. Cantigas que aprendi com a minha mãe. Um acalanto tem algo 

de terrível, não é? Pense bem. Um acalanto tira o desespero que está dentro das coisas.   

MENINO - Água quente padrinho! Água quente!  

HOMEM DOS NINHOS – Padrinho trouxe os amigos, é hora de você devolver os sapatos. 

Os sapatos são deles.  

MENINO – Tá bom.  

(O homem dos ninhos entrega uma cabeça de boneca que estava dentro do ninho, o menino 

aceita. Ele encaixa a cabeça no corpo de uma das bonecas. O menino abraça o senhor dos 

ninhos. Com o menino no colo, o coveiro canta um acalanto)  

 

Quando o rio encher, não vai transbordar, quebra a saudade fronteira, e chega no mar... 

Quando o rio encher, não vai transbordar, quebra a saudade fronteira, e chega no mar... 

  

CAI A LUZ. 

 


