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O que esperamos quando nos vemos diante dos três sinais, ou 
da cortina que se levanta, que não seja esse curto momento de 
angústia, que se esvai rapidamente, mas que se faz sempre 
presente. 

Jacques Lacan 
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RESUMO 

 
Na virada para o século XX, o teatro, que teve sua relevância assegurada durante o 

século XIX, viu-se enfraquecer. Agora, a arte teatral apoiando-se mais no evento relativo à 

cena do que no texto dramático – onde esteve escorada desde o renascimento até então – 

deveria levar outros fatores em consideração. Em meio a uma crise, vislumbrando, quiçá, sua 

própria obsolescência, o teatro teve a oportunidade (talvez a obrigação) de se reavaliar, olhar-

se por outro ângulo, e ao fazê-lo deu-se conta de uma presença que sempre lhe foi essencial, 

mas só agora se tornava cara: o espectador. 

Assim, quando Denis Guénoun (2012), já na contemporaneidade, se pergunta se O 

teatro é necessário? opta por analisar tal necessidade observando não apenas aspectos da 

realização cênica, mas também aspectos concernentes a existência de um interlocutor, que 

supostamente integra o acontecimento teatral em resposta a necessidades suas, anteriores ao 

confronto com a cena. Esta dissertação, impulsionada pelas premissas do autor, se dedica a 

compreender justamente possíveis aspectos da necessidade do teatro configurada no 

espectador. 

Partimos das proximidades entre o surgimento do teatro e o surgimento da 

humanidade, apontando para um caminho que vincule o “teatral” desde sua produção até sua 

recepção a traços essenciais do ser humano. Assim, recorremos a um diálogo entre a 

compreensão de Josette Féral de teatralidade, que privilegia a recepção teatral ao deslocar a 

constituição do acontecimento cênico para o olhar do espectador, e dois conceitos de pulsão: a 

pulsão escópica de Freud e Lacan, relativa ao prazer de olhar que existe no confronto do 

espectador que espia a cena; e a pulsão de ficção, de Suzi Sperber, que diz respeito à 

reconfiguração da cena pelo espectador, que busca estabelecer uma linearidade fabular a partir 

do evento visto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: espectador; pulsão de ficção; pulsão escópica; teatralidade. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 
En el giro hacia el siglo XX, el teatro, que tuvo su relevancia asegurada durante el 

siglo XIX, se vió debilitado. Ahora, el arte teatral apoyándose más en el evento relativo a la 

escena que en el texto dramático - donde estuvo escorada desde el renacimiento hasta 

entonces - debería llevar otros factores en consideración. En medio de una crisis, 

vislumbrando, quizá, su propia obsolescencia, el teatro tuvo la oportunidad (tal vez la 

obligación) de reevaluarse, mirarse por otro ángulo, y al hacerlo se dio cuenta de una 

presencia que siempre le fue esencial, pero sólo ahora se volvía cara: el espectador. 

Así, cuando Denis Guénoun (2012), ya en la contemporaneidad, se pregunta si el 

teatro es necesario? , opta por analizar tal necesidad observando no sólo aspectos de la 

realización escénica, sino también aspectos concernientes a la existencia de un interlocutor, 

que supuestamente integra el acontecimiento teatral en respuesta a necesidades suyas, 

anteriores al enfrentamiento con la escena. Esta disertación, impulsada por las premisas del 

autor, se dedica a comprender justamente posibles aspectos de la necesidad del teatro 

configurada en el espectador. 

Partimos de las cercanías entre el surgimiento del teatro y el surgimiento de la 

humanidad, apuntando hacia un camino que vincule el "teatral" desde su producción hasta su 

recepción a rasgos esenciales del ser humano. Así, recurrimos a un diálogo entre la 

comprensión de Josette Féral de teatralidad, que privilegia la recepción teatral al desplazar la 

constitución del acontecimiento escénico hacia la mirada del espectador, y dos conceptos de 

pulsión: la pulsión escópica de Freud y Lacan, relativa al placer de mirar que existe en la 

confrontación del espectador que espía la escena; y la pulsión de ficción, de Suzi Sperber, que 

se refiere a la reconfiguración de la escena por el espectador, que busca establecer una 

linealidad fabular a partir del evento visto. 

 

PALABRAS-CLAVE: espectador; pulsión de ficción; pulsión escópica; teatralidad. 
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INTRODUÇÃO 

 

Primeiro ato. Uma cortina vermelha te cega. Cortina que toma conta de todo seu 

campo de visão. Há burburinhos de conversa na sala. Você, cansado da vermelhidão da 

cortina, olha para os lados. Há outros ao seu redor. Você os vê. Um ruído. Dois ruídos. Você 

volta os olhos para o vermelho da cortina. Três ruídos. A cortina se abre, exatamente agora, 

bem diante de seus olhos. Você pode ver as cortinas se afastando do centro em direção às 

laterais do palco, ao mesmo tempo em que pode ouvir o suave ruído das roldanas bem 

lubrificadas que possibilitam esse movimento descortinador. Você está sentado na plateia. 

Ansioso? Talvez um pouco ansioso. Não aquela ansiedade angustiante, mas uma ansiedade de 

curiosidade de saber o que se apresentará diante de você, agora que a cortina já não barra o 

caminho da sua visão. 

Silêncio. Haveria silêncio, na verdade, não fosse o ranger das poltronas na sala. Um 

corpo entra em cena. Um corpo que não é o seu! Seu corpo segue confortável na poltrona, 

como você gosta, se é que você gosta. Você gosta? Aquele ali, em cena, é o ator. Ele, você 

sabe, vai mostrar algo pra você. E é isso que desperta essa ansiedade curiosa. Você quer 

saber, parece, o que ele vai te mostrar.  

Você, que não é bobo, entende que embora aquele ali, o ator, também seja de carne e 

osso, neste momento ele representa alguém que não é ele, mas sim uma espécie de entidade 

metafísica. Um sujeito que existe diante dos seus olhos, mas que não existiria se não fosse 

pelo corpo de carne e osso do ator diante de você. O ator existe de fato, a entidade existe de 

mentira. Se bem que talvez, neste momento, quem exista de verdade seja a entidade e o ator, 

de mentira. Ainda que seja impossível o ator existir de mentira, afinal, se você existe de 

verdade e ele é de carne e osso como você, ele deve existir de verdade. Você poderia tocá-lo 

agora, se quisesse. Você quer? 

O ator começa a falar. Você o ouve. Estranho... Parece que a entidade, a que 

chamamos personagem, não está aí. O ator fala por si. Um texto prévio? Improviso? O ator 

fala de agora. Você, perguntando-se o que está acontecendo, olha para os lados. Há outros ao 

seu redor. O ator os vê. Todos, bem como você, se perguntam o que está acontecendo. O ator 

te vê e emudece. O ator te fita. Seu corpo já não está inteiramente confortável na cadeira. 

As cortinas voltam a se fechar vermelhas bem diante dos seus olhos. Você acompanha 

o movimento das cortinas vindo das laterais para se encontrar no centro do palco. Silêncio. O 

corpo que ali estava se ausenta. Você não entende, talvez você seja bobo. A cortina pega fogo. 
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Você não consegue ver nada além das chamas. O tecido da cortina começa a se desfazer. As 

chamas bailam lindas, consumindo todo o tecido vermelho. Veludo? O vermelho logo 

escurece e cai cinza. As chamas destroem todo o tecido (apenas o tecido, nada a mais) e 

cessam. A cena está vazia. Que espetáculo! 

Você é um espectador. Talvez você não saiba, mas enquanto você está 

confortavelmente sentado na sua poltrona, você é essa espécie de entidade metafísica a que 

chamamos espectador. Quando você sai da sua poltrona, você volta a ser o sujeito que você é. 

E esse espetáculo a que acaba de assistir, esse ator a quem há pouco admirava, eu que agora 

escrevo, todos nós olhamos em sua direção. O esforço que se inicia nas linhas tortas e 

vacilantes deste trabalho busca, precisamente, compreender quem é você. 

Aqui, nesta dissertação, optamos por trilhar um percurso de investigação que vai dos 

vínculos entre teatro e humanidade ao encontro de fatores que justificariam a presença do 

espectador – a sua presença – nas salas de espetáculos. Perguntamo-nos: o que na prática 

teatral é convidativo a ponto de tirar um sujeito do conforto de sua casa e levá-lo até a 

poltrona de uma plateia? A poltrona, claro, funciona aqui como metáfora que engloba todo 

este theatron, palavra grega cuja definição dá nome à arte que abordamos nas linhas que 

seguem e que significa “lugar de onde se vê” ou “lugar para ver”. 

Tal curiosidade é fruto de indagações motivadas pelas palavras de Denis Guénoun 

(2012), em O teatro é necessário?. Em seu tratado, o autor nos leva por um percurso 

investigativo no qual apresenta as aparentes necessidades supridas historicamente pela prática 

e pela recepção teatral. Bem evidente, trata-se de conclusões de cunho filosófico baseadas em 

obras escritas desde tempos remotos que nos ajudam a compreender como se configurou o 

teatro em cada sociedade ao longo dos anos. Este mote, provocado por Guénoun, ao mesmo 

tempo amplia e limita o espectro do trabalho que segue. Amplia, em certo sentido, o campo de 

investigações filosóficas, o que nos leva a matutar sobre conceitos abstratos e de difícil 

compreensão, que se estendem por todo o trabalho. Limita, pois acabamos ignorando fatores 

não desprezíveis ao refletir sobre a presença dos espectadores em uma sala de teatro, fatores 

como o contexto cultural, social, econômico no qual se encaixa tal espectador, por exemplo.  

A partir da ideia desenvolvida por Guénoun, que busca esclarecer a necessidade do 

teatro a partir de duas frentes: a necessidade do artista e a necessidade do espectador, focamos 

na compreensão de elementos que elucidariam filosoficamente, mais especificamente desde 

conceitos trazidos da teoria literária e da psicanálise, como se configura a necessidade 

contemporânea de recepção teatral. 
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O primeiro passo lógico nessa investigação seria, portanto, compreender os vínculos 

entre a cena e seus partícipes criadores para, a partir daí, esboçar um possível caminho rumo 

ao espectador. É neste contexto que nos é apresentado o conceito de Suzi Frankl Sperber: a 

pulsão de ficção. Tal conceito, trazido da teoria literária, nos parece de grande relevância para 

que tentemos compreender a necessidade de criação artística que move os agentes da cena. É 

certo que ao traspormos uma ideia oriunda da literatura para o teatro devemos trabalhar com 

certa cautela, evitando incorrer em uma má elaboração do percurso investigativo. No entanto, 

tendo em conta que a própria autora, apesar focada na concepção de narrativas ficcionais 

escritas, amplia seu espectro para outras artes, optamos por nos lançar a este desafio. 

O conceito de pulsão de ficção é importante por abranger, antes de qualquer 

proximidade com a elaboração de um discurso estético, campos antropológicos, linguísticos e 

psicanalíticos. Suzi Sperber, ao forjá-lo, tomou como exemplo o famoso jogo fort-da, 

analisado por Freud (1919-1920), em que uma criança, após despedir-se da mãe, arremessa e 

recolhe um carretel enunciando as palavras que, em português, poderiam ser traduzidas como 

foi-voltou, estabelecendo aquilo que Sperber entenderá como um jogo ficcional cênico através 

do qual a criança deve compreender um evento vivido que age como motivador da cena. 

Assim, a pulsão de ficção configuraria primordialmente um impulso de significação e 

interpretação do mundo, recorre-se a ficção como caminho para a apreensão de uma 

determinada realidade, possivelmente traumática. No caso do jogo fort-da, este seria para a 

criança uma tentativa de significar e elaborar o evento da partida da mãe.  

Mais a frente, tentaremos nos aprofundar na complexidade deste diálogo, mas por ora 

nos questionamos de que modo você, o espectador, se aproxima desse debate? O que nos 

parece claro neste momento é que, do mesmo modo que ator da cena acima se despe do 

personagem – e é só a partir desta nudez que poderíamos compreender o ator contemporâneo 

–, você, espectador, ainda que imerso entre as poltronas da plateia, ainda que participando 

desta sociedade espectadora que se forma diante da cena, está também despido de seu papel 

de receptor. Ou seja, relembramos que você, a quem agora chamaremos de interlocutor da 

cena, antes de ser espectador, é um sujeito e, sendo sujeito, está também à pulsão de ficção. 

Infelizmente, tal constatação não resolve a questão a que nos propusemos, logo, 

buscamos novas referências que nos ajudem a delimitar a especificidade da relação entre o 

teatro e o seu interlocutor: surge, então, em nossas investigações o termo teatralidade, 

amplamente debatido no decorrer do século XX. 
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Nicolás Evreinoff, diretor de teatro russo radicado na França, é quem reivindica a 

criação do termo teatralidade. O diretor, em seus escritos do inicio do século XX, menciona a 

teatralnost (dando ênfase ao sufixo nost) como uma espécie de instinto humano, muito 

próximo do que entendemos como a pulsão de ficção, o que, embora não seja decisivo para a 

criação de vínculos que este trabalho pretende realizar, é expressivo ao demonstrarmos a 

passagem desta primeira compreensão da teatralidade até aquela que nos servirá de 

fundamento para continuação da discussão. 

A perspectiva sobre a teatralidade que será, agora sim, decisiva na sequência do 

argumento desta dissertação é a elaborada por Josette Féral. Embora transitemos por diversos 

autores em busca de estabelecer um campo sólido para este debate, o formato dado por Féral 

ao conceito é o que nos parece melhor alinhado ao pensamento que tentamos erigir nas linhas 

que seguem. Segundo a autora, a teatralidade está diretamente vinculada ao exercício do 

espectador, ao olhar lançado da plateia para o palco. 

Nesta conjuntura, a essência mesma do teatro seria deslocada da cena para o olhar do 

público, o que colocaria você a quem nos referimos, espectador, em destaque. Seria algo que 

parte do espectador em direção ao palco, fundamentalmente, que constituiria a teatralidade. 

A partir desta premissa, buscamos alinhar tal perspectiva à noção de um impulso de 

criação de narrativas por parte do espectador que, no entanto, necessita de estímulos. Ora, 

deslocando, como fazemos, o lugar da teatralidade para além do palco, desertamos de certa 

forma o espaço da cena em si. Nesta conjuntura, o espectador, ou mais amplamente o ser 

humano poderia estabelecer laços de teatralidade e comprazer-se com tais laços em qualquer 

contexto. O teatro, portanto, perderia completamente os seus porquês. É essencial sublinhar, 

assim, o estímulo a que nos referimos: o teatro estabelece uma relação com seu espectador, 

para que este, através dos estímulos que cena oferece ao seu olhar, crie sua narrativa. 

Tendo em conta a relevância da questão do olhar do espectador na constituição da 

teatralidade e a importância de um discurso que justifique a necessidade do teatro, nos 

aproximamos do conceito psicanalítico de pulsão escópica, investigado a fundo por Jacques 

Lacan, como forma de refletir sobre de que maneiras a cena convida o espectador ao jogo de 

instituição da teatralidade. 
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1. O encanto da ficção 

 

Em alguma ágora ateniense da Grécia Antiga, Sócrates e Gláucon discutem sobre os 

malefícios causados pela poesia a uma sociedade. A retórica socrática é impecável: 

 

– Falando aqui entre nós, pois não gostaria que me delatásseis aos poetas 
trágicos e ao resto da grei imitativa, todas essas obras me parecem causar 
dano à mente dos que as ouvem quando não têm como antídoto o 
conhecimento de sua verdadeira índole.  
– E em que fundas essa tua opinião?  
– Será preciso dizê-lo (...) ainda que me trave a língua um certo carinho e 
reverência que desde menino sinto por Homero, que indubitavelmente foi o 
primeiro mestre e guia da luzida plêiade dos trágicos. Mas nenhum homem 
deve ser venerado acima da verdade, e, portanto, direi o que penso. 
(PLATÃO, livro X, p. 331) 
 

Segundo Sócrates, neste diálogo, a imitação, logo, os poetas imitativos inflamam as 

paixões do homem comum, que, ignorante, não é capaz de discernir acerca do caráter 

enganoso daquilo que vê. Muito mais é dito até que Gláucon esteja completamente 

convencido de que a poesia, os poetas, os artistas são nocivos à humanidade. 

Mais de dois mil anos dessa conversa entre Sócrates e Gláucon se passaram, e a arte 

da poesia, a imitação, a ficção persistem em nossa humanidade. Prova disso é Cecília sentada 

na poltrona do cinema. É a quinta vez que assiste ao mesmo filme, encantada. Talvez, de fato, 

a imitação lhe tenha obnubilado o juízo. Na tela, Tom Baxter, um aventureiro extremamente 

cordial e interessante, chama sua atenção. Ele está destinado, na trama, a casar-se com uma 

bela cantora. Ainda assim, os olhos fantasiosos de Cecília, garçonete simplória que se esforça 

para sustentar a si e ao marido beberrão durante a crise americana dos anos 1930, brilham à 

luz do cavalheirismo do personagem. Uma paixão pueril esta, de espectadores por 

personagens fictícios, Sócrates poderia dizer. Hoje, no entanto, diante da projeção de cinema 

obervada por Cecília, algo especial está para acontecer. Tom Baxter não se contém e, após 

algumas furtivas miradas à plateia, fixa seu olhar na garçonete sentada na plateia. Dirige-se a 

ela. Cecília, sem entender bem o que passa, responde. Tom declara-se. Depois de ali vê-la por 

tantas vezes, caiu de amores por sua doçura. Decide, então, abandonar a tela e ganhar o 

mundo real. 

Sócrates e Gláucon são personagens de A república, de Platão, onde, no Livro X, por 

meio de um texto de estrutura dialógica, o autor condena a arte da imitação e seus artesãos. 

Platão anuncia a perniciosidade da imitação – a mimese – alegando que esta nos afasta da 
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verdade. Já Cecília é personagem de A rosa púrpura do Cairo, filme de Woody Allen que, 

com uma leveza melancólica, mostra-nos esse desejo humano de viver uma história 

romântica, ordenada, de conflitos solúveis e finitos, possível apenas em uma narrativa 

ficcional, logo, mimética. No roteiro, contudo, a saída de Tom Baxter do universo ficcional 

para a realidade é causa de caos em ambos os planos. O filme não pode continuar sem ele, o 

que repercute em problemas para os demais personagens, confinados a um fotograma, e para 

o dono do cinema, para os produtores do filme e para o próprio ator que o interpretou, Gil 

Shepherd. 

Tais narrativas dizem respeito a campos de trabalho, por assim dizer, diferentes: o 

texto platônico constitui um tratado filosófico, em que o autor explana e difunde seus 

pressupostos; o filme de Woody Allen trata-se de uma narrativa ficcional, ou seja, configura 

exatamente aquilo que Platão repreende. Parece-nos, entretanto, que assim como o filósofo 

faz em seu texto, Allen também exprime em seu roteiro uma reflexão acerca da relação do 

homem com a ficção, ou com a mimese, que se por um lado corrobora com a ideia platônica 

salientando os prejuízos do envolvimento com a ficção, por outro, nos lembra de que o 

contato com a narrativa ficcional proporcionada pelo cinema servia de alento para a 

desafortunada vida de Cecília. 

Não nos cabe aqui, no entanto, definir se tal relação, como mostrada por Allen, é 

danosa ou não. Mas existe algo no encantamento de Cecília pelo plano ficcional, constituído 

pelo filme a que assistia pela quinta vez, que nos interessa. Do mesmo modo que há algo nas 

palavras de Sócrates, quando menciona o apreço por Homero, que acreditamos ser relevante. 

Retomando a narrativa de A rosa púrpura do Cairo, sabemos que, na realidade, o 

transpassar de personagens das telas de cinema para o ambiente real é, obviamente, 

impossível. O espectador em uma sala de cinema tem apenas acesso virtual aos personagens, 

por meio da projeção na tela, e pode vir a ter acesso concreto aos atores, mas ambos nunca 

coexistiriam diante do espectador como figuras palpáveis. Aquele que assiste ao cinema tem 

acesso apenas ao plano ficcional apresentado, logo, nunca verá o personagem em carne e osso 

diante de si. O teatro – mote dessa investigação –, por outro lado, pode se aproximar mais da 

realização de tal feito. É claro que ator e personagem de teatro não poderiam se conhecer, 

como se conheceram Tom Baxter e Gil Shepherd, no entanto, ao espectador teatral é 

permitida a experiência de colocar-se diante do personagem, de tocá-lo se quiser, falar com 

ele e ser respondido e, simultaneamente, enxergar o ator que existe sob o véu fictício que é a 

personagem. 
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Mas teria Cecília, diante de uma experiência teatral, o mesmo encantamento que tinha 

diante da telona? Provavelmente não. Por se tratar de um outro tipo de vivência, acreditamos 

que o encantamento do espectador diante do teatro é de outra ordem. O fantástico de A rosa 

púrpura do Cairo é justamente o inesperado da situação, a surpresa causada por essa 

intromissão do plano ficcional no plano da realidade. No teatro, existe intrínseca uma dialética 

entre a realidade e a ficção, e não causa nenhum espanto a interpelação do espectador pelo 

ator/personagem – talvez cause certo constrangimento ou timidez, mas não surpresa, afinal a 

plateia tem consciência de que diante de seus olhos movem-se criaturas tão viscerais quanto 

ela própria. E se não é esse prazer da recepção distanciada de uma narrativa ficcional 

proporcionada pelo cinema que motiva os espectadores a ir ao teatro, há de ser outra, pois não 

podemos deixar de considerar a existência do teatro enquanto arte alguns milênios antes do 

surgimento do cinematógrafo. 

Woody Allen nos provoca a partir da história de sua protagonista que, apaixonada pela 

ficção, viveu o impossível diante de uma tela cinema. No texto que segue, por sua vez, nos 

provocamos a pensar qual seria a relação de tantos outros espectadores diante de uma obra 

teatral, diante da real possibilidade de, como Cecília, ser interpelados por um personagem sem 

perder de vista o ator que ali existe. Portanto, a partir de uma perspectiva que prioriza a 

experiência da recepção, buscamos compreender possíveis configurações do que é gerado no 

espectador pelo tensionamento próprio do teatro entre ficção e realidade e outros 

tensionamentos a serem investigados.  

Antes, no entanto, parece-nos pertinente averiguar aspectos relacionados à produção 

ficcional desde a primitiva relação estabelecida entre o ser humano e a ficção, como forma de 

compreender esse encanto decorrente da ficcionalidade, até os traços específicos da ficção no 

teatro, para só mais tarde compreender as questões relacionadas à recepção. 

 

 

1.1. Teatro e humanidade 
 

Tomemos, a priori, a mimese mencionada por Platão como o gérmen daquilo que 

viríamos a entender como ficção ou representação ficcional: a criação de uma narrativa, em 

sentido abrangente, que se baseia em uma realidade específica. Pois bem, a ficção não foi 

inventada ontem. Talvez a ideia de ficção não seja tão longeva quanto a existência desses 

traços de ficcionalidade e de mimese. Mas as pinturas rupestres, as máscaras rituais e, mais 
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amplamente, a existência da mitologia são provas de que há muito tempo isso, que hoje 

entendemos como ficção, já rondava nossa espécie.  

Igualmente longevos são os indícios de teatralidade. Mais uma vez, façamos o 

exercício de delimitar, por ora, como teatralidade esse mecanismo do ser humano de fingir-se 

de outro, experimentando um contato com o que podemos entender como personagens. A 

teatralidade, neste sentido, já pode ser detectada nos ritos pré-históricos e se estende desde os 

primórdios da vida humana até os dias de hoje. Neste sentido, teatralidade e ficção, que sem 

dúvida se inter-relacionam, parecem profundamente arraigados ao ser humano. 

Não coincidentemente, a primeiríssima frase da primeira página de História mundial 

do teatro, de Margot Berthold (2011), afirma que “o teatro é tão velho quanto a humanidade”. 

Algumas linhas abaixo, a autora explica que, a seu ver, é traço arquetípico do humano 

transformar-se em outra pessoa e que este seria o princípio básico do teatro. Dizê-lo é, sem 

dúvidas, fazer coincidir a história do teatro com a história da humanidade, coincidência que 

acaba por vincular o teatro à essência humana mesma. É evidente que a autora, neste caso, se 

refere ao princípio ficcional de teatro em que um ser humano representa a um personagem e 

de alguma forma se insere em uma narrativa ficcional.  

Falar, no entanto, deste vínculo entre ficção e humanidade ou, mais especificamente, 

entre teatro e humanidade, não constitui nenhuma inovação. Outros autores também apontam 

essa característica ostensiva de nossa espécie que toca à necessidade de representar um papel 

ficcional. Desde Aristóteles até a contemporaneidade especula-se sobre a relação do ser 

humano com a representação ficcional, como algo essencial da nossa espécie. Segundo o 

filósofo grego: 

 
O imitar é congênito no homem (e nisso difere dos outros viventes, pois, de 
todos, é êle o mais imitador, e, por imitação, apreende as primeiras noções) e 
os homens se comprazem no imitado. (ARISTÓTELES, 1966, p. 71) 

 

“Imitação”, assim como no caso de Platão, surge como tradução da palavra mimese, 

que pode ser também traduzida como representação, ou seja, não está necessariamente 

vinculada à ideia reprodutiva da primeira tradução, mas também ao subtexto criativo implícito 

na segunda. Assim, atendo-nos a Aristóteles, é preciso apontar algumas características básicas 

do pensamento citado.  

O trecho acima é parte dos pressupostos aristotélicos com relação à Poética, em que 

enumera e explica aspectos da poesia trágica e menciona algumas características da poesia 

épica e da comédia. O filósofo, no trecho do seu discurso ao qual tivemos acesso, promove 
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uma defesa da arte poética – e nos referimos aqui, especialmente à poesia trágica – 

ressaltando seus efeitos de purgação de emoções e de geração de conhecimento, opondo-se, 

portanto, ao pensamento de seu antecessor, Platão1. O trecho acima constitui, então, menos 

uma conclusão do percurso criado pelo pensamento aristotélico, e mais uma premissa básica 

de tudo o que desenvolve no seu tratado, ou seja, a ideia de que a representação é inerente ao 

homem eleva-se como dado óbvio em sua filosofia.  

Deste modo, Aristóteles apesar de corroborar com o pensamento que propomos de 

início, nesta dissertação, contribui para a continuação de nossas investigações acerca dos 

vínculos entre ficção, teatro e humanidade apenas ao dar guarida ao pensamento que segue. 

Assim, damos um salto no tempo e escolhemos outro pensador que também dialoga, e de 

forma mais abrangente, com a ideia de uma inerência da representação à humanidade: Nicolás 

Evreinoff (1936), que com mais efetividade aproxima essa tendência humana à representação 

– ou à transfiguração, em suas palavras – a uma inclinação instintiva do homem em direção ao 

teatro. 

Evreinoff, no entanto, é fruto de um contexto muito diverso ao de Aristóteles. Este, 

filósofo grego, direcionou sua análise a um teatro ainda jovem com papel de destaque na sua 

sociedade, que recém descobrira a configuração de cena que aparta artistas de espectadores – 

designando para um o espaço da cena e para outro o da plateia – que mais de dois mil anos 

depois soa tão ordinária. Aquele, diretor de teatro russo do início do século XX, enfrenta um 

momento de crise de confiança da arte teatral. Momento em que o cinema ganhava espaço e o 

teatro, aparentemente, perdia os seus porquês, vislumbrando sua obsolescência2. As ideias do 

autor russo, então, influenciadas por aquelas já mencionadas de Aristóteles, erguem-se em 

favor da sobrevivência da arte do teatro, não apenas lembrando da nossa necessidade 

irresistível de fazer de conta, mas afirmando que fazer de conta é, em si, fazer teatro.  

O pensamento de Evreinoff, ao que parece, é mais radical ainda que o pensamento 

citado por Margot Berthold. No curso de seu pensamento filosófico, transformar-se em outro 

já não é apenas um princípio básico do teatro, como disse a autora, mas é efetivamente 

realizar teatro, e esse pressuposto é imprescindível, no decorrer de sua explanação, para a 

defesa de suas ideias. 

Nicolás Evreinoff desenvolve sua teoria baseada majoritariamente em suas próprias e 

particulares experiências diante da arte teatral, estando ela, portanto, amalgamada ao contexto 
                                                

1 As divergências entre o pensamento platônico e aristotélico com relação à mímesis serão aprofundadas 
posteriormente. 
2 Este contexto de crise teatral é abordado no texto por intermédio de Denis Guénoun (2012), mas pode também 
ser encontrado em Jean-Jacques Roubine (1998), Peter Szondi (2011), Jean-Pierre Sarrazac (2002), entre outros. 
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que a produziu. Mas os potentes reflexos do tema que aborda nos alcançam ainda hoje. 

Assim, as linhas mais relevantes do seu pensamento nos ajudam a criar balizas norteadoras 

para o trabalho que segue. Interessa-nos, muito particularmente, algumas ideias expressas 

pelo autor em seu livro O teatro na vida3, em que fala do transbordamento do teatro, dos 

palcos para a vida, e inaugura termos como teatralidade e instinto teatral.  

Evreinoff inicia seu livro criando uma distinção entre dois teatros, o teatro enquanto 

edifício ou acontecimento cênico, e o “teatro” em que acredita, que “é infinitamente mais 

vasto que a cena”4 (EVREINOFF, 1936, p. 26). Este é o pilar essencial do pensamento do 

autor: o teatro não está apenas nos palcos, está por todos os lados, dentro de nós e ao nosso 

redor, constantemente. Segundo Evreinoff, este teatro estaria de tal modo arraigado na 

natureza, que poderíamos inclusive dizer que os animais fazem teatro. Desde o lagarto que se 

faz de morto, ao camaleão que se camufla, a natureza está repleta de representação, 

transfiguração e mimese. 

Ainda tratando apenas dos animais, o autor aproxima do seu teatro, além deste aspecto 

mimético, o caráter lúdico do jogo. O que o leva a pensar, por exemplo, no perfil dramático e 

espetacular de um jogo de perseguição entre um gato e um rato, em que este se finge de morto 

e aquele, de indiferente, e quando um revela-se vivo e tenta fugir, o outro o recaptura, sempre 

à espreita, para depois recomeçarem a cena.  

Tais características do pensamento de Evreinoff sobre o teatro são, posteriormente, 

transferidas para o ser humano. Nós, no entanto, além da mimese utilitária e do jogo 

inconsciente dos outros animais, possuiríamos uma espécie de instinto primitivo em direção 

ao teatro ou à teatralidade:  

 
Refiro-me ao instinto de transfiguração, ao instinto de contrapor às imagens 
recebidas do exterior, imagens arbitrárias concebidas no interior, ao instinto 
de transmutar as aparências ostentadas pela natureza em alguma outra 
coisa..., em uma palavra ao instinto cuja essência se revela no que eu chamo 
a teatralidade5 (EVREINOFF, 1936, p. 41-42) 

 

Este é o ponto que consideramos mais importante no pensamento de Evreinoff, a 

noção de uma necessidade primitiva, de algo que nos impulsiona em direção ao fazer teatral 

                                                
3 Utilizamos aqui a tradução chilena de 1936: El teatro en la vida; 
4 Tradução do espanhol: “El teatro, tal como lo concibo, es inmensamente más vasto que la escena”; 
5 Tradução do espanhol: “Me refiero al instinto de transfiguración, al instinto de oponer a las imágenes recebidas 
de afuera, las imágenes arbitrarias creadas en el interior, al instinto de transmutar las apariencias ofrendadas por 
la naturaleza en alguna otra cosa..., en una palabra al instinto cuya esencia se revela en lo que yo llamo la 
teatralidad.” 
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(como compreendido pelo russo). Segundo o autor, é fundamental para concepção deste 

instinto uma separação da teatralidade e do teatro de outras categorias estéticas, de modo que 

critica a compreensão de teatralidade vinculada ao nosso senso estético e completa afirmando: 

“A arte teatral é pré-estética e não estética, simplesmente porque a transformação que é, 

afinal, a essência de toda a arte do teatro, é mais primitiva e mais fácil de realizar que a 

formação, essência das artes estéticas”6 (EVREINOFF, 1936, p. 43). 

Com isso, Evreinoff acaba por criar uma separação entre o teatro e outras artes, em 

que o teatro estaria mais para a posta do ser humano em um processo de afastamento de si 

para dar vida a outro (o representado), e as demais artes configurariam o sujeito em um 

processo de aproximação de si e a exposição do eu-interior, a partir de uma técnica estética 

desenvolvida. Assim, diferencia o teatro por considerá-lo ideal para atender ao pressuposto 

aristotélico de que possuímos uma tendência a representar, a mimetizar, enfim, uma 

necessidade de sermos outros. 

Tamanha é a importância dada por Evreinoff a este aspecto, que ele chega a mencionar 

o teatro como algo que dá sentido à vida. Ainda se tratando de um processo humano de 

afastamento de si, segundo o autor, o teatro permite um contato do homem consigo que 

redefine as cláusulas da sua própria existência: 

 
Sem o tempero da teatralidade, a vida lhe seria como um alimento insosso, 
uma mórbida sucessão de sofrimentos e de privações sem um raio de 
esperança.  
No entanto, nem bem o homem começa a teatralizar, sua vida ganha um 
novo sentido: se transforma em “sua” vida, algo por ele mesmo criado; a 
transforma em uma existência diferente, da qual não é escravo, mas senhor.7 
(EVREINOFF, 1936, p. 46) 

 

Ou seja, de alguma forma, Evreinoff sugere a teatralidade como uma forma de dar 

nova vestimenta à realidade, logo, de tornar, por meio da imaginação, a realidade mais 

palpável. Não por acaso, atrela à infância um momento de intensa expressão do instinto 

teatral. Momento este em que a imaginação e a ludicidade se mostram pulsantes no ser 

humano. O autor apresenta uma perspectiva sobre a criança que é levada pela imaginação a 

                                                
6 Tradução do espanhol: “El arte teatral es pre-estético y no estético, por la sencilla razón de que la 
transformación que es, al fin y al cabo, la esencia de todo arte teatral, es más primitiva, más fácil de realizar que 
la formación, que es la esencia de las artes estéticas” 
7 Tradução minha do espanhol: “Sin la sal de la teatralidade, la vida sería para el como una alimentación exenta 
de sabor, una lóbrega sucesión de sufrimientos y de privaciones sin un rayo de esperanza. 
Pero apenas empieza el hombre a teatralizar, la vida adquiere un sentido nuevo: se transforma en 'su' vida, en 
algo que 'él' ha creado y hace de ella una existencia diferente de la que es maestro y no el esclavo”  
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um estado de jogo em que tem a possibilidade de recriar o mundo que lhe é apresentado 

cruamente. Mais uma vez, retoma a mimese e o jogo, enfatizando um ponto comum a ambos: 

o exercício de criação. 

Ao revelar este traço, o da criação, Evreinoff atesta o discurso que até então 

permanecia nas entrelinhas do texto: suas concepções de instinto teatral e de teatralidade estão 

diretamente relacionadas à produção de teatro, afastando-se de uma aparente preocupação 

com o espectador que manifesta no início de seu livro. Deste modo, deixa em aberto qualquer 

questão relativa à recepção no teatro. Este instinto teatral é o instinto que nos leva a fazer 

teatro, nos palcos ou fora deles, segundo a concepção do autor, mas negligencia a recepção, 

tomando como evidente ou indiferente a relação da produção com o que vem a ser a recepção 

do teatro. Este fator, além de outras discordâncias com o pensamento do autor, que em breve 

pontuaremos, tornam, a partir deste momento, menos expressivas as contribuições de 

Evreinoff para a sequência do pensamento aqui proposto. 

Justiça seja feita, à época de Evreinoff pouco se tinha de discussões acerca do 

espectador, o que justifica a negligência. Mas para que compreendamos, como pretendemos, 

os vínculos entre teatro e humanidade, não devemos ignorar os aspectos concernentes à 

recepção do teatro e da ficção. Assim, recorremos a um outro autor, alguém cuja experiência 

seja mais claramente permeada pela questão da recepção, mas que não deixe de tocar nos 

pontos realçados até então. Augusto Boal, contemporâneo nosso, parece a figura ideal por 

apresentar ideias que tocam a importância do teatro para a humanidade sem abandonar, no 

entanto, as questões mais próximas dos aspectos da recepção do teatro, mais amplamente 

debatidos a partir de meados do século XX. 

Apesar das teorias de Evreinoff e de Boal serem mais próximas no que toca à distância 

temporal entre uma e outra, do que as teorias de Aristóteles em relação a ambos, as ideias 

manifestadas pelos autores divergem em pontos essenciais. O russo, apesar de vivenciar os 

conflitos do início do século XX, tinha em seu horizonte o teatro do século XIX, o que, bem 

evidente, limitava sua visão com relação aos rumos que o teatro vinha tomando. O brasileiro, 

por outro lado, pôde observar o caminho do teatro do século XX de modo mais distanciado, 

sendo influenciado por importantes ideias posteriores a Evreinoff. 

Boal desenvolve e realiza seu teatro durante o período de ditadura militar no Brasil. 

Tendo por principal característica o engajamento político de suas empreitadas, o autor busca 

através da prática teatral nos retirar de um estado de irracionalidade, para nos lançar à 
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racionalidade, à consciência. Extremamente influenciado pelas ideias de Bertolt Brecht8 e 

Paulo Freire9, Boal agrupou sua prática sob o nome de Teatro do Oprimido. É em Arco-íris do 

desejo: o método Boal de teatro e terapia (1996), no entanto, que se encontram articuladas as 

noções que mais nos interessam. Neste livro, em que desenvolve um método terapêutico a 

partir do teatro, Boal (1996, p. 27) expõe uma concepção muito particular das ligações entre 

homem e teatro ao sugerir que “o teatro é a primeira invenção humana”. 

Vimos antes Margot Berthold fazendo coincidir a história do teatro e a história da 

humanidade, Nicolás Evreinoff supondo ser o teatro a arte que melhor responde à tendência 

humana à representação, mencionada por Aristóteles, e agora, temos Boal, que fecha este 

diálogo citando que a primeira invenção do homem foi o teatro. Os dois primeiros, no entanto, 

demonstram perspectivas mais relacionadas ao pressuposto aristotélico de que a imitação é 

congênita no homem, enquanto Boal levanta-se com outra perspectiva, própria de sua práxis 

teatral, a de que o teatro é fruto da primitiva capacidade humana de olhar-se 

distanciadamente. 

Temos aí dois pressupostos reveladores da postura de Augusto Boal diante de sua 

prática: primeiro vemos o teatro como uma invenção humana, aliás, a primeira. Vindos dessa 

perspectiva que aponta o teatro como inerente ao homem, lembrar que o ser humano inventou 

o teatro nos confere poder. Enquanto em Evreinoff, somos todos guiados por um impulso de 

teatralidade, em Boal somos criadores da teatralidade, visão que coloca nas mãos do ser 

humano as rédeas do teatro e nos responsabiliza por ele10. De outro lado, o vínculo entre tal 

invenção e a capacidade humana de olhar-se distanciadamente nos responsabiliza também por 

nossos atos enquanto humanos: se é própria do homem a capacidade de “ver-se desde fora” 

ou, em outras palavras de imaginar-se em ação, é também próprio do ser humano ser levado à 

reflexão a partir do que vê/imagina. Para Boal, portanto, olhando-se distanciadamente, os 

homens devem ter a capacidade de se criticar e de alterar sua postura em ação.  

                                                
8 O autor se baseava na prática política do Teatro Épico brechtiano, que é amplamente discutida em seus livros. 
Cf. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas (2013). Mais adiante, neste trabalho, nos debruçaremos sobre 
algumas questões do teatro de Brecht que, cremos, devem elucidar alguns pontos da prática brechtiana caros ao 
trabalho de Boal. 
9 Paulo Freire tem como premissa de sua pedagogia um ideal de conscientização, que tem em conta que o 
homem deve compreender que seu entorno socio-cultural é resultado de uma invenção de valores e a partir desta 
compreensão, buscar uma alteração de tais valores, segundo Freire, este processo de revisão dos valores 
instituídos deve ser constante (FREIRE, 2001). Tais premissas são profundamente relevantes na construção do 
Teatro do Oprimido, de Augusto Boal.  
10 Quando falamos aqui da criação do teatro, é importante lembrar que não nos referimos à configuração 
estabelecida pelos gregos – e que permanece viva ainda hoje -, mas a este princípio mesmo de teatralidade a que 
Boal se refere e que nós aqui tentamos explicar. 
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Se, segundo Boal (1996, p. 27), a invenção do teatro está relacionada à capacidade 

humana de “ver-se em situação”, ou seja, ao momento em que o homem se nota capaz de 

observar a si mesmo, isso estabeleceria a tríade “EU observador, EU em situação, e o Não-

EU, isto é, o OUTRO”. Augusto Boal ainda afirma que “O ser torna-se humano quando 

inventa o Teatro” (BOAL, 1996, p. 28), vinculando a essência mesma da humanidade, não 

apenas à representação ou à transformação – como é o caso em Aristóteles e Evreinoff – mas 

a essa tripla capacidade de agir/ser, de ver-se e de transformar-se. Certamente que tal noção 

está relacionada ao seu contexto e ao seu ideal de conscientização. 

É, partindo desta ótica, que o autor busca trabalhar questões sociais e psicológicas 

através de uma reconexão do ser humano com este traço fundamental, que o permite 

reconfigurar algumas questões por meio deste pôr-se e ver-se em situação. Afinal, como já 

mencionado, o “Teatro – ou teatralidade – é aquela capacidade ou propriedade humana que 

permite que o sujeito se observe a si mesmo, em ação, em atividade” (BOAL, 1996, p. 27), 

sendo, portanto, “uma atividade vocacional de todos os seres humanos” (BOAL, 1996, p. 28). 

Seria por isso, então, que a teatralidade permite que o homem “redefina as cláusulas de 

sua própria existência”, para citar Evreinoff. Não por assumir no jogo teatral o papel de 

condutor, mas porque a partir do teatro, vendo-se em situação através do prisma distanciado 

proporcionado pela ficção, o homem tem a oportunidade de reorganizar sua postura crítica 

diante da vida. Neste sentido, na esteira do pensamento Brecht e Freire, vemos que para Boal 

o teatro deve propor um jogo menos assertivo e mais dialético, pois o homem que age, não 

deve fazê-lo inconscientemente e em uma única direção, mas de forma consciente e crítica, 

criando vetores que questionem e reconstruam sua própria prática. Aquele que atua (nos 

palcos ou fora deles) precisa, necessariamente, ser também espectador de si. 

É notável também que Boal traz aproximações com o mundo animal como forma de 

diferenciar o humano e situar a teatralidade como característica da nossa espécie, negando as 

ideias de Evreinoff, que presume o teatro como relacionado ao inconsciente. Boal remete-se 

ao mesmo jogo de perseguição entre gato e rato, mas nos adverte que, embora ambos estejam 

em ação, “nem um nem outro são capazes de se auto-observarem” (BOAL, 1996, p. 27) e, 

portanto, de se autocriticarem em um movimento que os retira do limbo da inconsciência e os 

leva para a consciência.  

Além dos aspectos citados e dos desdobramentos das práticas de Boal, nos interessa 

ressaltar dois aspectos de seu posicionamento teórico acerca do tema: o primeiro deles seria a 

espécie de sinonímia criada entre as palavras “teatro” e “teatralidade”, em decorrência de um 
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uso pouco aprofundado dos conceitos; e o segundo, a observação deste aspecto essencial do 

teatro para o ser humano, a que chamará “vocação teatral” (BOAL, 1996, p. 28).  

Se em tantas questões Boal se diferencia de Evreinoff, sublinhando pontos em que 

podemos vislumbrar indícios de como se constituiria o desejo de recepção no teatro, ao pensar 

em uma vocação teatral, brasileiro e russo se aproximam. Guardadas, bem evidente, as 

divergências concernentes ao próprio emprego vocabular de cada um dos autores, a dizer, 

“instinto”, em Evreinoff, e “vocação”, em Boal, diferenciação relativa às mencionadas 

incompatibilidades entre os pensamentos, é perceptível que os dois apontam para um tipo de 

tendência ao teatro na condição humana. 

Como última cartada para darmos sequência à discussão, sem abandonar o que foi 

percebido até agora, tentaremos agrupar os posicionamentos apresentados sob um mesmo 

conceito, que nos parece apropriado ao mesmo tempo como síntese e aprofundamento do que 

vem sendo debatido. Não é por coincidência que Aristóteles lança este dado de que a 

representação é inerente à humanidade, tampouco são aleatórias as reflexões de Boal sobre os 

motivos pelos quais os seres humanos tendem ao teatro, e as de Evreinoff, que vê a 

teatralidade constantemente ao redor do homem. Ou seja, estamos aqui levantando como 

ponto de intersecção entre eles justamente a relação entre teatro e humanidade, entre este 

fazer artístico e a condição de existência do humano.  

Assim, algumas discordâncias em relação aos pensamentos de Evreinoff e Boal nos 

levam a ampliar um pouco a discussão buscando parâmetros – e de certo modo retomando a 

abrangência da ideia de representação aristotélica – que desloquem as investigações do campo 

teatral para mais tarde retomá-lo com maior precisão. 

Chegamos, nesta altura, à Suzi Frankl Sperber que introduz a noção de pulsão de 

ficção. Conceito que se apresenta, e logo mais explicaremos por quê, como uma ideia que 

congrega em certa medida todos os debates anteriores e propõe outros horizontes que nos 

parecem melhor delineados, estabelecendo uma espécie de consenso entre todos e nos 

fornecendo uma forte base investigativa que expande suas raízes na contemporaneidade sem 

perder de vista o histórico que precisamos ter em conta para compreender a articulação da 

suposta necessidade de recepção teatral que move a pesquisa exposta nesta dissertação.  

 

 

1.2. Pulsão de ficção 
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Ao que parece, até então, “imitar é congênito no homem” (ARISTÓTELES, 1966, p. 

71), seja por um “instinto de transmutar as aparências ostentadas pela natureza em alguma 

outra coisa” (EVREINOFF, 1936, p. 41-42), seja por ser dotado de uma “vocação teatral” 

(BOAL, 1996, p. 28) que o impele à imitação como forma de se colocar em situação para 

melhor ver-se em situação. Parece-nos que todas as ideias mencionadas convergem em 

direção à ideia de pulsão de ficção que, elaborada por Suzi Frankl Sperber através do diálogo 

entre pensamentos psicanalíticos, linguísticos e antropológicos, investiga a necessidade 

humana de elaborar ficções. 

Segundo Elisabeth Roudinesco e Michel Plon (1998, p. 628) o termo pulsão 

“empregado por Sigmund Freud a partir de 1905, tornou-se um grande conceito da doutrina 

psicanalítica, definido como a carga energética que se encontra na origem da atividade motora 

do organismo e do funcionamento psíquico inconsciente do homem”. Tal emprego aponta 

para uma diferenciação feita por Freud entre o Instinkt (instinto) resevado ao mundo animal e 

a Trieb (pulsão) salvaguardada ao ser humano. 

A pulsão, ainda segundo Roudinesco e Plon (1998, p. 630), seria um “representante 

psíquico das excitações provenientes do corpo e que chegam ao psiquismo”, ou seja, além de 

estar atrelada a noção freudiana de sexualidade, é motivada por uma espécie de significado 

dado pela psique ao prazer encontrado na satisfação dos instintos somáticos: 

 
O caráter sexual das pulsões parciais, cuja soma constitui a base da 
sexualidade infantil, define-se, num primeiro momento, por um processo de 
apoio em outras atividades somáticas, ligadas a determinadas zonas do 
corpo, as quais, dessa maneira, adquirem o estatuto de zonas erógenas. 
Assim, a satisfação da necessidade de nutrição, obtida através do sugar, é 
uma fonte de prazer, e os lábios se transformam numa zona erógena, origem 
de uma pulsão parcial. Num segundo momento, essa pulsão parcial, cujo 
caráter sexual é assim ligado ao processo de erotização da zona corporal 
considerada, separa-se de seu objeto de apoio para se tornar autônoma. 
Funciona então de maneira autoerótica. (ROUDINESNO & PLON, 1998, p. 
629) 

  

Além desses fatores, a pulsão se define por características específicas: sua “força”, seu 

“alvo”, seu “objeto” e sua “fonte”. Não nos dedicaremos aqui, no entanto, a escrutinar o 

conceito desenvolvido por Sperber em busca de tais características. Acreditamos que tais 

princípios estejam implícitos no percurso investigativo da autora e optamos, portanto, por nos 

concentrar em explicá-lo. 

Ora, por se tratar de um conceito de pulsão, a pulsão de ficção seriaé, sem dúvida, 

congênita no homem, ou seja, constitui “um fenômeno que existe desde os primórdios, não só 
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da humanidade, mas de cada vida humana, no passado, no presente e no futuro” (SPERBER, 

2009b, p. 7). Contudo, nesta aproximação imediata com Aristóteles, seria perigoso e redutivo 

atrelar o conceito de Sperber à noção de mimese como imitação. Melhor seria pensá-la a 

partir de sua outra tradução possível: representação, e ainda assim observando as diferenças 

entre o pensamento aristotélico e este, contemporâneo, proposto por Sperber. Isso porque toda 

a teoria de Sperber parte de uma investigação dos primeiros traços de oralidade na infância e 

se opõe à hipótese unidiretiva em que a linguagem, a partir da interação entre a criança e o 

adulto, se assenta sobre o infante, decorrendo de um processo de simples cópia por parte da 

criança. 

Para Sperber, o processo de aquisição da linguagem passa por uma espécie de 

apropriação pela criança dos significados da linguagem. A pulsão de ficção constitui 

exatamente este procedimento, portanto se caracteriza mais por um processo de criação e 

elaboração do que propriamente de reprodução e não se manifesta apenas durante este 

momento de aquisição da linguagem. Em seu livro, Ficção e razão: uma retomada das 

formas simples (2009a), Suzi Sperber percorre um caminho para a compreensão de como, por 

ela chamadas, as formas literárias simples, a dizer, o mito e os contos de fadas, contribuem 

para a constituição de um campo de saberes comuns entre os seres humanos (que garantiria, 

por exemplo, o princípio de tradutibilidade entre os idiomas) e perscruta os meios através dos 

quais a razão humana se desenvolve a partir de um princípio de ficcionalidade. 

Nas primeiras páginas do livro, a autora nos leva a refletir sobre como todos 

possuímos a mesma capacidade de compreensão e intelecção, desde que recebamos os 

estímulos certos. Assim, tomando como universal a capacidade de aprendizado, busca 

explicar, então, o que garantia este mesmo princípio a todos os seres humanos. É neste 

momento que Sperber começa a delinear o conceito de pulsão de ficção, alegando que seria 

este o elemento que iguala os homens na sua capacidade de aprender. 

Desta forma, a pulsão de ficção se estende do momento de aquisição da linguagem 

para o processo de construção e compreensão da linguagem mesma, desde a infância até a 

velhice. Ou seja, de algum modo, levados por este impulso, vivemos, sempre que diante da 

linguagem, um processo de elaboração e reconstrução de significados característico da 

racionalidade.  

Como já mencionado, no entanto, o conceito de pulsão de ficção se fundamenta a 

partir de estudos dos primeiros traços de oralidade na infância. Investiga, portanto, os 

processos de aquisição da linguagem por notar aí um momento essencial de primeira inserção 
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em um campo de saber comum: o idioma materno. Assim, Sperber busca nos estudos da 

psicolinguista Cláudia Lemos11 indícios que a ajudem a dar os primeiros passos na 

comprovação de suas hipóteses. Neste momento, a ideia que parece saltar primeiro aos olhos 

de Sperber (2002, p. 262) é a de que a primeira manifestação oral estruturada da linguagem, 

que ocorre próxima aos três anos de idade, trata-se da construção de uma narrativa pela 

criança e de que as manifestações anteriores a essa narrativa constituem enunciações, em suas 

palavras, “utilitárias”, que exprimem necessidades da criança. 

A autora compreende, assim, que, se a primeira manifestação completa e estruturada 

da linguagem diz respeito à construção de uma narrativa, as manifestações anteriores, 

pertencentes ao nível da necessidade utilitária, podem ser consideradas como um momento de 

linguagem em construção: “A primeira fala estruturada e completa do ser humano, a sua 

primeira fala não utilitária, pertenceria, pois, ao nível do imaginário” (SPERBER, 2002, p. 

262-263) e não ao nível da necessidade utilitária, sendo originária da elaboração de uma 

narrativa ficcional.  

Tendo isso em mente, e lembrando que, segundo Jacques Lacan12, o imaginário é 

inato, Sperber passa a procurar situações em que possa notar, antes da construção dessa 

narrativa primordial, o imaginário tateando a linguagem. Chega, assim, ao jogo fort-da, 

descrito por Freud em Além do princípio do prazer (1919-1920), para dar prosseguimento à 

sua pesquisa.  

O jogo consiste em uma aparente brincadeira realizada pelo neto de Freud – criança de 

um ano e meio de idade, ainda distante da fase de enunciação estruturada da linguagem –, 

quando da partida de sua mãe, em que o pequeno puxava e empurrava um carretel preso por 

um barbante emitindo alguns sons, interpretados pelo avô e pela mãe como as palavras fort 

(ou “para lá”) para quando o carretel se afastava e da (ou “para cá”) para quando o carretel se 

reaproximava.13 A criança não chorava ao se despedir da mãe, mas após a separação lançava 

mão deste ritual. 

Freud, supondo que o jogo fazia referência ao evento vivido pela criança, elaborou a 

hipótese de que o ser humano, além de ser movido por uma busca de prazer e uma fuga do 

desprazer, tem a necessidade de elaborar, organizando de forma inteligível, sentimentos 

negativos, como a decepção, a dor, a perda, o sofrimento. Sperber (2002; 2009) enxerga algo 

                                                
11 LEMOS, Cláudia T. G. Los procesos metafóricos y metonímicos como mecanismos de cambio. In: 
Substratum, vol I, nº I, 1992, pp. 121-35. 
12 Psicanalista francês a quem nos dedicaremos mais a frente. 
13 Em nota a autora justifica a tradução “para lá”, “para cá” a partir do poema DEBUSSY, de Manuel Bandeira. 
(SPERBER, 2009a, p. 85) 
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a mais nesse evento, entende que o jogo fort-da permite que o fato vivido seja elaborado pela 

criança a partir de um traço específico fundamental: o seu caráter ficcional. Ou seja, é a 

qualidade ficcional do jogo que, como uma lente entre o sujeito e o evento, permite que este 

último seja elaborado e revestido de novo significado. 

Deste modo, ao mesmo tempo em que o evento de partida e retorno da mãe ganha 

significado a partir da representação de ausência e presença do carretel, as palavras que 

contribuem para este processo ganham também um novo significado. Neste caso, talvez a 

ficção não fosse apenas produto da linguagem, mas incentivadora de sua construção, ou seja, 

as palavras não são apenas resultado da cena realizada pela criança, são parte da cena. Assim, 

também as palavras, esses construtos ficcionais, visam a composição de uma narrativa maior. 

Para compreendermos melhor a forma de articulação da pulsão de ficção, devemos 

saber que ela congrega três dimensões: imaginário, simbolização e efabulação. Sublinhamos 

os vínculos entre essas dimensões sugeridas por Sperber e os registros que, segundo Lacan, 

constituem o sujeito, a dizer, o imaginário, o simbólico e o real. Todo o caminho do jogo fort-

da, por exemplo, parece a exposição deste eterno diálogo entre um imaginário que, atingido 

pelo real, busca apoio no registro simbólico: 

 

O jogo revela, pelo menos inicialmente, que o acontecimento externo 
repercutiu no sujeito, transformando-se em interno. É também revelador de 
que o real, elemento externo de um acontecimento, passou a um nível de 
figuração particular, pessoal (que estou chamando de imaginário), de 
construção de uma ação segunda, que está no lugar da primeira – real – 
mediante o uso de símbolos também. Tanto o imaginário investe objetos ou 
o que seja com valor simbólico – em certa medida com valor metafórico, 
visto que tal objeto está no lugar de outro, mas o recurso não é da linguagem 
– como os diferentes investimentos simbólicos podem ter uma leitura 
correspondente a símbolos. (SPERBER, 2009a, p. 87) 

 

Tais registros integram o desenvolvimento da teoria do sujeito proposta por Lacan. 

Segundo Antônio Quinet (2002, p. 41), o imaginário lacaniano diz respeito ao “campo do 

visível, onde se encontra o mundo dos objetos perceptíveis e das imagens que seguem a tópica 

especular”, configurando os domínios do eu, da consciência, relacionando-se, portanto, ao 

olhar narcísico do eu para o mundo. Por isso, o imaginário é inato, porque o recorte da 

percepção do sujeito para o mundo é inato. Tal constatação, no entanto, não exclui de modo 

algum o campo do simbólico, que se constitui a partir do momento mesmo em que a criança 

passa a significar o mundo, significar, por exemplo, a amamentação como um momento de 
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prazer14. Neste sentido, “quem comanda [a consciência do imaginário] é o simbólico com sua 

lógica significante” (QUINET, 2002, pp. 41-42), logo, esse recorte da percepção do sujeito 

submete-se ao registro simbólico. O real, por sua vez, é constituído exatamente por aquilo que 

está excluído do âmbito da consciência, ou daquilo que poderíamos entender como a realidade 

do sujeito. O real é o inominável, ou seja, é aquilo que não é passível de significação, é a 

camada inapreensível e invisível que, ainda assim, atinge o sujeito. 

Logo, o imaginário de Sperber está estreitamente vinculado a esse imaginário 

lacaniano, caracterizando a dimensão inata do sujeito. Dimensão criadora de imagens que se 

atrela às imagens impostas pela dimensão simbólica, em um movimento bem próximo 

daquele descrito por Evreinoff (1936, p. 41) sobre o instinto de transfiguração, “instinto de 

contrapor às imagens recebidas do exterior, imagens arbitrárias concebidas no interior”. Aqui, 

no entanto, a separação entre interior e exterior é mais difusa e as imagens supostamente 

concebidas no interior não são tão arbitrárias, pois não são independentes do campo 

simbólico. Trata-se, portanto, de um diálogo mais complexo do que Evreinoff possa ter feito 

parecer. 

Já a simbolização, mencionada pela autora, tem a ver com essa busca de inserção do 

evento primeiro – no caso do fort-da, a partida da mãe – em um tecido simbólico, é aí que a 

linguagem se encaixa, por exemplo: ao repetir para lá e para cá a criança reafirma um signo 

valoroso dentro de sua narrativa. O pedaço de barbante que segue nas mãos da criança, as idas 

e vindas que fazem aparecer e desaparecer o carretel, o próprio carretel, enfim, todos esses 

elementos possuem seu valor simbólico dentro da narrativa como um todo, ou o valor 

metafórico, como diz Sperber.  

O resultado de todo este processo é o que a autora chama de efabulação, que nada 

mais é senão o ato de criar narrativas investidas de valor simbólico. Ou seja: “A efabulação 

equivale a um impulso do ser humano, que o leva a encenar um evento – graças ao imaginário 

e mediante a simbolização” (SPERBER, 2011, p. 68). Esta operação de simbolização acaba 

também por inserir a narrativa em uma temporalidade cíclica, repetitiva que estabelece uma 

espécie de ritual ficcional, por meio do qual se pretende alcançar uma nova compreensão do 

evento gerador de todo este processo. 

                                                
14 Tal questão, bem evidente, possui contornos muito mais complexos se pensarmos em todos os elementos 
envolvidos, por exemplo, por este momento de amamentação (o olhar da mãe para a criança, o toque, o sabor do 
leite que sai pelo seio, o sabor do seio mesmo), no entanto, não nos parece necessário nos aprofundar na 
dificuldade do termo, uma vez que o que nos interessa aqui é compreender o campo simbólico como o espaço da 
atribuição e interpretação de símbolos culturais, linguísticos, etc. Deixamos parte desta complexidade a cargo da 
compreensão já mencionada do conceito de pulsão. Cf. página 26. 
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Assim, a pulsão de ficção se caracterizaria também como uma espécie de 

incentivadora da criança diante do evento, a partir do momento em que a coloca no lugar de 

agente e não mais apenas receptora da ação:  

 
A criança observada por Freud é capaz de inventar um jogo que está no lugar 
do acontecimento que a fizera sofrer, e de substituir o sofrimento pelo 
apaziguamento. Não se deu apenas a conversão do ativo (reação à dor por 
meio do pranto) em passivo (entendida a não-ação do choro como aceitação 
da partida da mãe). Deu-se também uma reconversão do passivo em ativo 
por meio do jogo (...). (SPERBER, 2009a, p. 87) 

 

A criança que antes chorava passivamente em protesto pela partida da mãe e depois se 

acalmava em aceitação ao adeus, agora reage colocando-se como narrador ativo de um jogo 

cênico que a impulsiona rumo a um novo nível de compreensão sobre a separação.  

Este mecanismo ficcionalizador seria acionado, segundo Sperber (2002, p. 284), diante 

de “momentos diferentes de iniciação, de confronto”. É evidente, portanto, que durante a 

infância, sobre a qual a autora se debruça, o impacto deste mecanismo é maior e mais 

profundo, porque diz respeito a um momento de iniciação e construção do sujeito no mundo. 

Isto é, um momento de organização de características básicas e primordiais, de construção da 

linguagem e inserção na cultura. A infância constituiria esse momento de criação e 

apropriação da dimensão simbólica, que media a nossa relação com o real. 

Vimos que Evreinoff também releva as características do seu instinto teatral durante o 

período da infância, além de abordar a teatralidade como uma espécie de instinto de retomada 

de rédeas da própria vida, em que o sujeito passa de escravo para senhor dos acontecimentos 

que o englobam. Ambas considerações são similares às de Suzi Sperber. 

Até aqui, então, Sperber e Evreinoff parecem consonantes, no entanto, há aspectos 

divergentes que não devem ser negligenciados, pois são exatamente tais aspectos que trazem 

Boal de volta ao diálogo, fechando o círculo de compreensão e síntese que buscamos 

alcançar.  

Talvez a mais latente divergência entre ambos diga respeito propriamente ao nome 

empregado no desenvolvimento de suas teorias. Como já mencionado, Sperber fala de um 

conceito de pulsão, que difere do conceito de instinto utilizado por Evreinoff.15 Ora, como já 

                                                
15 É importante salientar que tal análise parte da leitura de uma tradução de Evreinoff para o espanhol, pois não 
tivemos acesso ao original, em francês, mas tendo em conta o momento em que elaborou suas ideias, nos parece 
pouco provável que tenha desenvolvido um conceito que se aproximasse da ideia freudiana de pulsão, como faz 
Sperber. 
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vimos, a pulsão se assenta sobre o instinto, é característica humana, ela mesma fruto de 

representações e significações, logo, nos diferencia e nos afasta do instinto animal.  

Essa diferença, a princípio tão singela, representa toda a diferença do mundo, uma vez 

que nos leva à dita complexificação da discussão, referente à tomada de um caminho dialético 

e, em certo sentido, contraditório: a pulsão de ficção seria ao mesmo tempo causa e 

consequência de um processo de caráter ficcional. Se, como mencionamos algumas páginas 

acima, a pulsão é a representação psíquica de um estímulo somático, há um processo 

ficcionalização intrínseco ao surgimento mesmo da pulsão. 

Existe, no entanto, uma questão que deve ser relevada e que se esclarece nos próximos 

subcapítulos deste trabalho, Sperber elabora o conceito de pulsão de ficção como uma 

necessidade de construção de narrativas ficcionais completas, por assim dizer. Não se refere, 

portanto, a um processo de simples atribuição de significados, mas sim a um processo de 

criação ficcional. 

O que interessa, então, é que, mesmo nesses meandros de imprecisão, uma coisa é 

certa: a criação ficcional promove o apaziguamento, mesmo que momentâneo, de uma 

angústia. E o faz em um processo não apenas de criação e simbolização, mas em um processo 

de leitura e recepção: 

 
Concebo um receptor primeiro que se distancia do sujeito, mas que, sendo o 
outro de si mesmo, é um interlocutor crítico, atento, que procura adequar a 
expressão (textualização, em certa medida, mas prefiro expressão porque 
quase não há texto) ao vivido. (SPERBER, 2011, p. 59) 

 

Ou seja, em alguma medida, o sujeito que age também se assiste, assim como havia 

dito Boal, o que nos aproxima de uma ideia mais estreitamente relacionada à recepção. 

Ora, a pulsão de ficção, como descrita por Sperber, não está simplesmente relacionada 

a um princípio de autotransmutação, ou de faz de conta, como estão as teorias de alguns dos 

autores mencionados anteriormente. A efabulação diz mais respeito à entrada em um estado 

de jogo16 em que, agindo concretamente em contexto ficcional, o sujeito organiza 

minimamente o objeto de sua angústia em uma narrativa apaziguadora, cuja leitura é 

concomitante à sua realização. 

Podemos deduzir, então, que a pulsão de ficção conjuga os processos mencionados por 

Evreinoff: de um lado, afastar-se de si para representar um personagem e, de outro, 

                                                
16 Existem estudos concernentes a tal estado e ao conceito de jogo, no entanto, optamos por mantê-los fora desta 
discussão.  
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aproximar-se de si para expor o que há de interior; e soma o processo mencionado por Boal: 

afastar-se do todo para melhor observar-se. Revela-se, assim, o movimento dialético que 

mencionamos anteriormente e que, nas palavras de Sperber, trata-se de dois movimentos: 

 
Um consiste em deixar-se penetrar pelo mundo (cor, imagem, som, ritmo, 
espaço, linhas, alturas, dimensões, eventos, emoções), isto é, aproximar-se 
do mundo; o outro consiste em, ao mesmo tempo, afastar-se dele, para mais 
tarde agir sobre o mundo. O fruto da simbolização (mais concretamente a 
efabulação) está entre o sujeito e o mundo. É um exercício de afastamento de 
si, a fim de obter uma dimensão mais diversificada de si. O movimento é 
dialético entre o dentro e o fora, a interioridade e a exterioridade, a 
subjetividade e a objetivação. (SPERBER, 2009a, pp. 269-270) 

 

Tais movimentos constituem exatamente esse jogo: uma espécie de montante e jusante 

da maré da construção de sentido. A pulsão de que nos fala Sperber é, assim, uma pulsão de 

organização do caos do real na linearidade de uma narrativa ficcional, constatação que 

diminui, ao menos um pouco, a contradição colocada anteriormente: apesar de ser causa e 

consequência de um processo ficcional, a pulsão de ficção parte de um processo fragmentado 

e desordenado, para alcançar um resultado ordenador. 

Nestas idas e vindas da construção de sentido, parece implícita a tríade de Boal – EU 

observador, EU em situação, e o Não-EU. Neste caso: aproximar-se do mundo equivaleria a 

este golpe do real, estopim de todo o processo; afastar-se do mundo se atrelaria a um 

movimento simultâneo de ficcionalização e observação; e agir no mundo se relacionaria ao 

mesmo tempo à ação ficcional e à ação concreta construtora de sentido. 

Estes incontáveis movimentos dialéticos seriam organizadores da razão humana, 

estabelecendo um diálogo inevitável e constante entre “ficção” e “realidade”, que acaba 

pondo fim à cisão entre tais palavras. Segundo Sperber, em todo este processo “O tempo 

histórico suscita o outro tempo – ficcional – conferindo-se reciprocamente um sentido” 

(SPERBER, 2009a, p. 93). 

Esta questão relativa à construção de sentido é essencial: o evento real escapa à 

dimensão simbólica do sujeito, logo, demanda para que haja o apaziguamento, um processo 

de simbolização. Assim, “sendo bios, este impulso para a busca de sentido (conhecimento) é 

inato como o imaginário, assim como é inata a simbolização” (SPERBER, 2009a, p. 105). 

Partindo dessa premissa de que a ficcionalização é inerente ao homem, a autora 

“explica a própria criação ficcional como decorrente de uma pulsão de ficção mais intensa em 

certos indivíduos” (SPERBER, 2002, p. 284), como o impulso de criação artística verificado, 

por exemplo, nos “fazedores” de teatro. Sendo que os indícios de intensa efabulação nas artes 
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se evidenciariam, a priori, através da esfera mimética. Podemos dizer, concordando com 

Sperber, que é acertada a compreensão de Aristóteles de que a representação é inerente ao 

homem. E é certo dizer também que o instinto teatral de Evreinoff e a vocação de teatro de 

Boal têm sua validade.  

Declaramos, portanto, como resolvida, pelo menos para os nossos intentos, a questão 

relacionada à necessidade de produção artística. E, apesar de permanecermos no esforço de 

compreender as características necessárias à recepção, temos um indício que tende a nos guiar 

por este caminho: a compreensão de que se atrela à pulsão de ficção um impulso de busca de 

sentido. Assim, entendemos que o exercício do espectador descende do exercício desse sujeito 

em situação que se auto-observa, e que existe, além de um impulso de criação ficcional, um 

impulso de recepção e criação de sentido para a efabulação.  

Neste contexto, ao aceitarmos definitivamente a pulsão de ficção como conceito que 

melhor nos atende para que sigamos na compreensão desses laços entre a humanidade e a 

recepção teatral/ficcional, devemos retomar – para analisá-lo mais profundamente – o 

conceito que abre este capítulo: a mimese que, como já vimos, está estreitamente relacionada 

à criação ficcional. 

 

 

1.3. A ideia de mimese 
 

Todas as ideias anteriormente citadas germinam em solo fertilizado pela ideia de 

mimese. Transfigurar-se, ver-se como um “não-EU”, teatralizar, construir narrativas 

investidas de valor simbólico, tudo isso está intimamente relacionado com a criação ficcional, 

que diverge da “realidade” sem perdê-la de vista. Neste momento, tomando como base para 

sequência desta argumentação o conceito de pulsão de ficção, compreendemos ser inadiável a 

realização de uma análise melhor fundamentada do conceito grego de mimese que pode 

esclarecer, inclusive, a ideia de ficção que abordamos nesta dissertação. 

As interpretações, já vastamente mencionadas, de Platão e Aristóteles nos servirão de 

pontapé inicial para a discussão. Ambos recorrem à imitação17 como conceito-chave para a 

compreensão da arte da poesia, no entanto apresentam pensamentos diametralmente opostos. 

Logo, parece ser pertinente fazer uma breve retomada dos sentidos da mimese desde o seu 

                                                
17 Tradução comumente aceita da palavra mimesis. 
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emprego pelos gregos até a sua conotação contemporânea para compreender melhor aquilo 

que dizemos ser a relação mimética estabelecida pelo teatro. 

Começamos por um aprofundamento em Platão, talvez o primeiro a se debruçar sobre 

este conceito, que apresenta um sentido controverso do termo. Devemos lembrar o quanto a 

mimese apoia todo seu pensamento filosófico18, mas nos interessa para esta análise sua 

compreensão da mimese poética estreitamente ligada à sua teoria do conhecimento, que pode 

ser exemplificada através da conhecida “alegoria da caverna”. 

Na alegoria, publicada na República, Platão sugere que os seres humanos, agrilhoados 

pelas pernas e pelo pescoço de frente para a parede do interior de uma caverna, leem do 

mundo apenas as sombras daquilo que desfila às suas costas, entre eles, e a chama ao fundo 

que lhes proporciona luz. Ou seja, que são capazes de observar do mundo apenas uma 

realidade projetada sobre a parede, única coisa real que seus olhos alcançam. A alegoria surge 

como forma de evidenciar a falta de conhecimento do homem instintivo diante do mundo, 

insinuando que a filosofia é um recurso que poderia nos libertar dos grilhões do instinto 

animal e nos colocar diante do mundo ideal, um mundo de perfeição que o homem comum 

desconhece e que pode acessar apenas por meio da razão, o que prenuncia toda a complexa 

discussão platônica sobre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. 

O mundo das ideias é aquele onde repousa a verdade, a verdadeira realidade e do qual 

nos aproximamos a partir da filosofia, ou seja, do pensamento. Sendo assim, o mundo 

sensível, este em que vivemos, é exatamente a parede sobre a qual se projetam as sombras do 

pensamento e é, portanto, ele mesmo, uma mimese do mundo ideal, que já nos afasta da 

verdade. Se o mundo sensível é uma imitação do mundo das ideias e as artes poéticas criam 

um mundo a partir da imitação do mundo sensível, estas se afastam duas vezes do mundo 

ideal platônico corrompendo, portanto, ainda mais a verdade. Aquele que busca na arte a 

criação de outro mundo, nada faz senão ludibriar o homem de forma ainda mais grosseira. Por 

isso, por afastar o homem da verdade, o poeta deve ser banido da polis, segundo a teoria 

platônica. 

Além deste ataque, Platão efetua outro, talvez mais sério, ao acusar “a poesia de 

fertilizar e regar as paixões em vez de desencorajá-las” (CARLSON, 1997, p. 14), o que 

implica não só no afastamento do homem da verdade – lembrando que, para o filósofo, aquilo 

que alimenta as paixões e as emoções nos afasta do pensamento – mas na degeneração de sua 

moral. Tal posicionamento se dá em decorrência da noção de mimese empregada pelo autor, 
                                                

18 É fundamental ter em conta que o idealismo platônico toca constantemente na questão da mimese por 
considerar o plano material mesmo, produto de um construto mimético. Cf. A República, Livro VII e Livro X. 
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que se aproxima de uma noção imitativa. Para Platão, a mimese faz o que faz um espelho, 

reflete o mundo. Não existe criação ou produção possível para a mimese, há apenas o 

simulacro da já enganosa realidade sensível. 

Para um artista contemporâneo abraçar tal ideia de arte não-criativa, de cópia mal 

realizada, cópia da cópia ou simulacro soe, talvez, até um pouco agressiva. Isso porque o 

pensamento artístico ocidental desenvolve-se em grande parte pautado pela proposta 

aristotélica de mimese. Aristóteles, em um pensamento tão complexo quanto o de seu 

preceptor, apresenta a mimese como algo mais palatável à contemporaneidade, ainda que 

evidentemente não pudesse prever o ponto ao qual chegaríamos. 

O filósofo apresenta uma perspectiva da mimese em que esta se distancia da pura e 

simples imitação aproximando-se da representação e demonstrando seu potencial criativo. 

Segundo o autor, “[...] não é ofício de poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o 

que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a verossimilhança e a 

necessidade” (ARISTÓTELES, 1966, p. XX). Ou seja, o poeta não copia o mundo, mas o 

recria a partir de sua inserção em um universo que possui leis próprias: a verossimilhança e a 

necessidade. Assim, a mimese aristotélica abre espaço para o potencial criativo da arte sem 

abandonar o referencial da realidade: 

  
Efetivamente, tal é o motivo porque se deleitam perante as imagens: 
olhando-as, aprendem e discorrem sobre o que seja cada uma delas, [e 
dirão], por exemplo, “este é tal”. Porque, se suceder que alguém não tenha 
visto o original, nenhum prazer lhe advirá da imagem, como imitada, mas 
tão somente da execução, da cor ou qualquer outra causa da mesma espécie 
(ARISTÓTELES, 1966, p. 71) 

 

Neste trecho, a ser retomado mais adiante, o filósofo de Estagira deixa clara a 

existência de um suposto “original” em que se baseia a imitação/representação e aponta para 

uma convivência, nas artes, de um campo mimético e de um campo de execução, que 

aparentemente se diferenciam entre si, mas que, no teatro, se unem diante daquele que olha a 

imagem imitada. 

Pensando neste referente da realidade, vale salientar a relevância que a própria noção 

de realidade em Platão e em Aristóteles tem para a formulação de suas concepções, 

respectivamente, negativa e positiva de mimese. A esse respeito, Marvin Carlson observa:  

 
A base da realidade, segundo Platão, é o reino das “Ideias” puras, vagamente 
refletidas no mundo matéria e, por sua vez, copiadas pela arte. Aristóteles vê 
a realidade como um processo, um devir, com o mundo material composto 



 
 

36 
 

de formas parcialmente realizadas que se encaminham – graças aos 
processos naturais – para a sua perfectibilização ideal. O artista que dá forma 
à matéria bruta trabalha, assim, de maneira paralela à da própria natureza, e, 
observando nestas as formas parcialmente realizadas, pode antecipar sua 
completude. (CARLSON, 1997, p. 15) 

 

Em Aristóteles, portanto, o artista não é um corruptor da realidade, mas um agente 

lapidador da natureza, que a aproxima da perfeição. Assim, o idealismo platônico, de um lado, 

e o materialismo aristotélico, de outro, somam compreensões que são até hoje relevantes para 

a compreensão da mimese. A prévia existência de um referencial em que a mimese se baseia é 

o ponto comum que se salienta entre ambos,19 mas ainda hoje nos alcança e nos contagia um 

diálogo entre as ideias de simulação e de criação em torno do conceito de mimese.  

Tendo em conta que tais noções se estenderão por todo o trabalho, acompanhando a 

ideia de ficção e a de teatro, e sabendo que serviram de fundamento para todos os outros 

autores que discutiram o tema, nos permitiremos um salto para a modernidade, a fim de 

melhor compreender como a mimese é vista da atualidade. Ou melhor, a forma como, 

segundo o ponto de vista de um autor com maior compreensão dos desdobramentos da 

mimese ao longo do tempo, tal conceito se articula em um processo de criação ficcional. 

Erich Auerbach – autor da primeira metade do século XX que aborda, ao longo de 

todo um livro, a mimese com base em seus meios de representação da realidade – fortalece a 

ideia de que a “imitação” está sempre em diálogo com seu referente. No primeiro capítulo de 

Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental, o autor faz um paralelo entre a 

Odisseia homérica e o relato do sacrifício de Isaac, no Velho Testamento da Bíblia, como 

forma de compreender a relação entre mimese e realidade em cada caso.  

Auerbach salienta o fato de que na Odisseia é construído um discurso rico em detalhes 

e pormenorizado, onde tudo se dá a conhecer com precisão e clareza e o leitor, assim, é um 

ser onisciente detentor de todo o universo ficcional. Enquanto no texto bíblico, a narração se 

dá através de um enfoque na ação, ignorando uma gama de nuances e optando por um 

discurso que abre mais espaço para diferentes interpretações: 

 

De um lado, fenômenos acabados, uniformemente iluminados, definidos 
temporal e espacialmente, ligados entre si, sem interstícios, num primeiro 
plano; pensamentos e sentimentos expressos; acontecimentos que se 
desenvolvem com muito vagar e pouca tensão. Do outro lado, só é acabado 
formalmente aquilo que nas manifestações interessa à meta da ação; o 
restante fica na escuridão. Os pontos culminantes e decisivos para a ação são 

                                                
19 Não ignorando que tal referencial é diferente para cada um dos filósofos e que tal distinção altera todo o 
pensamento que segue acerca do conceito de mimese. 
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os únicos a serem salientados; o que há entre eles é inconsistente; tempo e 
espaço são indefinidos e precisam de interpretação; os pensamentos e os 
sentimentos permanecem inexpressos: só são sugeridos pelo silêncio e por 
discursos fragmentários. O todo, dirigido com máxima e ininterrupta tensão 
para um destino e, por isso mesmo, muito mais unitário, permanece 
enigmático e carregado de segundos planos. (AUERBACH, 1987, p. 9) 

 

Sabendo disso, realçamos que os recursos utilizados pelo Velho Testamento o 

aproximam de um discurso de caráter histórico, condizente com suas pretensões dogmáticas, e 

realizam uma absorção de nós, leitores, pela obra ao “roubar-nos a nossa liberdade de ânimo, 

dirigir numa só direção e concentrar nossas forças interiores” (AUERBACH, 1987, p. 8), em 

uma articulação que seria própria da poesia trágica, porém empregada em um texto épico. O 

texto homérico, no entanto, não alcança tal impacto, permitindo ao leitor uma experiência 

menos absortiva e mais consciente. 

Deste modo, apresentam-se, nos exemplos, mecanismos miméticos diferentes, 

similares a mecanismos que notamos no teatro, sobre os quais falaremos mais adiante. Um 

que ludibria e um que se assume e se distancia a partir da razão. Tais aproximações, no 

entanto, nos servem apenas de propulsão para o pensamento que se pretende construir a 

respeito da mimese. Levando em conta a percepção de Auerbach, o processo de narração 

minuciosa da Odisseia é o que revela o seu plano ficcional, este seria um caso em que a 

mimese se torna muito evidente. No caso do sacrifício de Isaac, a reflexão nos leva a lugares 

mais complexos e mais profundos, pois se trata de um processo mimético que, pensando na 

definição aristotélica, narra o que poderia acontecer como se fosse fato acontecido. As 

escolhas formais e a relação do texto com os elementos da realidade se dão de modo que a 

mimese consegue velar-se, gerando no leitor uma espécie de excitação.  

Partindo destas acepções da mimese para recobrar o diálogo com o teatro, cerne desta 

pesquisa, temos que esta dialética interna da mimese – em que a realidade não se coloca 

apenas como referencial, mas como lugar de tensionamento – é princípio fundamental da 

mimese teatral, isso porque no teatro há sempre uma camada mimética que toca o efetivo, 

pois o que se vê em cena, invariavelmente, não é apenas o que “poderia acontecer”, mas está 

sempre, de fato, acontecendo. Esse tensionamento inerente à mimese no teatro não é apenas 

produto do seu modo de articulação formal enquanto mimese, mas também produto daquilo 

que cremos como uma das especificidades do teatro: a coincidência da criação e da recepção 

de mimese. É por isso, nos parece, que Auerbach considera esse modo de articulação do 

Velho Testamento próprio daquele que se vê na poesia trágica. 
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Se tomarmos como exemplo Luigi Pirandello, ainda que neste caso nos afastemos da 

poesia trágica em si para abordar questões concernentes a própria lógica teatral de modo mais 

abrangente, podemos fazer uma breve análise do contexto da mimese ao qual nos referimos 

no teatro. Pirandello trabalha questões que dizem respeito à construção mimética em seus 

textos de modo que expõem essa característica dúbia da mimese através de propostas meta-

teatrais. 

Em sua peça Seis personagens à procura de um autor, por exemplo, o autor aborda 

um contexto, ele mesmo, teatral. Ou seja, temos uma peça de teatro sobre uma peça de teatro. 

Em breve resumo da narrativa proposta pelo espetáculo, há atores reunidos no palco apenas 

aguardando a chegada do Diretor e da Primeira Atriz, mais uma vez atrasada. Assim que 

ambos chegam, todos começam a ensaiar a peça O jogo dos papéis. O Primeiro Ator, antes 

mesmo que se desse o pontapé inicial, zomba de algo que julgava “ridículo” no texto: foi 

pouco para que se desenrolasse toda a querela do Diretor sobre a escassa produção 

dramatúrgica de qualidade, que deixa poucas opções para o trabalho e os obriga a usar textos 

de Pirandello, que só eram inteligíveis para os “iniciados”. É quando chega de supetão o 

Porteiro do local, acompanhado por seis personagens que reivindicam uma representação. O 

Pai, a Mãe, a Enteada, o Filho, o Rapazinho e a Menina clamam por um autor que dê vida ao 

seu drama. Eles expõem sua história ao diretor e aos atores para persuadi-los de que merecem 

ser encenados. Mas quando enfim conseguem convencê-los, se chocam com o incontestável 

fato de que a representação teatral de seu drama jamais seria equivalente àquilo que viveram, 

jamais se igualaria à tragédia de suas vidas ficcionais. Desde os atores que tanto distam de sua 

real aparência e essência, até o cenário, a mobília, nada é como deveria. A realidade do palco 

não é suficiente para representar a sua ficção. 

É interessante sublinhar que Luigi Pirandello, na rubrica em que menciona a chegada 

das Seis Personagens, nos alerta: 

 

Quem quiser tentar uma transposição cênica desta peça, precisa empenhar-
se, com todos os meios, para conseguir o máximo efeito a fim de que essas 
Seis Personagens não se confundam com os Atores da Companhia. (...) o 
mais eficaz e idôneo, que aqui se sugere, será o uso de máscaras especiais 
para as Personagens (...). (PIRANDELLO, 2009, p. 187) 

 
 

Ou seja, para acentuar essa suposta distância entre a “realidade” dos Atores e a ficção 

das Personagens, o autor lança mão de alguns possíveis recursos. Além da máscara sugerida, 

cita também a possibilidade de se criar diferentes atmosferas a partir da iluminação. Ora, o 
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que se articula no texto é uma questão acerca do reposicionamento e da reorganização da 

hierarquia entre ficção e realidade que, incontestavelmente, vem acompanhada de um 

questionamento do lugar da mimese no teatro. 

E devemos nos ater ao fato, realçado por Pirandello, de que “As Personagens não 

deverão, com efeito, aparecer como fantasmas, mas como realidades criadas, elaborações 

imutáveis da fantasia e, portanto, mais reais e consistentes, do que a volúvel naturalidade dos 

Atores” (PIRANDELLO, 2009, p. 188), de modo que o autor não só evidencia a incapacidade 

dos atores de se transmutarem em personagens e questiona o jogo mimético no teatro, como 

também aponta para uma concepção de mimese que caminha, se não para a perfeição, para a 

ordem e a linearidade, em que as personagens constituem criaturas íntegras de caráter e 

coesas, cuja personalidade demonstra-se inalterável.  

É como se, de algum modo, Pirandello nos lembrasse que essa ficção à la Odisseia é 

incabível no contexto teatral. O caráter do teatro abre, por si só, as lacunas que notamos no 

Velho Testamento, porque está ligado antes à ação do que a qualquer outro elemento. A 

existência de corpos reais agindo em cena contamina qualquer possibilidade de representação 

mimética ordenada e linear, questionando, portanto, se o teatro estaria apto ao papel ao qual 

se prestava à época de Pirandello e, por consequência, refletindo sobre possíveis novas 

configurações deste papel, que até então seria o de “imitador da vida”.  

Assim, Luigi Pirandello desenvolveu um teatro pautado pela autoexposição do teatro 

através de sua efetividade cênica e esse aparente movimento de desnudar-se da mimese nos 

permite compreender uma especificidade da mimese teatral, o seu eixo axial, de modo a 

aventar a possibilidade de que este princípio de tensionamento entre ficção e realidade seja 

um fator que antecede as formas estéticas assumidas pelo teatro desde a Grécia. 

Pirandello, no entanto, mesmo questionando esses princípios de ficcionalidade no 

teatro, não abandona o plano mimético, inaugurando não um teatro sem mimese, mas um 

teatro de novas articulações miméticas, que assume essa mimese lacunar, incompleta, a ser 

concluída pelo espectador. As Personagens, que clamam por um autor, representam 

exatamente o antigo trato mimético dado à realidade por aquilo que chamamos de ficção, que 

consiste em uma ordenação categórica e terminante da caótica realidade humana. Enquanto os 

Atores representam a agora ineficaz tentativa de ser um personagem, quando, na verdade, 

nunca deixam de ser si mesmos, estão sempre acompanhados pela sombra de suas existências. 

Surge, então, um conceito esgarçado de mimese que exige o preenchimento realizado 

pela recepção. A mimese teatral propriamente dita seria essa mimese impossível, uma 
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mensagem fragmentária emitida pela cena e completada no ato da recepção pelo espectador, 

no entanto, há outras perspectivas acerca da mimese que parecem aprofundar tais 

pressupostos. O exemplo que utilizaremos é o de Paul Ricoeur, autor francês do pós-guerra, 

que apresenta uma noção alargada de mimese que dá a devida importância ao processo de 

recepção. 

 

 

1.4. A tríplice mimese de Paul Ricoeur 

 

Paul Ricoeur, no primeiro tomo de Tempo e Narrativa, apresenta a ideia que deve nos 

guiar de agora em diante, de que a narrativa enquanto mimese existe como mediadora de 

outros dois processos miméticos – um anterior e outro posterior a ela – neste sentido, parece 

estar de acordo que na noção de mimese estão implícitas uma produção e uma recepção. 

Explicamos. 

Ricoeur nos leva a um aprofundamento do conceito de mímesis aristotélico, 

arquitetando o que chamará de A tríplice mimese. Assim, nos levará por um caminho em que 

explica a construção da mimese em três etapas: deste modo, temos a mimese I, a mimese II e a 

mimese III. A mimese II como a construção narrativa em si, compreendendo aquilo que 

entenderíamos como a essência da ficção, seu cerne; e a mimese I e a mimese III como o 

entorno deste processo. A mimese I é o ponto de partida para a construção da mimese II, ou 

seja, o alicerce da construção da narrativa, fincado no campo do referencial. A mimese III 

caracteriza a chegada da narrativa ficcional ao seu leitor e carrega todas as implicações de 

reconfiguração que a narrativa tende a ter a partir daí. Uma vez que esta possibilidade deverá 

ser importante alicerce do que chamamos aqui de mimese teatral, é preciso dar contornos mais 

claros a essas três mimeses, assim partimos ao lado de Ricoeur na busca de tais elementos 

constitutivos da narrativa ficcional. 

A mimese I dita pelo autor implica três diferentes aspectos da realidade: os aspectos 

estruturais, os aspectos simbólicos e os aspectos temporais. A priori, todos eles constituem o 

campo que entendemos até agora como o referencial em que se baseia a mimese. Segundo o 

hermeneuta, o aspecto estrutural concerne na compreensão do campo da ação como distinto 

do campo do movimento físico. É preciso saber, nomeadamente, que a ação indica uma 

finalidade e, consequentemente, uma motivação; que ação implica na presença de um agente 

que intervém no curso dos eventos; e que a ação é de ordem paradigmática e sedimentária, 
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portanto, aleatória e, em certo sentido, acidental. Tendo-se em conta este panorama, 

desembocamos no que o autor chama de compreensão prática, que é exatamente o domínio 

desta trama conceitual ou a compreensão deste campo em que a ação se desenvolve. 

O aspecto simbólico diz respeito à trama simbólica da cultura, ou seja, à compreensão 

de que a ação a ser narrada já é mediada simbolicamente, momento em que podemos recobrar 

o já mencionado registro simbólico lacaniano. Deste modo, existe naquilo que o autor 

chamará de campo prático – e que nós entendemos como o campo referencial, ou o campo da 

suposta realidade – uma organização “articulada em signos, normas, regras” (RICOEUR, 

1994, p. 91). Tal organização simbólica é o que possibilita a inteligibilidade do campo prático 

e, mais do que isso, sua transposição para e seu reconhecimento no campo poético. O 

símbolo, como o idioma, por exemplo, é o que torna público e normatiza a estruturação de um 

significado, tornando-o legível. 

O terceiro aspecto, o temporal, é talvez aquele em que Ricoeur mais se debruça na 

tentativa de entender de que modo a experiência prática da temporalidade pode ser transposta 

para a narrativa. Iniciando por um diálogo com a noção de tempo agostiniana, o autor 

apresenta a noção do tríplice presente, em que existem o presente do futuro, o presente do 

passado e o presente do presente e as aproxima da temporalidade de Heidegger20: 

 
Como se sabe, Heidegger reserva o termo temporalidade (Zeitligkeit) à 
forma mais originária e mais autêntica da experiência do tempo, a saber, a 
dialética entre ser-por-vir, tendo-se sido e tornar-presente. Nessa dialética, o 
tempo é inteiramente dessubstancializado. As palavras futuro, passado e 
presente desaparecem e o próprio tempo figura como unidade eclodida 
desses três êxtases temporais. (RICOEUR, 1994, p. 98) 

 

Assim, segundo Ricoeur, tanto Heidegger, como Santo Agostinho, destacam esse 

esfacelamento da noção linear de tempo, onde existem passado, presente e futuro, para 

salientar uma índole dessubstancializada da temporalidade. Partindo deste ponto, Ricoeur 

entende a insubordinação deste tempo do ser à representação linear imposta pela narrativa. 

Grosso modo, temos uma intratemporalidade confinada ao presente, mas em constante 

conflito com esses aspectos passados e futuros. Arquiteta-se, então, a possibilidade 

tumultuada de transposição deste “agora” existencial mencionado pelo autor para a sucessão 

de “agoras” linearmente dispostos da narrativa, implicando em uma visão da narrativa não tão 

simplificada e repensando a temporalidade por ela proposta. 

                                                
20 Cf. Ser e tempo (2015) 



 
 

42 
 

Compreendidos os pressupostos do autor com relação a existência desta primeira 

camada mimética, entendemos que: 

 
(...) imitar ou representar a ação, é primeiro, pré-compreender o que ocorre 
com o agir humano: com sua semântica, com sua simbólica e com sua 
temporalidade. É sobre essa pré-compreensão, comum ao poeta e ao seu 
leitor, que se ergue a tessitura da intriga e, com ela, a mimética textual e 
literária. (RICOEUR, 1994, p. 101) 

 

Posteriormente, pretendemos entender de que formas tais pressupostos podem ser 

aplicáveis ao contexto teatral, mas no momento nos atemos a compreender a segunda camada 

mimética sugerida, a mimese II. 

A mimese II seria, segundo o autor, a camada onde se articula a poética em si, ou “o 

reino do como-se” (RICOEUR, 1994, p. 101). Neste momento, mais do que compreender o 

enquadramento da mimese, Ricoeur busca elucidar a função mediadora da segunda camada 

mimética, “uma mediação de maior amplitude entre a pré-compreensão e, se ouso dizer, a 

pós-compreensão da ordem da ação e de seus traços temporais” (RICOEUR, 1994, p. 103). 

Assim, a mimese II configuraria exatamente uma tentativa de organização do caos e da 

heterogeneidade vistos na mimese I e sua inserção em um universo mais apreensível para a 

reconfiguração que deverá acontecer na mimese III. A ficção tem, portanto, a função de 

“arranjo configurante [que] transforma a sucessão de acontecimentos numa totalidade 

significante” (RICOEUR, 1994, p. 105). 

A terceira etapa deste processo mimético, a mimese III, constituiria o processo de 

leitura. A grande questão, no entanto, colocada pelo autor, diz respeito à probabilidade de 

compreendermos esta etapa como uma espécie de retorno à mimese I. Ou seja, embora 

Ricoeur (1994, p. 110) esclareça que é “no ouvinte ou no leitor que se conclui o percurso da 

mimese” e que “a narrativa tem seu sentido pleno quando é restituída ao tempo do agir e do 

padecer em mimese III”, um problema ainda ronda este processo de leitura: o seu caráter 

circular. 

É como se, por mimese I e mimese III fazerem parte do mesmo campo, o campo 

prático, ambas estivessem invariavelmente amalgamadas a uma espécie de círculo vicioso, 

voltando-se sempre para si mesmas. O autor responde: 

 

Que a análise seja circular não é contestável, mas que o círculo seja vicioso 
pode ser refutado. Quanto a isso, gostaria de falar, antes, de uma espiral sem 
fim que faz a meditação passar sempre pelo mesmo ponto, mas numa 
altitude diferente. A acusação de círculo vicioso procede da sedução por uma 
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ou outra das duas versões da circularidade. A primeira sublinha a violência 
da interpretação, a segunda, sua redundância. (RICOEUR, 1994, p. 112) 

 

Ou seja, Ricoeur nos fala indiretamente sobre a criação, na mimese III, de uma nova 

compreensão dos eventos da mimese I, por intermédio da mimese II. Assim, embora 

estabeleça a mimese II como abrigo da narrativa ficcional, ao localizar, às margens desse 

processo, a existência de outros movimentos miméticos, carregados de representação, abre a 

possibilidade de questionarmos a presença da ficção tanto naquilo que antecede a criação 

ficcional, quanto naquilo que a sucede, ou seja, naquelas que entenderíamos como as camadas 

da realidade. Aqui nos referimos, evidentemente, não à narrativa que constitui a intriga, mas a 

uma possível noção de ficção que esteja em diálogo com aquele que dissemos ser um novo 

tratado mimético, que, nos parece, dialoga tanto com as camadas que tangem a intriga, quanto 

com ela mesma – especialmente se pensarmos naquele exemplo de Pirandello e, mais ainda, 

se levarmos em consideração os desdobramentos do teatro contemporâneo. 

Quando, por exemplo, na mimese I, o autor nos fala que “agir é fazer coincidir o que 

um agente pode fazer – a título de ação de base – e o que ele sabe, sem observação, o que é 

capaz de fazer, com o estágio inicial de um sistema físico fechado” (RICOEUR, 1994, p. 89), 

ele nos leva a pensar na ação em si, como resultado da representação daquilo que se sabe 

realizável, ou seja, a ação já como mimese do que Ricoeur chama de compreensão prática. 

Ou quando informa que se “a ação pode ser narrada, é porque ela já está articulada em signos, 

regras, normas: é, desde sempre, simbolicamente mediatizada” (RICOEUR, 1994, p. 91) e 

abre espaço para refletirmos sobre a camada ficcional construída pela cultura, que se articula 

em signos ao nosso redor. 

Já a mimese II, por seu próprio caráter mediador, nos impulsiona a uma questão a 

respeito da capacidade orientadora que a ficção apresenta para o ser humano, levando-nos da 

articulação ininteligível daquilo que aceitamos como realidade à sua apreensão, não em um 

movimento didático, mas por meio de um processo de edificação da realidade. 

Neste momento, retomamos um diálogo importante neste ínterim: os estudos de Suzi 

Sperber e a pulsão de ficção. Como mencionamos em alguns momentos deste trabalho, a 

narrativa, também segundo a perspectiva de Ricoeur, se configura a partir de um 

reposicionamento de signos e uma reorganização que permite um processo de 

(re)simbolização do campo prático contido na mimese I, atrelado a um processo de 

reconhecimento do tecido simbólico pré-existente. 
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Tais pressupostos andam de mãos dadas com aqueles ditos por Sperber e têm vínculo, 

portanto, também com as noções lacanianas, antes mencionadas. É claro que algumas 

aproximações podem se mostrar ásperas, pois se tratam de ideias complexas cujos encaixes 

não estão tão evidentes, inclusive porque os objetos de investigação de cada pesquisador não 

convergem completamente. Mas, acreditando serem tais aproximações possíveis, buscamos 

estabelecer diálogos que auxiliem nas discussões realizadas até então. 

Retornamos a Sperber como forma de recapitular as ideias da autora à luz de Paul 

Ricoeur e, assim, estabelecermos algumas assimilações possíveis. Por exemplo, se 

aproximarmos, agora, o imaginário citado pela autora – e anteriormente abordado a partir do 

imaginário lacaniano – da ideia de imaginação produtora levantada por Ricoeur, temos que 

“A imaginação produtora não só não é sem regra, mas constitui a matriz criadora de regras. 

(...) as categorias do entendimento são primeiro esquematizadas pela imaginação produtora” 

(RICOEUR, 1994, p. 107). Assim, seria a imaginação produtora, ela mesma, que busca por 

uma configuração estruturada, o que, sem dúvidas, se manifesta na linguagem.  

Compreendemos que o ato configurante realizado na busca da linguagem, então, é 

próprio da construção de uma narrativa. De sorte que a linguagem, como constata Sperber, 

não poderia ser resultado de outro impulso senão este rumo à ficção. Lembramos também que 

parte deste ato configurante realizado pela mimese II consiste na linearização da 

temporalidade. E que, portanto, a operação de simbolização realizada pelo sujeito efabulador 

é cíclica por repetir-se, mas constitui uma narrativa cuja temporalidade é compreendida 

linearmente. Assim, pensando no jogo fort-da, a criança que efabula também lê e interpreta o 

seu produto narrativo, logo, repete o ciclo ritual justamente por encaixar-se no movimento 

espiralado da mimese III, mencionado por Ricoeur, em que o mesmo ponto é sempre 

incentivador de uma nova compreensão: na temporalidade linear tem-se um carretel que vai e 

volta; ao repetir esse evento, a criança não está em busca da criação de uma nova narrativa, 

mas em busca de uma nova leitura para a mesma narrativa de sempre. 

Cremos também, por acreditar ser a temporalidade o aspecto que mais se altera no ato 

configurante da ficção, que este é talvez o traço mais marcante desta passagem do conflito 

para elaboração apaziguadora. Ou seja, recorre-se à ficção como caminho para a ordenação da 

realidade, como forma de organizar de modo inteligível a intratemporalidade, que é “(...) 

definida por uma característica de base da Inquietação21: a condição de ser lançado entre as 

                                                
21 Aqui, mais uma vez, Ricoeur toma emprestado um termo heideggeriano, que está diretamente vinculado à 
angústia do Ser imerso na intratemporalidade. Cf. Ser e tempo (2015). 



 
 

45 
 

coisas tende a tornar a descrição de nossa temporalidade dependente da descrição das coisas 

de nossa Inquietação” (RICOEUR, 1994, p. 98).  

Assim, linearizar a temporalidade, transformando-a em uma sucessão organizada de 

“agoras” é, de certo modo, dispor linearmente diante de si as coisas ininteligíveis da 

Inquietação – resultado do ser preso à temporalidade dessubstancializada, ou seja, sem 

passado, presente ou futuro – tornando-as passíveis de simbolização e, por consequência, de 

elaboração. Tais questões, no entanto, permanecerão em aberto, pelo menos por enquanto. 

Mais tarde, no terceiro capítulo desta dissertação, em outro diálogo com relação às teorias 

lacanianas, procuraremos estabelecer os vínculos entre este tempo de Inquietação, constituído 

pela intratemporalidade, e o ato de realizado pelo espectador. 

Voltamo-nos, por enquanto, a outras questões deixadas em aberto, questões que, nos 

parece, devem ser melhor compreendidas para que demos sequência à argumentação. 

Retomando, em especial, as ideias de Evreinoff no que toca à mimese, é preciso deixar claro 

que não cremos na possibilidade de uma mimese utilitária, no sentido que tange ao mundo 

animal, portanto ao instinto. O conceito de mimese, segundo a abordagem deste trabalho, diz 

respeito a um aspecto propriamente humano.  

O camaleão que se camufla não o faz tendo em vista um referencial e muito menos o 

faz direcionando-se a uma recepção, pelo contrário, seu instinto é justamente o de desaparecer 

de vista. Do mesmo modo, não há jogo lúdico entre o gato e o rato, há uma estratégia de caça, 

é a leitura de Evreinoff do evento que o imbui de ficcionalidade, ou teatralidade. E, sim, a arte 

teatral é uma arte estética, por acreditarmos estar além da definição dada por Evreinoff, ou 

seja, não se relaciona apenas com o fazer de conta, mas também todo uma organização de 

ordem estética e simbólica. Uma estruturação relacionada com a própria mimese II 

ricoeuriana. Aquilo que Evreinoff enxerga de pré-estético na teatralidade são aspectos 

relacionados a estes traços de ficcionalidade e dizem respeito à própria constituição do nosso 

pensamento. 

No mais, seguimos este ainda nebuloso caminho em direção à recepção teatral para 

que possamos, à luz dos diálogos já realizados, melhor compreender as articulações realizadas 

pelo público teatral. 
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2. A importância do ato de ver 

  

O mundo está repleto de imagens, de textos, de materiais que fornecem ao ser humano 

material de leitura. Ao que parece, esta é a premissa da prática pedagógica de Paulo Freire. Na 

abertura do Congresso Brasileiro de Literatura realizado em Campinas, em 1981, o autor pode 

explanar sobre tais questões fundantes de seu pensamento enquanto pedagogo, através do 

artigo, posteriormente publicado no livro A importância do ato de ler, em três artigos que se 

completam (1989). 

Inspiramo-nos no título dado por Freire a esta conferência para nomear o capítulo 

deste trabalho que deve investigar o lugar do espectador diante da obra de teatro. Este ato de 

recepção, em certo sentido de leitura, ou em alguns casos de coautoria do espectador é, ao 

cabo, o principal mote desta nossa investigação.  

Segundo Freire (1989), é neste momento de leitura do mundo que se inicia qualquer 

possibilidade de leitura textual, de leitura da, por ele chamada, palavramundo (FREIRE, 

1989, p. 9). Entendemos, a partir deste relato, que todo ato de ver traz implícito um ato de ler 

e que o sentido da palavra lida está amalgamado à presença – vista, ouvida e sentida – da 

coisa nomeada pela palavra: 

 
Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto se encarnavam no 
canto dos pássaros - o do sanhaçu, o do olha-pro-caminho-quem-vem, o do 
bem-te-vi, o sabiá; na dança das copas das árvores sopradas por fortes 
ventanias que anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos; as águas da 
chuva brincando de geografia: inventando lagos, ilhas, rios, riachos. Os 
“textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto se encarnavam também 
no assobio do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus 
movimentos; na cor das folhagens, na forma das folhas, no cheiro das flores 
- das rosas, dos jasmins -, no corpo das árvores, na casca dos frutos. Na 
tonalidade diferente de cores de um mesmo fruto em momentos distintos: o 
verde da manga-espada verde, o verde da manga-espada inchada; o amarelo 
esverdeado da mesma manga amadurecendo, as pintas negras da manga mais 
além de madura. A relação entre estas cores, o desenvolvimento do fruto, a 
sua resistência à nossa manipulação e o seu gosto. Foi nesse tempo, 
possivelmente, que eu, fazendo e vendo fazer, aprendi a significação da ação 
de amolegar. (FREIRE, 1989, pp. 9-10) 

 
Não seria equívoco afirmar, ao ler o trecho acima, que o percurso trilhado por Sperber, 

corrobora as afirmações de Freire. A autora ao sugerir os movimentos da pulsão de ficção de 

deixar-se penetrar pelo mundo para mais tarde agir no mundo estão absolutamente vinculados 

ao contexto descrito pelo pedagogo. Muito provavelmente nasce daí, inclusive a proximidade 
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notada entre Sperber e Boal22, que como já dissemos é profundamente influenciado por Paulo 

Freire. 

Assim, lembrando as premissas levantadas anteriormente, iniciamos este capítulo 

tendo em conta que o ATO de ler a palavra e de ler aquilo que se vê constitui, invariavelmente 

um processo de reescrita, de reconfiguração: “de alguma maneira (...) podemos ir mais longe 

e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma 

certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de 

nossa prática consciente” (FREIRE, 1989, p. 13) 

E certos deste processo de reescrita, presente também no pensamento exposto de Paul 

Ricoeur23, voltamos nosso olhar para um espectador que diante da cena tenha a possibilidade 

de reler seu próprio mundo, como fazia Freire, a partir do novo mundo que lhe é apresentado 

no palco. Um espectador, portanto, que não apenas recebe a obra teatral, mas a rearticula de 

acordo com seu próprio referencial simbólico. 

 

 

2.1.A estética da recepção 

 

Tendo alcançado a noção de recepção e algumas de suas implicações, é natural que 

caminhemos em direção a um aprofundamento da ideia. Nesse sentido, cremos que Hans 

Robert Jauss seja uma referência com contribuições a dar. Jauss, em seu livro intitulado A 

história da literatura como provocação à teoria literária, publicado originalmente em 1967, 

funda a Estética da Recepção, teoria que, cremos, corrobora com o percurso realizado até aqui 

e figura como um conceito de relevância ao pensarmos na condição do espectador, leitor ou 

ouvinte na contemporaneidade. 

A princípio, podemos compreender que a grande questão posta por Jauss em sua teoria 

jaz no caráter histórico, portanto contextual, do sentido estético da leitura de uma obra. Ou 

seja, os sentidos e a relevância atribuídos a este ou aquele texto dizem respeito mais ao 

momento histórico em que são lidos do que ao momento em que são escritos (embora haja, 

inicialmente, uma coincidência entre a época de escrita e leitura). Tal perspectiva, bem 

evidente, se contrapõe em absoluto ao primado do texto sobre o leitor e reposiciona os fatores: 

é o leitor que faz o texto, não o contrário. Perspectiva que está em diálogo com a ideia 

                                                
22 Cf. capítulos 1.2 e 1.3 
23 Cf. capítulo 1.4 
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ricoeuriana da mimese III, de que é só na leitura que a obra atinge seu sentido pleno 

(RICOEUR, 1996). 

No forjar de seu pensamento, Jauss se levanta contra as duas teorias literárias vigentes 

à sua época: a teoria marxista e a teoria formalista russa, que, segundo o autor, precisavam ser 

superadas exatamente pela oposição que manifestavam entre si: 

 
Por caminhos opostos, ambas tentaram resolver o problema de como 
compreender a sucessão histórica das obras literárias como o nexo da 
literatura, e ambas mergulharam, por fim, numa aporia cuja solução teria 
exigido que se estabelecesse uma nova relação entre a contemplação 
histórica e a contemplação estética. (JAUSS, 1994, p. 15)  

 

Entre as críticas de Jauss à escola marxista, destaca-se a preocupação acentuada com a 

procedência histórica da obra, ou seja, com a circunstância histórica que abriga sua produção, 

ignorando as circunstâncias históricas de sua recepção. Além de tal preocupação ser 

acompanhada de uma negligência quanto à dinamicidade dos processos históricos, salientando 

que a teoria marxista, ao construir cânones e perseguir um ideal histórico totalizante (que 

unificaria os traços estéticos das obras de dado momento), desconsidera as divergências 

resultantes da heterogeneidade de obras provenientes de mesmo período histórico. 

A principal crítica voltada ao formalismo diz respeito também ao privilégio do 

contexto de realização da obra em detrimento de seu contexto de leitura. No entanto, nessa 

teoria, Jauss nota o intento de ao menos retomar a história da literatura, fugindo de qualquer 

pretensão totalizante e considerando as diversidades e contraditoriedades da História.  

Ainda sobre suas considerações acerca dos métodos marxista e formalista, Jauss 

afirma que:  

 

Ambos os métodos, o formalista e o marxista, ignoram o leitor em seu papel 
genuíno, imprescindível tanto para o conhecimento estético quanto para o 
histórico: o papel do destinatário a quem, primordialmente, a obra literária 
visa. Considerando-se que, tanto em seu caráter artístico quanto em sua 
historicidade, a obra literária é condicionada primordialmente pela relação 
dialógica entre literatura e leitor (...), há de ser possível, no âmbito da 
história da literatura, embasar nessa mesma relação o nexo entre as obras 
literárias. E isso porque a relação entre literatura e leitor possui implicações 
tanto estéticas quanto históricas. (JAUSS, 1994, p. 23) 

 

Segundo o autor, então, seria possível estabelecer uma relação de “classificação 

histórica”, digamos assim, das obras literárias levando em conta o processo de recepção de 

tais obras e não apenas o seu contexto de criação. Desse posicionamento, podemos inferir que 
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a visão de Jauss, com relação ao tema, lança um olhar ao leitor que o situa como sujeito de um 

tempo. Dessa forma, assim como a criança de Sperber, não se trata de um espaço vazio onde 

se assenta a linguagem, o leitor de Jauss não é objeto oco onde se injetam os sentidos de uma 

obra. Tanto um quanto o outro são sujeitos providos de ferramentas e, no caso do leitor, de 

experiência para se colocar neste processo de compreensão do mundo ou da obra. 

É evidente que, nesta aproximação com Sperber, devemos salientar que este traço que 

insere a criança como sujeito ativo na construção da linguagem se trata de um aspecto, 

segundo a autora, universal, portanto presente em todos os seres humanos de todos os tempos. 

Enquanto o leitor de que trata Jauss é um sujeito já provido de linguagem, portanto inserido 

em um contexto cultural, que – por ser resultado de processos de representação e criação 

mimética – pode ser reescrito e reorganizado ao longo do tempo. A rememoração de Sperber 

neste momento se deve especificamente a esta característica comum aos autores, que investem 

de poder sujeitos antes tidos como puramente passivos em uma relação de construção de 

significados. 

Assim, essa perspectiva – que hoje talvez já seja unívoca – de que o sentido de uma 

obra se dá no confronto com a sua recepção teve, à época de Jauss, grande impacto sobre a 

teoria literária. De certo, por tomar das mãos dos criadores o poder sobre suas obras, que 

agora eram passíveis de receber novos e até conflitantes sentidos a partir do momento em que 

era lidas, ouvidas, assistidas. 

A Estética da Recepção, para estabelecer-se como uma teoria de relevância, fundou-se 

sobre sete teses sobre as quais falaremos aqui. A primeira tese introduz a ideia de que a 

história da literatura só pode ser criada a partir de um processo dialógico entre produção e 

recepção: 

 

Uma renovação da história da literatura demanda que se ponham abaixo os 
preconceitos do objetivismo histórico e que se fundamentem as estéticas 
tradicionais da produção e da representação numa estética da recepção e do 
efeito. A historicidade da literatura não repousa numa conexão de “fatos 
literários” estabelecida post festum, mas no experienciar dinâmico da obra 
literária por parte de seus leitores. Essa mesma relação dialógica constitui o 
pressuposto também da história da literatura. E isso porque, antes de ser 
capaz de compreender e classificar uma obra, o historiador da literatura tem 
sempre de novamente fazer-se, ele próprio, leitor. Em outras palavras: ele 
tem de ser capaz de fundamentar seu próprio juízo tomando em conta sua 
posição presente na série histórica de leitores. (JAUSS, 1994, p. 24) 

 

Neste contexto, a obra seria sempre modificada ou atualizada no processo da leitura, 

tendo em conta que o processo histórico coloca diferentes sujeitos em confronto com uma 
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mesma obra e que o crítico, ao lê-la, deve ter em conta que suas possíveis reflexões sobre a 

obra são fruto também do contexto histórico que o engloba. Esta tese pouco se aplica ao 

contexto teatral, uma vez que o teatro é, por sua natureza, efêmero. Se a escrita permite ao 

livro atravessar séculos, o ato confina a cena ao aqui, agora. Característica que, certamente, é 

de relevância ao analisarmos o contexto ocupado pela mimese na prática teatral. 

A segunda tese diz respeito à negação, por parte de Jauss, de qualquer tipo de 

psicologismo relacionado à sua teoria. Assim, embora tenha em conta o leitor como sujeito, o 

autor lembra que este leitor é um sujeito inserido em um contexto específico e que, portanto, 

apresenta determinadas tendências de resposta às obras que são característica do seu contexto: 

 
A análise da experiência literária do leitor escapa ao psicologismo que a 
ameaça quando descreve a recepção e o efeito de uma obra a partir do 
sistema de referências que se pode construir em função das expectativas que, 
no momento histórico do aparecimento de cada obra, resultam do 
conhecimento prévio do gênero, da forma e da temática de obras já 
conhecidas, bem como da oposição entre linguagem poética e a linguagem 
prática. (JAUSS, 1994, p. 27) 

  

Neste momento, Jauss introduz a noção de horizonte de expectativa, que diz respeito 

exatamente à possibilidade de prever aquilo que um leitor espera de uma obra a partir da 

compreensão do contexto que o circunda. Tais premissas nos parecem passíveis de reflexão a 

partir das mencionadas ideias de Ricoeur. Em certo sentido, é como se a reconfiguração da 

obra em mimese III, o ato de leitura, pudesse ser prevista justamente a partir da compreensão 

prática, em mimese I, que situa as circunstâncias estruturais, simbólicas e temporais de uma 

determinada época. 

Dando sequência à proposta iniciada pela segunda tese, a terceira tese indica que a 

escolha por aproximar-se ou afastar-se daquilo que compreendemos como o horizonte de 

expectativa de uma determinada época – levando em conta que o escritor é contemporâneo 

aos seus primeiros leitores, logo, está situado sob o mesmo campo referencial, podendo 

decidir ir de encontro ou em oposição, em maior ou menor grau, àquilo que seu público 

espera de uma obra literária – altera a maneira segundo a qual a obra é acolhida: 

 
O horizonte de expectativa de uma obra, que assim se pode reconstruir, torna 
possível determinar seu caráter artístico a partir do modo e do grau segundo 
o qual ela produz seu efeito sobre o suposto público. Denominando-se 
distância estética aquela que medeia entre o horizonte de expectativa 
preexistente e a aparição de uma obra nova – cuja acolhida, dando-se por 
intermediário da negação de experiências conhecidas ou da conscientização 
de outras, jamais expressas, pode ter por consequência uma “mudança de 
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horizonte” –, tal distância estética deixa-se objetivar historicamente no 
espectro das reações do público e do juízo da crítica (sucesso espontâneo, 
rejeição ou choque, casos isolados de aprovação, compreensão gradual ou 
tardia). (JAUSS, 1994, p. 31) 

 

Sendo assim, poderíamos estabelecer, a partir de um estudo da recepção, uma 

ordenação histórica que compreende a obra não a partir de vieses que a encaixam neste ou 

naquele momento, mas a partir de uma compreensão de sua acolhida ao longo dos tempos. É 

neste ponto que toca a quarta tese: 

 

A reconstrução do horizonte de expectativa sob o qual uma obra foi criada e 
recebida no passado possibilita, por outro lado, que se apresentem questões 
para as quais o texto constituiu uma resposta e que se descortine, assim, a 
maneira pela qual o leitor de outrora terá encarado e compreendido a obra. 
Tal abordagem corrige as normas de uma compreensão clássica ou 
modernizante da arte – em geral aplicadas inconscientemente – e evita o 
círculo vicioso de recurso a um genérico espírito da época. Além disso, traz 
luz a diferença hermenêutica entre a compreensão passada e a presente de 
uma obra, dá a conhecer a história da sua recepção – que intermedeia ambas 
as posições – e coloca em questão, como um dogma platonizante da 
metafísica filológica, a aparente obviedade segundo a qual a poesia encontra-
se atemporalmente presente no texto literário, e seu significado objetivo, 
cunhado de forma definitiva, eterna e imediatamente acessível ao intérprete. 
(JAUSS, 1994, p. 35) 

 

É premissa desse pensamento a ideia de que a obra responde a alguma pergunta de sua 

época, mas a forma como lemos a dita “resposta” se altera constantemente. Desse modo, em 

cada momento histórico as obras têm uma interpretação e uma acolhida. Neste sentido, torna-

se clara a reescrita presente no ato da leitura, mencionada por Paulo Freire na introdução deste 

capítulo e mencionada por Paul Ricoeur quando da sua explanação acerca da mimese III. Ora, 

se as circunstâncias estruturais, simbólicas e temporais de uma determinada época se alteram, 

é natural que a obra seja repensada (e respondida) de modo diverso daquele existente no seu 

contexto de produção.  

As últimas teses trazem a proposta de um diálogo metodológico em que as teses 

anteriores poderiam levar à própria constituição da história da literatura que Jauss defende em 

seu texto. Assim, temos na quinta tese uma defesa do autor que afasta a história da literatura 

de uma história de evolução da estética da literária: 

 
A teoria estético-recepcional não permite somente apreender sentido e forma 
da obra literária no desdobramento histórico de sua compreensão. Ela 
demanda também que se insira a obra isolada em sua “série literária”, a fim 
de que se conheça sua posição e significado histórico no contexto da 
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experiência da literatura. No passo que conduz de uma história da recepção 
das obras à história da literatura, como acontecimento, esta última revela-se 
um processo no qual a recepção passiva de leitor e crítico transforma-se na 
recepção ativa e na nova produção do autor – ou, visto de outra perspectiva, 
um processo no qual a nova obra pode resolver problemas formais e morais 
legados pela anterior, podendo ainda propor novos problemas. (JAUSS, 
1994, p. 41) 

 

Portanto, obras que outrora foram consideradas ultrapassadas hoje podem ganhar 

novas leituras que a vejam como inovadora, por exemplo, de modo que a história mesma da 

literatura, e não apenas as obras literárias, está em constante processo de reescrita. E o autor 

acrescenta na sexta tese que: 

 
Os resultados obtidos pela linguística com a diferenciação e vinculação 
metodológica da análise diacrônica e da sincrônica ensejam, também no 
âmbito da história da literatura, a superação da contemplação diacrônica, até 
hoje a única habitualmente empregada. Seja a perspectiva histórico-
recepcional depara constantemente com relações interdependentes a 
pressupor um nexo funcional (“posições bloqueadas ou ocupadas 
diferentemente”) nas modificações da produção literária, então há de ser 
igualmente possível efetuar um corte sincrônico atravessando um momento 
do desenvolvimento, classificar a multiplicidade heterogênea de obras 
contemporâneas segundo estruturas equivalentes, opostas e hierárquicas e, 
assim, revelar um amplo sistema de relações na literatura de um determinado 
momento histórico. Poder-se-ia, então, desenvolver o princípio expositivo de 
uma nova história da literatura dispondo-se mais cortes no antes e no depois 
da diacronia, de tal forma que esses cortes articulem historicamente, em seus 
momentos constitutivos de épocas, a mudança estrutural na literatura. 
(JAUSS, 1994, p. 46) 

 

Compreendemos, então, que o ato da leitura sincroniza a obra diante do leitor, ou seja, 

embora a perspectiva da história da literatura seja estabelecida a partir de uma compreensão 

diacrônica dos eventos, estando cada qual em seu devido momento de recepção, o que um 

leitor leva em consideração ao receber uma obra é o seu próprio horizonte de expectativa, 

ainda que a produção da obra esteja séculos afastada deste momento de recepção. Tenha em 

mãos Shakespeare, Samuel Beckett e um autor contemporâneo, o leitor de hoje lerá a todos 

munido com as mesmas ferramentas e criará comparações e aproximações entre todas as 

obras que, em geral, ignoram os diferentes contextos de cada uma. 

Na sétima e última tese, Jauss adentra o campo social, ao pensar na sociedade mesma 

como uma espécie de reflexo da literatura, uma vez que, segundo o autor, o contato com a 

obra literária altera o horizonte de expectativa do leitor: 
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A tarefa da história da literatura somente se cumpre quando a produção 
literária é não apenas apresentada sincrônica e diacronicamente na sucessão 
de seus sistemas, mas vista também como história particular, em sua relação 
própria com a história em geral. Tal relação não se esgota no fato de 
podermos encontrar na literatura de todas as épocas um quadro tipificado, 
idealizado, satírico ou utópico da vida social. A função social somente se 
manifesta na plenitude de suas possibilidades quando a experiência literária 
do leitor adentra o horizonte de expectativa de sua vida prática, pré-
formando seu entendimento do mundo e, assim, retroagindo sobre seu 
comportamento social. (JAUSS, 1994, p. 50) 

 

Nesse sentido, notamos mais uma vez proximidade com as ideias de Paul Ricoeur 

acerca da mimese III, que reconfigura o campo prático a partir da conquista de novas 

compreensões geradas a partir do contato com a ficção. Notamos também certa similaridade 

com Sperber, cuja menção neste caso, bem como no anterior, é delicada, pois a autora trata de 

um momento de “autoleitura” ao analisar o jogo fort-da, mas que ainda assim diz respeito a 

uma leitura reconfigurante da realidade. Além de que a autora assente a outros aspectos das 

ideias de Jauss, ao lembrar que a recepção de uma efabulação (ou de uma narrativa) alheia 

está à mercê do repertório, portanto das ferramentas de leitura, do receptor:  

 
A interpretação da efabulação pelo receptor externo, diferente do receptor 
primeiro – espécie de espelho sonoro e visual do enunciador – exige nova 
transferência. Dependerá de um receptor que atribua sentido a todo o 
conjunto de elementos que serviram para a estruturação da efabulação e o 
seu sentido dependerá do repertório disponível neste outro receptor. 
(SPERBER, 2009a, p. 91) 

 

Pois bem, mesmo conscientes dessas convergências, precisamos notar que viemos até 

agora articulando os pensamentos propostos por esta dissertação a partir de teorias literárias. 

Não nos referimos apenas a Jauss, mas às últimas referências citadas sobre a mimese, por 

exemplo, e à própria Sperber, que são referências que dizem respeito ao universo da literatura. 

Portanto, antes de seguirmos mais a fundo no âmbito mesmo do teatro – fundamentados pelo 

conceito de teatralidade, fundamental para repensarmos os aspectos concernentes à recepção 

no teatro – parece necessário refletir acerca de como todo este diálogo literário realizado até 

agora poderia ser transposto para o campo teatral. 

Neste caso, além das aproximações já realizadas no capítulo anterior entre as ideias de 

Auerbach e o tipo narrativa proposta pela poesia trágica, devemos concordar que tanto Paul 

Ricoeur quanto Jauss têm argumentos que flertam com a lógica de funcionamento teatral. Por 

ora, nos atemos a Ricoeur, seguros de que as consonâncias com o pensamento da Estética da 

Recepção ficarão claras no próximo capítulo. 
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Paul Ricoeur, ao deslocar o diálogo centrado na ficção em direção aos seus arredores, 

faz emergir características cruciais da arte teatral. A primeira delas diz respeito a uma suposta 

coincidência entre o campo prático da mimese I e a narrativa da mimese II, tendo em conta 

que a realização teatral não abandona o espaço da ação concreta. Ou seja, a cena propõe uma 

espécie de fusão entre mimese I e mimese II, que não deve ser ignorada. Levantamos, então 

um questionamento sobre o que, então, cindiria estes dois domínios amalgamados pelo teatro. 

O outro tópico da análise ricoeuriana que nos parece essencial sublinhar é o de que o 

processo de leitura da obra teatral é concomitante à sua realização, o que somaria o terceiro 

processo mimético aos outros dois em um encontro de tensionamentos e conflitos que 

conformam o ato teatral. 

A partir da compreensão destes aspectos, segundo cremos, os mais relevantes para que 

prossigamos, chegamos à segunda parte deste capítulo. 

 

 

2.2. Teatralidade e recepção 
 

Talvez – a partir do que já lemos até aqui – o caminho para entender teatro e 

teatralidade fosse simples, como uma linha reta, na matemática, que é o caminho de um ponto 

a outro. Infelizmente, a lógica da arte não é a mesma. A poesia traça linhas desgovernadas, 

linhas que tocam o impreciso, o nebuloso. No teatro não é diferente. Por mais que tenhamos à 

mão ferramentas de reflexão que nos ajudam, delimitar o teatro, defini-lo, é missão árdua em 

vista da sua diversidade. A arte teatral, cuja definição rígida escapa sorrateira por entre os 

dedos, busca um constante desterritorializar-se. Articula seus significados de modo que está 

sempre a se questionar, assim como, segundo Jauss, faz a literatura. O objetivo que aqui nos 

toca, no entanto, mais do que alcançar uma elucidação do que vem a ser teatro – conceito que, 

nos seus desalinhos, ainda é consensualmente definido – é delinear o que é a dita teatralidade. 

Sabemos, por exemplo, que a realização do ato teatral coincide com a sua recepção, 

sendo esta premissa imprescindível para que exista teatro, daí a simultaneidade dos três 

processos miméticos ricoeurianos. Logo, optamos por assumir o teatro enquanto este encontro 

entre produção e recepção, quando ambos são inseparáveis. O entrave é que existem outras 

artes da cena que compartilham desta mesma especificidade: a dança, o circo e a própria 

performance dispõem também desta característica. No que, então, se difere particularmente o 

teatro? Acreditando ser a teatralidade o potencial continente da singularidade teatral, partimos 
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em direção à compreensão do conceito. O que nos aproxima do nosso intento de entender a 

individualidade do teatro, para então, compreender como tal pormenor age sobre o espectador. 

Criada por Evreinoff, quando da sua explanação acerca do instinto teatral, a noção de 

teatralidade foi difundida apenas em meados do século XX, em sentido bem diverso daquele 

primeiro proposto pelo russo, e vem sendo pensada e repensada por diversos autores como um 

conceito operativo para pensar os modos de articulação do teatro. Pretendemos, então, nos 

afastar dos pressupostos de Evreinoff, já debatidos anteriormente neste trabalho, para adentrar 

às discussões mais recentes sobre o conceito, encontrando pontos convergentes e divergentes 

entre as ideias apresentadas e, por fim, buscando uma espécie de síntese que colabore para a 

sequência deste trabalho. 

O que já dispomos de conhecimento acerca do que é a teatralidade nos leva às 

confusões sobre as interpretações possíveis da palavra, consequências de uma imprecisão 

conceitual e da alteração das conotações dadas à ideia que configura o que é o “teatral”. Por 

um lado, o senso comum vincula o teatral diretamente às suas raízes ficcionais, às suas 

pretensões “enganosas”: aquilo que é teatral é aquilo que se distancia da vida para poder 

representá-la. E é justamente sua investida em direção a assemelhar-se da “realidade” – em 

um movimento que tenta ocultar os traços ficcionais do teatro – que estigmatiza a teatralidade 

como falsa. Por outro, ao declarar-se teatral, admitindo sua distinção da “realidade”, a 

teatralidade se reconcilia com seus meios de produção, associando-se a literalidade de sua 

existência. 

Tais questões parecem expostas nas poéticas de Constantin Stanislávski e Vsevolod 

Meyerhold,24 ambos diretores teatrais russos cujas linguagens se opunham a partir mesmo das 

suas divergências acerca do que viria a ser o “teatral”. Stanisláviski, tendo em vista o teatro de 

declamações do século XIX, buscava uma forma teatral que levasse o espectador a um 

completo processo absortivo diante da cena, ou seja, almejava uma experiência cênica que 

exterminasse os exageros de atuação e de efeitos que, para ele, eram os traços teatrais de uma 

obra. Meyerhold, pelo contrário, partia no intento de estabelecer uma cena que não pudesse 

ser confundida com a realidade – logo, que jamais seria absortiva – e que se ancorasse, 

portanto, no seu próprio caráter teatral, assumindo-se enquanto realidade cênica. 

De alguma forma, Stanislávski e Meyerhold parecessem concordar que a teatralidade 

está atrelada aos aspectos cênicos que evidenciam a realidade da cena como diversa da 

                                                
24 Para desenvolver esta reflexão acerca de Stanisláviski e Meyerhold, recorremos a um artigo de Josette Féral 
posteriormente estudado neste trabalho, a saber: Teatralidade: em busca da especificidade da linguagem teatral 
(2015). 
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realidade do mundo. No entanto, os caminhos opostos escolhidos por eles evidenciam um 

dilema do teatro deste momento: de um lado, o teatro esforça-se mais para ocultar os seus 

traços ficcionais, de outro, assume os seus traços ficcionais e se ergue tendo-os como 

fundamento. 

Embora este diálogo fundamental esclareça algumas questões acerca da problemática 

da teatralidade, a discussão ainda é mais ampla, portanto, necessitaremos de outras reflexões 

para enriquecê-la. Os pensamentos contrastantes de Michael Fried e Martin Puchner sobre os 

conceitos de teatralidade e antiteatralidade podem ser bons pontapés para o debate. Luiz 

Fernando Ramos (2013), que nos aproximará das ideias do historiador e crítico de arte 

Michael Fried, acredita que alguns dos mal-entendidos em torno desses conceitos estão 

ligados à utilização, por parte do crítico, da noção de antiteatralidade para tratar da relação 

absortiva proposta pela pintura francesa do século XVIII. Segundo Ramos, em relação ao 

pensamento de Fried: 

 
Caracteriza-se, pois, ali a antiteatralidade como antídoto, que combate o 
aspecto visto como negativo nessa relação, que seria exatamente a 
consciência das duas partes, tela e fruidor, sobre a circunstância espetacular 
que os acomete, ou seja, algo se mostra a alguém evidentemente procurando 
impressioná-lo. Nesse segundo caso, a teatralidade prevaleceria na medida 
em que a relação do observador com a obra que se dá a ver não só é 
explicitada, como é tacitamente aceita. (RAMOS, 2013, p. 6) 

 

Fried baseia parte de suas reflexões sobre este que, segundo ele, é o caráter teatral 

notado em obras minimalistas de meados do século XX, em ideias de Denis Diderot, filósofo 

e dramaturgo do século XVIII, que tinha como pretensão que a prática teatral, portanto, a 

teatralidade realizasse uma completa absorção do espectador na ficção teatral. Assim, o crítico 

de arte, ao aliar a noção de antiteatralidade à tradição absortiva de ilusão teatral, vinculando, 

por consequência, a teatralidade às práticas de revelação do jogo proposto pelo teatro, acaba 

por contradizer um dos pilares de sua argumentação. 

Já Martin Puchner (2013) utiliza os termos teatralidade e antiteatralidade de maneira 

oposta à Fried. Sendo a teatralidade, para ele, a prática vinculada a uma tendência histórica de 

criação, por mimese, de um universo ilusório e verossímil em cena, e a antiteatralidade, a 

negação da prática mimética proposta pela teatralidade. Ora, a partir da discordância entre os 

autores e das confusões relativas a cada um dos debates, podemos ter dimensão da já 

mencionada imprecisão em torno do termo que abordamos: afinal quando se fala em 

teatralidade, está-se referindo à ilusão ou à efetividade da cena? 
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Aparentemente, tal ambiguidade nos acompanhará por todo o texto. No entanto, tanto 

as reflexões de Fried como as de Puchner trazem à tona um ponto interessante: Fried tece sua 

crítica não à teatralidade, mas a um aspecto – teatral, segundo ele – incorporado pela pintura e 

escultura minimalista, em que as obras propõem uma relação pouco absortiva com o seu 

apreciador. Puchner, por outro lado, desenvolve seu pensamento salientando o aspecto 

antiteatral do teatro modernista, que se afasta da tradição teatral absortiva de até então. 

Ambos, portanto, discutem em alguma medida a crise da representação mimética da arte 

moderna por meio da chave de leitura da teatralidade. Assim, elegem a teatralidade como 

conceito privilegiado para o debate dos tensionamentos da mimese. Ou seja, assim como no 

caso de Stanislávski e Meyerhold, Fried e Puchner se debruçam e sublinham características 

comuns à arte do início e meados do século XX que passa, cada vez mais, a se afastar de suas 

tentativas de ocultar seus traços miméticos e se aproximar de uma autoexposição consciente 

de seu caráter ficcional.  

Tendo em mente essa primeira (aparente) conclusão acerca da teatralidade, damos 

sequência às nossas investigações. Jean-Pierre Sarrazac é outro que recupera questões 

relativas ao modernismo do teatro no esforço de melhor amparar a noção de teatralidade. Em 

seu texto “A invenção da teatralidade”, o autor remonta às discussões de Roland Barthes e 

Bernard Dort sobre o tema. Para tanto, retoma questões relacionadas à antiga submissão do 

espectador teatral à ilusão da cena para confrontá-las com a sua nova posição de observador 

crítico de um simulacro que se constrói despudoradamente diante dele. Mais uma vez, trata da 

mudança de regime do teatro, que se emancipa da vida e da realidade, tornando-se autônomo 

e valendo-se de sua autoexibição em cena: 

 
A partir do momento em que o palco não pretende mais ser contíguo e 
comunicante com o real, o teatro não é mais colonizado pela vida. O jogo 
estético desloca-se: não se trata mais de colocar em cena o real, mas de 
colocar em presença, confrontar os elementos autônomos – ou signos, ou 
hieróglifos – que constituem a realidade específica do teatro. (SARRAZAC, 
2013, p. 60) 

 

Tal perspectiva acarreta uma valorização da presença e da materialidade do teatro, 

traço que se revela também na ideia de jogo da qual nos fala Evreinoff e no ser humano de 

Boal que se vê em situação, ou seja, que se vê em ação concreta, presente e material. Barthes 

(apud SARRAZAC, 2013, p. 65) compactua com tal perspectiva e “define a teatralidade 

como o teatro menos o texto”, logo, a relaciona diretamente à representação, ao teatro 

enquanto ato, contudo “introduz um paradoxo que faz da teatralidade um ‘dado de criação, 
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não de realização’” ao lembrar-nos da existência de textos escritos que são previamente 

tomados “pela exterioridade dos corpos, dos objetos, das situações”. Sarrazac (2013, p. 67) 

parece encontrar algo parecido nas palavras de Dort, que valoriza textos teatrais que “fazem 

apelo a cena” e “tomam partido, deliberadamente, de seu próprio inacabamento”.  

Assim, vai-se, aos poucos, erguendo diante de nossos olhos dois indícios que 

poderiam nos levar à teatralidade: sua estreita ligação com a materialidade, com o trabalho 

espacial, físico, presente que envolve o teatro e um conflito interno da mimese teatral que, por 

mais que tente, parece ser incapaz de ocultar essa presença material/espacial imposta pela 

cena. 

Tais características nos levam a refletir sobre o papel crucial exercido pelo espectador 

na composição da teatralidade. Fried (apud RAMOS, 2013) encara o aspecto teatral partindo 

de um tipo específico de relação entre a obra e o espectador; Sarrazac (2013), ao pensar a 

teatralidade, reflete sobre a alteração do lugar do espectador no teatro; Dort (2013), por sua 

vez, estimula também nossas reflexões:  
 

Sendo assim, a teatralidade não é apenas essa “espessura de signos” da qual 
nos falou Roland Barthes. Ela é também o deslocamento desses signos, sua 
combinação impossível, seu confronto sob o olhar do espectador desta 
representação emancipada. (DORT, 2013, p. 55) 

 

Neste ponto do trabalho alcançamos o aspecto que reúne a teatralidade diante do olhar 

do espectador e que, portanto, deve nos levar a uma maior compreensão do lugar da recepção 

diante da obra teatral. Assim, embora todos os autores citados acima nos instiguem, embora 

todos anunciem a importância do interlocutor no ato teatral, é Josette Féral (2015) quem 

melhor pode nos conduzir por esse caminho. Em dois ensaios essenciais à discussão, a autora 

reflete acerca das origens da teatralidade e de seus vínculos com a mimese e a realidade. 

Em A teatralidade: em busca da especificidade da linguagem teatral, Féral apresenta 

três situações em que considera, a priori, haver teatralidade. Na primeira delas, um espaço 

com cenografia disposta e à espera do acontecimento teatral se estende diante do espectador: a 

teatralidade, nesse caso, repousaria na expectativa de teatro, que levaria a uma alteração da 

percepção do espectador sobre o espaço. A segunda situação consiste em uma proposta de 

teatro invisível, em que os espectadores não sabem se tratar de teatro, e apenas após a 

“apresentação” podem (ou não) tomar consciência da teatralidade, e apenas tal consciência 

permitiria uma reconfiguração do seu olhar para o evento e uma identificação da teatralidade. 

Na terceira situação, Féral se descreve sentada no terraço de um café observando passantes da 
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rua e enxergando certa teatralidade, onde se poderia ver apenas a realidade. Neste último caso, 

a teatralidade estaria relacionada diretamente ao exercício de olhar. 

As situações revelam alguns pontos de vista da autora sobre a questão que nos 

parecem extremamente relevantes ao pensamento que se pretende propor a seguir. Josette 

Féral não só alia a teatralidade à percepção do espectador, como a distancia do teatro, assim 

como Evreinoff, retomando aparentemente aquele campo de discussão em que a teatro 

transcende a cena, mas por um outro viés: 

 
(...) a teatralidade tem relação fundamental com o olhar do espectador. Esse 
olhar identifica, reconhece, cria o espaço potencial em que a teatralidade será 
identificada. Ele reconhece esse outro espaço, espaço do outro onde a ficção 
pode surgir. Esse olhar é sempre duplo. Vê o real e a ficção, o produto e o 
processo. (...) a teatralidade diz respeito, sobretudo e antes de tudo, ao 
espectador. (FÉRAL, 2015, p. 107) 

 

Ora, o espectador, segundo Féral, tem como função buscar os traços miméticos do 

teatro, tal olhar analítico, no entanto, não precisa ser direcionado apenas ao teatro, pode, como 

ela mesma fez, ser direcionado ao mundo. Isso parece nos afastar da especificidade do teatro. 

Cremos, no entanto, que tal especificidade reside justamente nesse convite da teatralidade e na 

relação que o teatro estabelece com ela.  

Segundo o caminho percorrido, optamos por focar nesta formulação em que a 

teatralidade se mostra como resultado da cisão realizada pelo olhar do espectador a partir da 

observação de um acontecimento concreto, em que este pode vislumbrar simultaneamente 

ficção e realidade ou, em outras palavras, em que o espectador é capaz de notar o 

tensionamento da mimese. Assim, o texto cheio de teatralidade do qual fala Dort e Barthes o 

é, a priori, metaforicamente, por não caber no seu suporte literário e reclamar através de sua 

estrutura uma mise-en-scène. O teatro firma seu pacto com a teatralidade graças ao confronto 

gerado pelo contrato com o espectador, que vai ao teatro buscando o ficcional, mas se depara 

também com a efetividade da cena exposta. Como o pacto da vida, diferente do teatro, é 

selado com a realidade e não com a ficção, é preciso transgredir algumas regras para 

encontrar nela a teatralidade. 

Deste modo, soa apropriada a descrição de Féral de teatralidade: 

 
A teatralidade é a imbricação da ficção com o real, o surgimento da 
alteridade em um espaço que situa um jogo de olhares entre aquele que olha 
e aquele que é olhado. Entre todas as artes, sem dúvida é o teatro que melhor 
realiza essa experiência (FÉRAL, 2015, p. 108) 
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Tal perspectiva soa como uma acentuação da discussão de Jauss: a teatralidade não só 

se submete ao seu receptor, senão depende completamente dele. Se a literatura só pode ser 

compreendida a partir da investigação dos seus processos de recepção, a teatralidade não 

existe sem seu interlocutor. 

 Ainda seguindo os passos de Féral, lembramo-nos dos dizeres da autora de que “o 

trabalho do espectador baseia-se no rastreamento de uma mimese. (...) Aquilo que seu olhar 

[do espectador] identificou como teatralidade é, de fato, o processo de imitação por trás do 

evento ou do objeto.” (FÉRAL, 2015, p. 106). Mesmo parecendo-nos tal definição por si só 

pertinente, gostaríamos de relembrar o campo dialético em que se encontra a mimese teatral e, 

portanto, de salientar um aspecto importante deste pensamento: só é necessário rastrear aquilo 

que não está completamente evidente. 

Quando Féral fala do rastreamento feito pelo espectador, além de nos lembrar do 

caráter extracênico daquilo que é teatral, nos explica por que Fried e Puchner usam a noção de 

teatralidade para se referir à crise da mimese: a especificidade do teatro ao longo dos tempos 

parece ter sido sempre esta, a sua dificuldade de imitar a realidade em consequência dos seus 

problemas para ocultar seus meios de produção, seu caráter de mimese em construção, logo, 

sua efetividade.  

Os vínculos miméticos entre teatro e vida são, por excelência, tensionados – e é por 

isso que a teatralidade extrapola os palcos. Ao mesmo tempo em que a teatralidade expõe a 

mimese, o teatro pode proporcionar uma experiência como a do Teatro Invisível, de Augusto 

Boal, citada em uma das situações expostas por Féral. O teatro, e acreditamos que aí esteja 

uma grande questão da teatralidade, antes de ser imitação ou representação, é ele próprio a 

“vida humana”, com corpos humanos, que respiram por meio de pulmões humanos e que 

ocupam um espaço no mundo concreto. Outras artes não poderiam ser literalmente 

confundidas com a vida, nem mesmo a dança ou o circo, e a performance, embora possa fazê-

lo, só o faz a partir de uma pretensão de abandono do seu caráter representacional. O teatro, a 

despeito de todas as dificuldades que possam se apresentar, é o único que pode, literalmente, 

invisibilizar seus traços miméticos sem desertar o campo da ficção. A questão, nesse caso, 

seria: é possível que haja reconhecimento da teatralidade sem que se percebam os traços 

miméticos do teatro? Seria o Teatro Invisível um teatro sem teatralidade? Por ora, apenas 

lançamos a pergunta, para posteriormente nos dedicaremos a elaborar uma possível resposta. 
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Em uma breve retomada de alguns argumentos, parece-nos claro que o teatro, desde 

sempre, caracteriza-se pela concomitância entre produção e recepção, logo, pela 

simultaneidade das camadas miméticas ricoeurianas, sendo fruto desta coincidência grande 

parte da dialética em que se insere a teatralidade. Por isso, o ato da leitura de um espetáculo 

teatral carrega ainda mais implicações do que aquelas mencionadas por Jauss e não se encaixa 

confortavelmente nas sete teses propostas pelo autor. Mas, por crermos relevante as 

contribuições da Estética da Recepção, nos propomos pensar um histórico da relação entre a 

realização e a leitura do teatro. 

Assim, se a teatralidade em que acreditamos é produto do olhar do espectador, é 

preciso refletir melhor acerca deste que assiste ao teatro. E as provocações feitas por Jauss nos 

levam a pensar se de fato a proposta de ilusão teatral de Diderot, por exemplo, efetivava-se de 

fato ou se existia apenas nas ambições da teoria do teatro. Ou seja, a pensar se a teoria do 

teatro condiz com o seu histórico. Afinal, o teatro se propor enquanto prática absortiva e o 

teatro funcionar para o espectador enquanto tal são duas coisas bem diferentes.  

Deste modo, nos impomos a dúvida: é deveras inerente ao teatro este paradigma que 

diz respeito à teatralidade? O espectador ao assistir a teatro já era confrontado com tal 

dialética deste a antiguidade? O teatro conseguiu, em algum momento, ser de fato uma prática 

absortiva que ocultava suas intenções “enganadoras”? É impossível remontar às experiências 

dos espectadores, mas podemos conjecturar possibilidades a partir das formulações teóricas 

de cada época. 

Se aceitamos que o teatro possa não ter concretizado seus propósitos ilusórios em 

momento algum, podemos vislumbrar uma noção de teatralidade que se estende mais na 

história do teatro, que se estenda, quiçá, até sua criação pelos gregos. Nesse sentido não 

teríamos por que pensar em teatralidade e antiteatralidade na cena, mas deveríamos pensar nas 

formas assumidas pelo teatro de acordo com a relação específica que, em cada momento, 

estabeleceu com a teatralidade. 

Silvia Fernandes (2010, p. 4) observa que o próprio Puchner, embora enfoque suas 

pesquisas na luta estética do modernismo, leva os fundamentos daquilo a que chama 

antiteatralidade – e que nós aqui entendemos como uma forma de relação com a teatralidade -, 

aos tempos de Platão e Aristóteles, alertando que a suspeita contra a representação data dos 

gregos e que se revela nos nomes dados ao ator, por exemplo: hypocritès e prattontes25, em 

                                                
25 Hypocritès, como o ator era chamado por Platão, é uma denominação que realça o traço de enganador da 
profissão. Prattontes, nomenclatura dada por Aristóteles, considera a característica de ser agente, ou seja, a 
atividade prática realizada pelo ator. 
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que enquanto Platão aponta para a enganação do teatro, Aristóteles evidencia a sua 

efetividade. 

A partir de tais premissas, seria possível concordar em parte com Patrice Pavis, 

também mencionado por Sílvia Fernandes, que define dois vetores de manifestação da 

teatralidade em espetáculos assistidos por ele no Festival de Avignon de 1998: 

 
(...) a vertente da teatralidade denegada, que em geral funciona a partir da 
figuração naturalista e dos “efeitos de real”, da interpretação psicológica de 
vivência e autenticidade das emoções, e da clareza e da linearidade 
fabulares, amparadas na construção verossímil da ação, das personagens e 
dos diálogos. No pólo oposto coloca a teatralidade da convenção consciente, 
em geral sublinhada na atuação abstrata, na exibição dos modos de escritura 
teatral, no desvelar dos procedimentos criativos e no espaço cênico 
reinventado.” (FERNANDES, 2010, p. 3) 

  

No original do francês, os dois vetores mencionados são la théâtralité denièe e la 

théâtralité souligné, em uma tradução mais direta, a teatralidade negada e a teatralidade 

realçada. Ou seja, ainda que relutante com relação ao termo teatralidade, por considerá-lo 

demasiadamente idealista, Pavis corrobora a hipótese de que os contornos do teatro se 

definem de acordo com a relação que este estabelece com a teatralidade. E ainda que o autor 

pense em teatralidades plurais, enquanto nós aqui buscamos uma definição mais precisa, seu 

ponto de vista nos ajuda, ao mesmo tempo, a abandonar o padrão binário visto com Fried e 

Puchner, em que existiria necessariamente uma teatralidade e seu oposto.  

Bem evidente, devemos realçar que, nos diálogos propostos neste subcapítulo, lidamos 

tanto com perspectivas pragmáticas, com relação à teatralidade, quanto com perspectivas 

epistemológicas. Assim enquanto Fernandes, Pavis ou Sarrazac buscam pensar uma 

delineação do termo teatralidade, vinculando-o diretamente ao fazer teatral, nós buscamos 

compreendê-lo enquanto ideia que ultrapassa o teatro em si e se vincula à essência do 

humano, por isso a aproximação de Féral, que caminha em direção ao esquadrinhamento de 

um conceito. 

Assim, ao dado que situa o teatro entre ficção e realidade – ou na imbricação da ficção 

com o real, em palavras de Féral – a partir desta característica de presença espaço-temporal 

que proporciona ao espectador a possibilidade de participar de um jogo em que a mimese, 

como no fort-da mencionado por Sperber, se apresenta e se ausenta. E, embora não possamos 

afirmar com certeza qual era a relação do espectador com a teatralidade, podemos, ao menos 

deduzir que a dialética da qual é resultado já estava imposta ao teatro desde sua criação na 

Grécia.  
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A esta altura – em que já transferimos ao contexto teatral alguns dos pontos mais 

importantes que trabalhamos anteriormente: a ideia da construção mimética e o privilégio da 

recepção diante da configuração da mimese – nos falta, para fechar um círculo de raciocínio, 

alcançar aquilo que enxergamos como a configuração da necessidade ou do prazer advindo da 

recepção de teatro. Logo, para prosseguirmos com o pensamento devemos investigar quais as 

possíveis relações estabelecidas ao longo do tempo entre o teatro e a teatralidade, entre a 

teatralidade e o espectador e entre o espectador e o teatro. 

 

 

2.3. A ambiguidade do espectador teatral 
 

Se em seus meandros a história do teatro já rendeu muitas reverências às partes 

realizadoras da obra teatral, apenas na primeira metade do século XX – não por coincidência, 

momento em que surgiu a Estética da Recepção, de Jauss, e a noção de teatralidade – é que se 

deu conta, ou melhor, é desde então que vem se dando conta desta terceira e indispensável 

presença: o espectador. Os estudos acerca do espectador teatral sempre foram muito tímidos, 

em geral trechos de livros com debates mais amplos sobre o teatro ou a arte do ator. Mas, 

recentemente, cada vez mais pesquisadores se interessam por investigações sobre aquele que 

vê. 

Muitos estudos são, hoje, realizados sobre o espectador contemporâneo e o espectador 

do século XX. No entanto, ainda são escassos e difíceis de agrupar estudos que pensem em 

possíveis relações entre a produção e recepção do teatro em tempos mais longínquos, 

notavelmente por se tratar de uma aproximação instável, porque filosófica, atrelada ao cunho 

efêmero do teatro e, portanto, deixa poucos rastros. Uma compilação que nos parece bom 

instrumento de trabalho é a realizada por Denis Guénoun (2012), e é a ela que recorremos 

para iniciar essa discussão da relação entre o espectador e a obra teatral ao longo da história. 

Guénoun, em O teatro é necessário?, não se debruça apenas sobre o espectador teatral. 

Para compreender a importância de sua investigação precisamos nos ater a um ponto fulcral: o 

entendimento, como o nosso mencionado anteriormente, de que "o teatro não é uma atividade, 

mas duas. Atividade de fazer e atividade de ver" e de que "as duas atividades são 

indissociáveis e 'o teatro' só existe com a condição de que ambas se deem simultaneamente" 

(GUÉNOUN, 2012, p. 14). Ou seja, ao investigar a necessidade do teatro em diversos 

momentos, o autor acaba por refletir sobre as possíveis configurações da relação palco-plateia 
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durante a história do teatro. Tomando como princípio documentos que vão da Poética 

aristotélica a escritos freudianos sobre a cena e além, Guénoun traça um histórico que merece 

ser considerado ao falarmos do espectador. 

Começando, como já era de se imaginar, pelo teatro grego, o autor elege Aristóteles 

como sua principal referência, buscando auferir através da já citada Poética um possível 

sentido para o teatro de então. Guénoun não se compromete a debater se as suposições 

aristotélicas aconteciam na prática ou não, mesmo porque isso seria impossível. Empenha-se, 

antes, em investigar algo que poderia justificar a presença da atividade de fazer e da atividade 

de ver teatro nesta sociedade. 

O conceito aristotélico de mimese é, pois, convocado para que possamos nos 

aproximar, com um olhar menos anacrônico, da prática teatral pensada por Aristóteles. Como 

já vimos, acerca das diferenças entre a noção de mimese aristotélica e a noção platônica, 

estamos cientes de que noção contemporânea do termo, relacionada à imitação como 

simulacro, se aproxima da configuração platônica da palavra, a mimese pensada por meio da 

cisão entre a ideia e a imagem: "a imitação é heterogênea àquilo a que ela incessantemente se 

remete e sua mentira se estabelece na pretensão de ignorar esta separação" (PLATÃO apud 

GUÉNOUN, 2012, p. 21). A proposta aristotélica traz à tona um sentido diferente, ou seja, 

pensa a comunhão entre ideia e imagem, é por isso que, como temos dito ao longo deste 

trabalho, a mimese aristotélica se relaciona melhor à palavra representar, que "é 

relativamente indiferente à oposição entre a figura e seu referente" (GUÉNOUN, 2012, p. 21). 

No entanto, se para justificar a necessidade do acontecimento do palco nos basta 

lembrar que, segundo Aristóteles, os homens tendem a representar, ou seja, é natural que 

homem represente e faça-se prattontes, a concepção de que para o filósofo existe também 

uma tendência a sentir prazer com as representações não é suficiente para justificarmos a 

presença de espectadores no evento teatral. O que leva Guénoun rumo à investigação de onde 

se deposita o prazer do espectador ao ver a representação, chegando a uma concepção de 

espectador enquanto teórico: 

 

Na origem da atividade dos espectadores, está, portanto, esta espécie de 
contemplação, esta atitude de observação que incide sobre o que os 
tradutores, mediante um anacronismo muito banal, chamam imagens (o texto 
diz: eikônas), as quais lhe permitem que conheçam algo a respeito do que é 
olhado. Atividade intuitiva ou especulativa, que se pode designar, para 
manter a ressonância grega, como teórica: o olhar dos espectadores é, por 
três vezes, designado por theoria (...). Aristóteles diz com precisão: esta 
visão faz conhecer. (GUÉNOUN, 2012, p. 26) 
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A partir da reflexão acima, chega-se à suposição de que, então, o prazer do espectador 

da antiguidade ao assistir uma peça de teatro consiste na sua aquisição de conhecimento, ou 

seja, ao assistir um espetáculo o espectador apre(e)nde. Ao dizê-lo, Guénoun reloca o teatro 

grego para um lugar de pura intelecção, reorganizando a partir daí alguns outros conceitos da 

teoria poética aristotélica como a kátharsis, antes relacionada a uma espécie de descarga de 

emoções, agora vista como efeito da cognição. Assim, na Grécia: 

 

A necessidade do teatro, pensado segundo o modo aristotélico, se revela 
então como fundamentalmente dupla: necessidade de uma prática (cênica) e 
necessidade de uma teoria (espectadora). Agarradas às duas vertentes da 
mímesis, estas duas operações parecem responder a duas espécies de 
necessidades, ambas naturais, mas que nada de essencial liga: necessidade de 
representar, necessidade de olhar o que se representa (...). Podemos pensar 
que esta união procede, logicamente, do fato de que esta prática e esta teoria 
se implicam reciprocamente. (GUÉNOUN, 2012, p. 38) 

 
Ora, Guénoun, ao nos dizer isto, cria um elo entre teoria e prática, tomando uma como 

inexistente na ausência da outra, e nos propõe que a necessidade do teatro na Grécia antiga se 

tratava da necessidade "de uma visão cognoscente de histórias em ato" (GUÉNOUN, 2012, p. 

38). Mas seria apenas isso? Colocamos em questão alguns pontos. O autor nos encaminha por 

um percurso onde expõe aquilo que parece ser uma motivação de busca intelectual. E ainda 

que seja exatamente isso o que leva o espectador grego aos teatros, como se articularia este 

processo cognoscente?  

Se pensarmos que as tragédias gregas, por exemplo, eram transcrições literárias de 

mitos já conhecidos do público, suporíamos que a catarse não pode estar apenas relacionada 

ao efeito cognitivo gerado pela narrativa. A teoria do espectador, da qual nos fala Guénoun, 

parece vinda de outra ordem para além do mythos,26 algo da ordem da cena, opsis,27 que 

despertaria o intelecto. A cena grega, e a divergência entre Aristóteles e Platão revela bem 

isso, já esboça traços claros da dialética ficção-realidade. Embora na Grécia Antiga não se 

compreendesse a ideia de ficção, a noção de mimese oscilando entre a enganação e a 

realização do mundo evidencia a teatralidade. 

Avançando ainda mais ambiciosamente em direção à contestação de Guénoun, 

pensamos que a catarse se situa, sim, nesta oscilação da mimese, que se manifesta também 

através destes diálogos entre teoria e prática, que não excluiriam os efeitos emocionais, mas 

                                                
26 Termo grego que aponta para a narrativa presente na poesia trágica. 
27 Termo grego que aponta para o espetáculo, ou para a apresentação da poesia trágica em ato e está relacionado 
ao ato de ver. 
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os agregariam a este todo complexo da opsis. A teoria surgiria impulsionada pelo prazer, ao 

mesmo tempo intelectual e emotivo (e intelectual, porque emotivo28) gerado pela teatralidade 

no espectador. 

Voltando a Guénoun, o próximo referencial do autor na sua caminhada será a obra do 

abade d'Aubignac, La pratique du théâtre, datada de 1657. Obra renascentista que 

desconsidera a existência do teatro durante o medievo e que planeja reerguê-lo tendo em 

conta sua formatação grega. Para realizar tal feito, d'Aubignac recorre à Poética aristotélica 

na tentativa de retomar suas ideias. No entanto, a iniciativa do abade, "mesmo tributária à 

Poética e acreditando ser-lhe fiel, de fato, dela se distancia, assume sentido por essa distância 

e se empenha em aprofundá-la" (GUÉNOUN, 2012, p. 44). 

O que nos alcança da arte do teatro deste momento, como antes com Aristóteles, ainda 

é a arte da poesia teatral, ou seja, o teatro repousa na escrita com vistas à representação, e 

d'Aubignac se debruça sobre esta escrita, pensando nos espectadores, por exemplo, apenas ao 

instruir o poeta dos recursos que ele deve utilizar para seduzi-los. Este caminho o leva a 

pensar que o poeta deve criar uma verdade supostamente investida de verossimilhança. Ao 

empregar estes termos, o abade integra no teatro um valor ficcional diferente daquele 

expresso no tratado aristotélico. Assim, separa-se a figura e o referente da representação e 

temos literalmente alguém imitando algo do modo mais verossímil possível, um princípio 

daquilo que viríamos a entender como ator e personagem. É, também neste período, 

inaugurada a ideia de que o ator se metamorfoseia assumindo uma nova forma através desta 

verdade-suposta minuciosamente manipulada pelo poeta. 

Em toda essa estrutura se articula, segundo d'Aubignac, uma nova necessidade para o 

teatro, uma necessidade política, que viria com intuitos moralizantes, para dar ao povo "algum 

verniz das virtudes" (GUÉNOUN, 2012, p. 52). O público afasta-se de sua capacidade 

pensante e reflexiva na mesma medida em que o teatro se aproxima de uma forma "que incide 

sobre os sentidos" (GUÉNOUN, 2012, p. 53), forma, portanto, excluída do âmbito do 

intelecto, levando a necessidade do teatro, antes localizada no encontro de teoria 

(espectadores) e prática (cena), em direção oposta: a de remediadora da "incapacidade [dos 

espectadores] de conhecer” (GUÉNOUN, 2012, p. 56).  

D’Aubignac, a partir de seus dizeres, ilumina uma nova relação da arte teatral com a 

teatralidade – talvez, uma primeira versão da teatralidade denegada, de Patrice Pavis – em 

que o teatro envereda por um caminho de tentativas de ocultar, em vão, a efetividade por trás 
                                                

28 No próximo capítulo, ao adentrarmos as questões entre cena e olhar exploraremos este contexto que atrela 
emoção à intelectualidade. 
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do processo mimético da cena. Em vão porque, por mais que o espectador se permita a 

vivência das proposições verossímeis do teatro, existe invariavelmente uma cisão entre a 

verossimilhança e a realidade – e a presença do corpo do ator está ali para comprová-lo. A 

partir daqui, inicia-se o esforço do teatro de ocultar suas pretensões enganosas e, como já dito, 

quanto mais se empenha em ocultar a mimese, mais o teatro evidencia seus traços enganosos. 

De modo que passamos a vincular a teatralidade a esse exagero do teatro que sonha iludir o 

espectador, que, neste momento, antes de aprender as virtudes do bom homem, está 

aprendendo a ser o bom espectador teatral da época, ou seja, um contemplador passivo. 

Neste panorama, alcançamos o século XVIII, fundamentados pelo pensamento de três 

diferentes escritores: Rémond de Saint-Albine, François Riccoboni e Denis Diderot, que 

confirmando a ruptura ator-personagem, sondarão o ator e seu ofício. O primeiro pensará o 

trabalho do ator do ponto de vista do espectador, o segundo o fará do ponto de vista do 

próprio ator, e o terceiro tentará fundir esses dois aspectos para pensar sobre a confusão entre 

a figura e seu referente no trabalho do ator. 

Riccoboni, o primeiro autor levantado por Guénoun, aborda o tema acima citado em 

seu livro L'art du théâtre, revolucionário pelo próprio nome. Ora, o teatro era, até então, a arte 

do poeta e, ao escrever um livro intitulado "A arte do teatro" e dedicá-lo à análise da cena, por 

meio do trabalho de representação do ator, isso significa diretamente reposicionar a ordem de 

prioridades do teatro, que passa, de agora em diante, a ser "a arte de representar o que foi 

escrito" (GUÉNOUN, 2012, p. 59). A partir desta premissa, Riccoboni nos apresenta uma 

série de questões novas com relação ao ofício do ator, como quando nos surpreende com uma 

análise do gesto em seu tratado, sob a justificativa de que a primeira coisa apresentada pelo 

ator em cena é seu corpo e, portanto, é a postura a primeira que deve ser trabalhada 

(RICCOBONI apud GUÉNOUN, 2012, p. 58). Ele pensa, portanto, em uma clara 

diferenciação entre o imitador e o seu objeto de imitação. 

Saint-Albine parte do mesmo pressuposto. Porém, referindo-se mais objetivamente ao 

olhar do espectador sobre a cena e às sensações que o ator deveria impingir. "A perfeição que 

mais desejamos ver na representação é aquilo que no teatro é chamado de verdade. 

Compreendemos por esta palavra o conjunto das aparências que podem servir para enganar os 

espectadores" (SAINT-ALBINE apud GUÉNOUN, 2012, p. 61), ou seja, mais do que nunca 

anseia-se por ilusão, uma ilusão tão verossímil que possa ser confundida com a verdade em si. 

Diderot, então, leva a cabo a discussão emparelhando os dois predecessores e 

analisando suas oposições e suas convergências, para mais tarde refletir por si mesmo sobre o 
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teatro de seu tempo. Os paradigmas são os mesmos, porém aprofundados. Diderot difere dos 

outros ao não exigir um eclipse do ator diante do personagem, pelo contrário, ele compreende 

que é impossível para o ator ser aquilo que representa, uma vez que ele só pode representar o 

que representa na medida em que não o é (GUÉNOUN, 2012, p. 63). Assim, enaltece o ator 

por ser imitador de modelos, modelos disponíveis apenas no imaginário29. 

O filósofo também acredita que o trabalho do ator sobre si o distancia da personagem 

e que esta distância possibilita uma identificação entre representante e representado. Deste 

modo a necessidade do teatro, antes unida pela necessidade de uma práxis teatral, se duplica 

definitivamente, passando a configurar duas necessidades distintas, segundo Guénoun: a 

necessidade da ilusão, para quem vê, e a necessidade da identificação, para quem faz. Tal 

dubiedade assinala um acontecimento importante neste cenário: a unificação do público em 

um só corpo, o que quer dizer que não se tem mais os espectadores (sujeitos múltiplos e 

diversos), tem-se antes a formação de uma coletividade "condensada e redeterminada na 

generalidade monofisista do indivíduo típico" (GUÉNOUN, 2012, p. 71). Ergue-se, portanto, 

um novo campo ficcional a ser compreendido pelo teatro: o espectador (GUÉNOUN, 2012, p. 

71). Como no palco figuram representante e representado, sendo este último a entidade 

fictícia, na plateia passam a figurar os espectadores e o espectador, sendo o último, também, 

caracterizado pelo seu entorno ficcional, criado, a partir da massificação dos espectadores, 

como um duplo ilusório correspondente à ilusão da cena. 

O surgimento da entidade do espectador é passo importante para pensarmos o lugar da 

recepção no teatro. Antes, tem-se um aglomerado de pessoas, sem traços comuns, assistindo a 

um espetáculo. Agora, tem-se o ideal de um grupo coeso, com similaridades e, portanto, mais 

apreensível. 

A camada fictícia do teatro, a essa altura, já é bem compreendida e aceita. O teatro, 

mesmo consciente disso, continua buscando a ilusão do espectador, e este, que supomos 

ciente do que se trata o evento teatral, aceita e incorpora sua busca por mimese, passando a ser 

sublimado de indivíduo para massa uniforme. A esta altura, o contrato do teatro e seu pacto 

com a mimese já está estabelecido para todos.  

Essa entidade do espectador nos leva ao início do século XX, a uma leitura de 

Personagens psicopáticos na cena, em que Freud discorrerá sobre uma possível identificação 

do espectador com o herói. Segundo Freud:  

 
                                                

29 O sentido do imaginário abordado por Guénoun ao longo de seu texto, não se relaciona com aquele trabalhado 
por Jacques Lacan. 
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O espectador experimenta (fora do teatro), uma série de insatisfações: vive 
pouquíssimas coisas, nada de importante acontece com ele, teve que 
renunciar a sua ambição de estar no centro do universo. Como reação, ele 
quer sentir, agir, em resumo, ser um herói. E o teatro coloca isto ao seu 
alcance, por meio da identificação: pela identificação. (GUÉNOUN, 2012, 
p. 79) 

 

A identificação que permite este recentralização do espectador no lugar de herói só se 

torna possível na medida em que é uma identificação entre as duas entidades fictícias do 

teatro, o representado e o espectador. Ora, seria a garantia de segurança da realidade que 

possibilita a identificação em âmbito ficcional, ou seja, a segurança do espectador sentado na 

poltrona, a certeza de que ele está isento dos sofrimentos da cena, que permitiriam que ele se 

identifique com ela. 

Assim, a necessidade de assistir ao teatro se vincula a uma necessidade narcísica que 

dá ao espectador "a possibilidade de gozar de si mesmo como 'grande homem'" (GUÉNOUN, 

2012, p. 83), se relaciona, pois, com o ideal do eu, caracterizando uma necessidade de 

identificação do eu com seu ideal (GUÉNOUN, 2012, p. 85). Todo o esquema acima, 

segundo Freud, é possível apenas depois de uma primeira identificação dos espectadores entre 

si, na conformação deste corpo coletivo. 

Retomando o esquema de identificação do ator com a personagem proposto por 

Diderot, poderemos reajustá-lo a partir da teoria do ator de Stanislávski. O encenador russo, 

bem como Diderot, Freud e outros, reconhece a distância entre o ator e aquilo que representa 

e investe seus esforços em uma tentativa de aproximação destes. Deste modo, quando nos diz 

que o ator deve viver sua personagem, nos instrui sobre o fato de que é trabalho do ator 

"empenhar sua própria vida na vida suposta do papel representado" (GUÉNOUN, 2012, p. 

90). 

Desse modo, o nosso esquema de necessidades se complexifica em uma rede de 

identificações: identificação do ator com o personagem, identificação do público com a 

entidade "o espectador" e identificação, no campo do imaginário, do espectador com o 

personagem, formulando um sistema similar ao que se figura abaixo, na ilustração proposta 

Guénoun: 
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Figura 1 - ilustração encontrada em O teatro é necessário?, de Guénoun. 

 
A figura revela que a potência do teatro, no início do século XX, repousa sobre sua 

configuração assumidamente imaginária, de modo que, como nos diz Guénoun, "a irrealidade 

do teatro se tornou sua potência, o regime determinado de sua constituição" (GUÉNOUN, 

2012, p. 94). Deste modo, sendo o pacto teatral bem estabelecido, atores e espectador 

passaram a se sentir mais confortáveis em âmbito imaginário. Atores correspondendo ao seu 

instinto de transfiguração e espectadores admirando os feitos incríveis da cena e movendo-se 

a partir de um desejo de viver, ainda que através de outros corpos, uma vida magnânima e 

heroica: o teatro que insistia em iludir o espectador, agora o convida a contemplar a 

possibilidade da cena de criar narrativas ficcionais. 

É, então, sob o regime contundente da imagem e do imaginário, que o teatro se depara 

com sua maior ameaça contemporânea: consta, ainda do século XX, o advento do cinema. 

Como poderia um teatro baseado no imaginário concorrer com o cinematógrafo, que outorga 

à imagem uma existência efetiva, literal?  

O cinema, ao que parece, segundo Guénoun, tomou do teatro o seu motivo de ser: 

 

As imagens do cinematógrafo tornam-se, então, imagens efetivas, imagens 
de direito, que proporcionam ao imaginário sua ex-sistência30 apropriada, a 
exteriorização que lhe convém, relegando todas as outras espécies de 
imagem à situação de "imagens" por metáfora. (GUÉNOUN, 2012, p. 102) 

 
A imagem, segundo Guénoun, não se trata de uma ficção. Logo, o caráter ficcional do 

teatro não lhe confere o estatuto de imagem, isso porque a palavra imagem parece ter, com o 

surgimento do cinema, descoberto seu real significado: o de um atestado de presença 

pregressa. Como a fotografia e o cinema partem de um mesmo princípio imagético, o autor 

                                                
30 O autor desmembra a palavra "existência" como forma de evidenciar seu caráter de exterioridade da palavra 
sistere, que significa parar, impedir de avançar, ou seja, atrela a existência ao movimento. 

EFETIVO IMAGINÁRIO 

Ator 

Público 

Personagem 

O espectador 
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recorre a Barthes em seu ensaio sobre a fotografia, A câmara clara, para nos explicar um 

pouco do que se passa a entender por imagem neste contexto:  

 
Chamo de 'referente fotográfico' (...) a coisa necessariamente real que foi 
colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria fotografia. (...) A foto é 
literalmente uma emanação do referente. (...) toda fotografia é um certificado 
de presença. (...) na Fotografia jamais posso negar que a coisa esteve lá. Há 
dupla posição conjunta: de realidade e de passado (...) o que vejo (...) é o real 
no estado passado: a só um tempo o passado e o real (BARTHES apud 
GUÉNOUN, 2012, p. 104 – 105). 

 

A característica cinética do cinema é o que o diferencia da fotografia. É isso o que o 

faz, não apenas simples imagem, mas concretizador da imaginação: onde a imagem se produz 

e se move (GUÉNOUN, 2012, p. 106). Assim, o cinema extraiu do teatro seu âmbito 

imaginário e, com ele, todo o processo de identificação, situado no campo da imaginação. 

O teatro, agora desmembrado entre o efetivo e o imaginário, isto é, entre o jogo prático 

de ação cênica e a imaginação, viu-se capenga. "O imaginário [teatral] desertou o teatro, por 

ter assumido sua real independência" (GUÉNOUN, 2012, p. 110). O que resta então ao teatro 

de hoje? Como se estrutura a necessidade do teatro em nossos tempos? 

Segundo Guénoun, uma coisa é certa: se o teatro, contrário à sua possível caducidade, 

ainda sobrevive, é porque algo em sua atual conjuntura se faz necessário. O que seria, então? 

Para o autor, se o que resta ao teatro, desprovido do seu caráter imaginário, é o jogo de ação 

cênica, só pode ser sobre ele que se deposita a atual necessidade do teatro. Dessa forma, 

reflete sobre como a necessidade do teatro se configura, contemporaneamente, como 

necessidade de jogo. E, com ele, retoma conceitos como os de Aristóteles que legava ao teatro 

a primazia da ação: 

 

O jogo será, portanto, o campo da ação teatral, o que não suprime o 
personagem (...) mas a ordena segundo uma lógica diferente da lógica 
identificadora (...). O jogo agora é uma práxis na medida em que, mesmo 
que ele produza surtos de identificação (e produz, com certeza), mesmo que 
ele coloque em movimento personificações imaginárias, não são estas 
figurações que o instituem e o movem, mas sua auto-exposição como 
existência em cena. (GUÉNOUN, 2012, p. 136) 

 

A ação do jogo aqui, no entanto, não se caracteriza como mimética, no sentido 

aristotélico, por compreender a diferenciação entre representante e representado. Mas antes, 

se aproxima de uma cisão a tal ponto que chegue, talvez, a libertar o representante da 

necessidade de um representado, ou seja, que faça o ator independente do personagem 
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fictício. O teatro contemporâneo busca uma espécie de autossuficiência, que o faça necessário 

pelo simples fato de ser teatro. Pretende que o espectador vá "ao teatro com a intenção de que 

ali lhe apresentem uma operação de teatralização" (GUÉNOUN, 2012, p. 139). 

Assim, segundo Guénoun, qualquer um que vai ao teatro o faz com vistas ao jogo. 

Jogo este que é o atrativo tanto para quem age, quanto para quem assiste. E todo espectador 

contemporâneo é um jogador em potencial e por isso se identifica, não no âmbito do 

imaginário, mas no âmbito do real com ator em cena. 

Afinal, percebemos um teatro almejante de um posto que lhe garanta a existência por 

ser necessário enquanto acontecimento teatral. O teatro, agora, se vincula não mais ao 

imaginário, mas ao poético e seu feito teatral embebido de poesia, ou "de confronto entre 

existência e poesia" (GUÉNOUN, 2012, p. 147) é o que faz dele uma necessidade: 

 
O teatro é o jogo deste existir que oferece ao olhar o lançar de um poema. Só 
o teatro faz isso: só ele lança o poema para diante de nossos olhos, e só ele 
lança e entrega a integridade de uma existência. Comandadas por este lançar, 
que vem dos extremos poéticos da língua, a nudez, a precisão e a verdade 
fazem do teatro uma necessidade – absoluta. (GUÉNOUN, 2012, p. 147-
148) 

 

Esse confronto entre existência e poesia nos soa como uma forma encontrada por 

Guénoun de citar a teatralidade, ou seja, o fato de que a necessidade do teatro hoje repousa na 

exposição de sua essência mesma, desnudado de outros recursos. Cremos, no entanto, que 

apesar de esta ser a necessidade do teatro hoje, tal característica já figura como linha axial ao 

redor da qual se desenvolveu a estética do teatro durante todos esses milênios.  

Além disso, relevamos outro aspecto: tal jogo não se trata de um jogo qualquer, mas 

de um jogo de vai e vem entre camadas efetivas e ficcionais. Ou entre as camadas da mimese 

tripartite de Paul Ricoeur. O jogo do espectador contemporâneo, portanto, se dá diretamente 

com a operação de teatralização, com a teatralidade realçada, sem demais mediadores. E o 

espectador contemporâneo está sendo obrigado a lidar com esta nova composição cênica, 

ainda que seu horizonte de expectativa, para lembrar Jauss, seja outro.  

Assim, nos perguntamos: como se configura este jogo da recepção contemporânea de 

teatro, afinal? E por que ele se faz necessário? Aliás, este jogo é, de fato, necessário? Talvez, 

a aproximação de algumas teorias que refletem sobre o lugar do espectador contemporâneo 

possa ajudar a elucidar essas questões. 
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2.4. O espectador teatral contemporâneo 

 

Para falar do espectador contemporâneo, se supomos que o desenvolvimento da figura 

do observador é simultâneo ao desenvolvimento da linguagem cênica, necessitamos retomar 

alguns pontos acerca da cena contemporânea, tanto estes citados por Guénoun, quanto outros 

que citamos anteriormente. Assim, cremos que um dos pontos essenciais para esta discussão 

parece estar em Bernard Dort com a ideia de uma emancipação dos elementos da 

representação. É indispensável, para a compreensão da condição do espectador na 

contemporaneidade, que constatemos a autonomização dos signos que se apresentam diante 

deste espectador. 

Ou seja, se por um lado acreditamos que a dialética entre a presença concreta (efetiva) 

e a narrativa mimética proposta pelo teatro exista desde os tempos mais remotos, tendo 

mantido a arte teatral desde sempre neste limiar entre realidade e ficção, por outro, não 

podemos ignorar que o discurso proposto pelo teatro na contemporaneidade não equivale 

àquele anterior, em que os signos eram apresentados ao espectador em um diálogo harmônico. 

Portanto, a proposta de Denis Guénoun (2012), de que a necessidade do teatro 

contemporâneo se baseia na necessidade de jogo, nos leva a crer que tal jogo pode dizer 

respeito, justamente, ao tipo de relação que o espectador estabelece com os signos conflitantes 

da representação emancipada (DORT, 2013): que, é preciso rememorar, segundo Dort, se 

trata da representação que coloca em confronto, diante do espectador, os signos conflitantes 

da cena. A relação do espectador contemporâneo com a obra, portanto, se trata possivelmente 

de uma relação de quebra-cabeças, em que não existe uma única conformação possível para as 

peças. No entanto, esta relação a que chegamos hoje se construiu ao longo de um tempo e as 

etapas anteriores são fundamentais para que possamos alcançar uma compreensão possível de 

quais são as características deste jogo para o espectador. 

Retomamos, então, aquela discussão que situa o surgimento da noção de teatralidade 

no início do século XX, não para continuar a discussão acerca da teatralidade em si – que, 

notavelmente, é central para este trabalho –, mas para recordar a influência que as alterações 

vividas pelo teatro nesse momento têm em todo o teatro porvindouro.  

É notável, por exemplo, que as práticas teatrais do início do século XX constituem 

propostas de renovação da cena, que nos levarão, em última instância, à fragmentação da cena 

contemporânea e que estão relacionadas a uma provocação do lugar ocupado pelo espectador 

no evento teatral.  



 
 

75 
 

Para reconstruir este caminho, recorremos a Leonel Martins Carneiro (2017) que, no 

artigo A construção do espectador teatral contemporâneo, aponta o caminho trilhado pelo 

teatro do século XX que supostamente culminou na existência da atual conformação da 

condição de espectador. O autor retoma a consolidação da encenação desde as primeiras 

propostas naturalistas até a contemporaneidade, passando por momentos, segundo ele, 

cruciais para a construção da figura do espectador como a vemos hoje. 

Quando pensamos nas práticas de Constantin Stanislávski – encenador russo já citado 

neste trabalho a quem não costumamos associar as alterações do lugar do espectador –, por 

exemplo, compreendemos que sua busca de uma atuação mais naturalista deriva, sim, de um 

descontentamento com as declamações exageradas do século anterior, mas não podemos 

ignorar que suas propostas se destinavam ao público, não apenas para gerar identificação, 

como disse Guénoun, mas também para “estimular a memória afetiva do espectador dando 

espaço para as emoções” (CARNEIRO, 2017, p. 24). 

Talvez, aos olhos da contemporaneidade, que sacolejou o espectador de diversas 

formas, esta pareça ser uma proposta conservadora. Mas a simples consciência de que existe 

no espaço do teatro um sujeito ao qual a cena se destina e, mais do que isso, a proposta de que 

seja realizada uma alteração na forma como se articula a cena, com vistas à alteração do 

processo de fruição do espectador, já é, por si só, revolucionária. 

Além disso, nos alerta Carneiro (2017), o trabalho de Stanislávski pós-revolução russa, 

pouco conhecido no Brasil, expandia-se a uma perspectiva inovadora: a de abrir os teatros 

“àqueles milhões que até então não tiveram a oportunidade de usufruir os prazeres culturais” 

(STANISLÁVSKI apud CANEIRO, 2017, p. 24) e a de desenvolver “formações práticas 

desse ‘novo espectador’” (CARNEIRO, 2017, p. 24). 

Outra proposta de encenação relevante no início do século XX é a do também já citado 

Meyerhold, que propõe uma cena que se opõe à de Stanislávski ao buscar a construção de 

uma espécie de “antinaturalismo”, diferenciando completamente o teatro daquela suposta 

realidade (exterior à cena) a ser representada. Assim, a biomecânica de Meyerhold, 

investigação coreográfica da estrutura de movimentos corporais a partir de um exagero 

mecânico do gesto, servia como um dos lembretes ao espectador de que aquilo que ele via 

diante de si se tratava de teatro. 

Uma vez afastado da ilusão da cena, o espectador, nas práticas de Meyerhold, devia 

assumir não o papel de receptor do evento em curso no palco, mas o papel de um quarto 

criador da cena: 
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O método “convencional” pressupõe na cena um quarto criador, depois do 
autor, do diretor e o ator: o espectador. O teatro “da convenção” cria uma 
encenação cujas alusões o espectador deve completar criativamente, com sua 
própria imaginação. (MEYERHOLD apud CARNEIRO, 2017, p. 24).  

 

Além de estar atento à materialidade da ação cênica, através da qual o espectador de 

Meyerhold supostamente enxergaria uma sensibilidade própria da ação, segundo Carneiro 

(2017), o encenador russo também distribuía questionários aos espectadores como forma de 

considerar suas opiniões sobre o espetáculo e colocar em prática, a partir das respostas, 

reestruturações em cena. 

As propostas de Meyerhold, como bem aponta Carneiro (2017), em muito se 

aproximam daquelas propostas que Bertolt Brecht englobaria em seu teatro épico, que logo 

iremos alcançar. A ideia, inclusive, de devolver ao espectador o seu espaço de reflexão, e tirá-

lo do espaço de contemplação passiva a partir de mecanismos que evidenciam a materialidade 

da cena, em muito lembra o chamado efeito de estranhamento brechtiano, ou efeito-V, 

desenvolvido anos mais tarde. 

Antes de alcançar Brecht, contudo, devemos passar por um nome essencial na 

constituição de toda a cena contemporânea e, claro, na alteração do lugar destinado ao 

espectador: Antonin Artaud, que em seu manifesto Teatro da crueldade (1938), proclama um 

novo tipo de teatro, que viria a influenciar toda uma geração de artistas que desenvolveram 

teórica e praticamente as noções de happening31 e de perfomance art.32 

As ideias de Artaud iam de encontro a um desejo de retomada do teatro enquanto 

processo ritualístico que se ancora em uma espécie de dissolução da figura do espectador, 

assim, excluindo esse corpo de contemplação, o teatro poderia voltar a ser o ritual de 

comunhão que era no princípio, antes mesmo da formulação grega em que enquanto uns 

assistem, outros realizam. Isso porque no teatro ritual de Artaud, o espectador deveria 

abandonar seu lugar de observador e assumir uma postura de integração com a cena: “no 
                                                

31 “Forma de atividade que não usa texto ou programa prefixado (no máximo um roteiro ou um "modo de usar") 
e que propõe aquilo que ora se chama acontecimento (George BRECHT), ora ação (BEUYS), procedimento, 
movimento, performance, ou seja , uma atividade proposta e realizada pelos artistas e participantes, utilizando o 
acaso, o imprevisto e o aleatório, sem vontade de imitar uma ação exterior, de contar uma história, de produzir 
um significado, usando tanto todas as artes e técnicas imagináveis quanto a realidade circundante.” (PAVIS, 
2008, p. 191) 
32 “A arte da performance é perpetuamente reestimulada por artistas que têm de seu trabalha uma definição 
híbrida, deixando, sem pudor, que suas ideias derivem na direção do teatro, de um lado; por outro, no da 
escultura, considerando mais a vitalidade e o impacto do espetáculo do que a correção da definição teórica 
daquilo que estão fazendo. A performance art, a bem dizer, não quer significar nada” (NUTALL apud PAVIS, 
2008, p. 284) 
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‘teatro da crueldade’ o espectador fica no meio, enquanto o espetáculo o envolve” (ARTAUD 

apud CARNEIRO, 2017, p. 26). 

Tais ideais estão relacionados ao desejo artaudiano de criar um teatro menos 

contaminado pela racionalidade e mais afeito às paixões. Nesta configuração, não há espaço 

melhor para o espectador senão o seio da representação mesma, para que não haja distância 

possível para a racionalização da obra. A perspectiva que Artaud guarda para seu espectador 

será ainda relembrada no decorrer deste trabalho, optamos agora, no entanto, por priorizar as 

premissas teatrais brechtianas, que estão mais alinhadas ao ponto de vista defendido de agora 

em diante.  

A cena preconizada por Bertolt Brecht, para que melhor possamos compreender, 

vincula-se à de Meyerhold e afasta-se da de Artaud, por buscar também uma postura de 

reflexão do espectador. Mas se para Meyerhold o espectador era um quarto criador, para 

Brecht era o primeiro, no sentido de que, para o alemão, o espectador era a figura mais 

importante do evento teatral, era o “verdadeiro protagonista” (CARNEIRO, 2017, p. 28). 

Brecht definia seu teatro épico a partir de uma oposição com o que ele entendia como 

a “dramática aristotélica” (BRECHT, 2004, p. 19). Esta oposição estava alicerçada segundo a 

compreensão do autor acerca da Poética de Aristóteles – segundo Gerd Bornheim (1992), 

bastante circunscrita à forma como o teatro chamado aristotélico era encenado na Alemanha 

da época da juventude de Brecht, no início do século XX –, já mencionada neste trabalho. A 

principal crítica brechtiana à dramática aristotélica voltava-se àquilo que Aristóteles aponta 

como o objetivo da tragédia: a catarse. 

 

Parece-nos do máximo interesse social o que Aristóteles determina como 
objetivo da tragédia: a catarse, a purificação do terror e da piedade no 
espectador, graças à representação de ações que provocam terror e piedade. 
A purificação se realiza por um singular ato psíquico, a identificação do 
espectador com os sujeitos atuantes, que são imitados pelos atores. 
(BRECHT, 2004, p. 19)33 

 

Sendo a catarse um efeito de purgação, o mais comum seria associá-la às emoções. 

Brecht, então, condena o apelo emocional da cena que inebria os espectadores com lágrimas e 

os impede de pensar. Notadamente, Brecht se direciona, na verdade, aos contextos pós-

medievais, que deturparam os princípios da Poética aristotélica. Ainda assim, o fato é que o 

                                                
33 Tradução nossa do espanhol: “A nosotros nos parece del máximo iteres social lo que Aristóteles impone como 
objetivo de la tragédia: la catarsis, la purificación del espectador del espanto y la compasión, gracias a la 
representación de acciones que provocan el espanto y la compasión. La purificación se produce por um singular 
acto psíquico, la identificación del espectador com las personas actuantes, que son imitadas por los actores.” 
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diretor alemão constrói seu teatro de modo a opor-se à visão que tinha do tratado grego, ou 

seja, cria mecanismos através dos quais o fluxo emocional de identificação proposto pela cena 

seja sempre interrompido, gerando o chamado efeito de estranhamento. 

O Verfremdungseffekt, efeito-V34, engloba uma série de recursos cênicos, desde um 

tipo específico de atuação que permita não uma identificação do ator com o personagem, mas 

uma crítica, até recursos de iluminação que revelem a crueza da cena que se apresenta. Todos 

esses recursos têm como objetivo interromper qualquer possível fluxo de identificação do 

espectador e obrigá-lo a lançar um novo olhar para a cena. Sobre o efeito-V, Frederic Jameson 

(2013, p. 64) considera que “Tornar algo estranho, fazer-nos olhar para isso com novos olhos 

implica a existência de uma familiaridade geral, de um hábito que nos impede de realmente 

olhar para as coisas, uma forma de dormência perceptiva”. Tal reflexão nos leva à 

compreensão de que os intentos brechtianos por trás deste recurso de distanciamento estavam 

relacionados a uma análise – fundamentada especialmente pela filosofia marxista, mas não 

apenas por ela35 – do homem enquanto sujeito sócio-histórico: 

 

Aqui, o familiar ou habitual é novamente identificado como o “natural”, e 
seu estranhamento desvela aquela aparência, que sugere o imutável e eterno, 
e mostra que o objeto é “histórico”. A isso deve-se acrescentar, como 
corolário político, feito ou construído por seres humanos e, assim, também 
pode ser mudado por eles ou completamente substituído. (JAMESON, 2013, 
p. 65) 

 

Assim, sem alterar a posição física do espectador no espaço do teatro, Brecht 

estabelece, com seu interlocutor, um jogo de familiarização e desfamiliarização com a cena, 

que obriga o observador a reordenar os signos sempre. 

Contrário à passividade do espectador do teatro burguês36, Brecht recorre à narrativa 

épica como forma de interromper o fluxo natural do gênero dramático e gerar aquilo que será 

denominado efeito de distanciamento, que tem por objetivo afastar o espectador da ilusão 

emocional proposta pela ação dramática convencional, tornando evidente a tensão real-

ficcional que entendemos como teatralidade. 

O épico, como relata Desgranges (2003), se caracteriza pela presença de elementos 

narrativos que descrevem acontecimentos, e de personagens, que com seus diálogos 
                                                

34  O Verfremdungseffekt é comumente traduzido como efeito de estranhamento ou efeito de distanciamento. 
35 Em Brecht e a questão do método (2013), Jameson aponta proximidades entre Brecht e as teorias 
psicanalíticas de Freud, por exemplo, além de declarar uma superação da obra brechtiana em relação à filosofia 
marxista.  
36 Teatro que pode ser representado aqui pela figura de Diderot, mas que como vimos tem suas raízes 
estabelecidas no renascimento. 
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interrompem tal descrição. A narrativa épica, em geral, relata um fato acontecido no passado e 

o narrador épico tende a ser um terceiro, ou seja, conta algo que aconteceu com outra pessoa: 

“isto cria uma certa distância entre o narrador e o mundo narrado” (ROSENFELD apud 

DESGRANGES, 2003, p. 95) e é essa distância que abre espaço para o pensamento crítico. 

A forma fragmentária da narrativa épica também altera a estrutura dramática, porque 

quebra sua linearidade de efeitos de causa e consequência. No gênero épico, “cada cena tem 

seu valor e cada parte contém o todo, cada cena tem unidade própria e está ligada às outras 

pela ideia do todo que traz em si” (DESGRANGES, 2003, p. 96), de modo que a ação 

dramática é constantemente interrompida, como se parasse para tomar fôlego e continuar. 

Tais interrupções dão fôlego também ao espectador épico, que já não segue embalado por 

uma sequência irresistível de acontecimentos, mas que a cada quebra da ação dramática toma 

consciência e reflete sobre o teor das partes, podendo, então, estruturar a totalidade do 

espetáculo. 

O ator épico é outro elemento que se direciona mais claramente ao espectador, não por 

meio de uma interação direta, mas por, também ele, evidenciar essa distância entre o teatro 

em operação e a fábula contada. Este ator já não se funde ao personagem, mas, através de sua 

interpretação, critica e expõe o personagem em uma atitude de julgamento. 

O espectador, sob a influência de todos esses elementos, alcança o seu lugar de fato. 

“Assumindo a função que lhe cabe no evento, de (co-)autor da obra de arte, o espectador 

teatral pode ser definido como produtor de conhecimentos, já que o ato de compreender 

demanda uma elaboração” (DESGRANGES, 2003, p. 135). Ao que parece, afinal, Brecht, em 

sua crítica à dramática aristotélica, acaba por devolver ao espectador o espaço intelectual 

identificado por Guénoun, no antigo teatro grego. 

O fato é que Brecht propõe um novo contato com o espectador teatral, deslocando-o 

para o centro da encenação ao reordenar todo jogo cênico com vistas a uma modificação do 

seu processo de leitura da obra. Ou seja, Brecht, representando aqui uma série de autores que 

pensam em uma modificação do teatro a partir de uma reformulação da forma dramática e da 

encenação, convida o espectador contemplador ao jogo ativo de elaboração e construção de 

sentidos. 

Poderíamos dizer que Brecht, nesse sentido, observa e coloca em articulação diversos 

aspectos da vividos pela história do teatro. Os principais deles, a retomada do lugar de 

construtor de conhecimento por parte do espectador (teórico) e a conscientização do 

fundamento da arte teatral: a teatralidade. Por compreender que a teatralidade se articula na 
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imbricação da ficção com a realidade proporcionada pelo teatro, Brecht se utiliza disso não 

como forma de iludir o espectador, mas para lembrá-lo de que é preciso estar consciente tanto 

diante da cena, quanto diante da vida. 

Tal movimento, que lança a teatralidade sobre a plateia, é o incentivador de todo a 

reflexão. É apenas depois de compreendermos essa meta-teatralidade sugerida por Brecht que 

acessamos essa que, se supõe, vem a ser a especificidade do teatro: a dialética entre ficção e 

realidade estabelecida pelo jogo de olhar do espectador com a cena, esse costurar da mimese 

pela efetividade, e vice-versa. 

O espectador de hoje, no entanto, se relaciona de outra forma com a obra teatral. Já há 

quase um século o teatro convive com o seu desnudamento, com a revelação do seu 

maquinário. Não há mais segredo. O pós-modernismo derrubou por terra todo o idealismo 

modernista que circulava em torno da "aposta na existência de uma razão universal capaz de 

definir com segurança os rumos da coletividade, a valorização da ideia de pátria e a busca 

incessante pelo progresso da humanidade" (DESGRANGES, 2003, p. 139) e não ergueu em 

seu lugar novos ideais. O espectador não é mais o homem moderno alienado para quem faz 

sentido a denúncia do sistema opressor capitalista, o espectador atual se configura como o 

sujeito super-informado da contemporaneidade. 

É claro, neste sentido, que o teatro não se manteve estanque. O movimento iniciado 

pelo modernismo de Brecht foi acentuado na contemporaneidade, assim a proposta que antes 

se caracterizava como a de uma obra aberta a ser completada, agora ganha formas de obra 

explodida a ser construída, propondo um jogo de criação ainda mais ativo por parte do 

espectador. 

É neste ponto que retomamos as questões relativas à emancipação da representação. 

Para tanto, limitamos a discussão aos dois últimos encenadores, compreendendo que são 

aqueles que apresentaram as propostas mais influentes no teatro que é feito hoje. E, portanto, 

acreditamos que são os que mais podem nos auxiliar a entender o lugar dúbio do espectador 

teatral contemporâneo.  

Tal escolha aqui realizada por Brecht e Artaud como sintetizadores do paradigma do 

espectador na contemporaneidade não é feita ao acaso. Ambos representam a escolha 

realizada por Jacques Rancière (2010), em O espectador emancipado, para discutir as 

contradições e a possível emancipação do espectador contemporâneo. Ora, tendo em conta a 

emancipação dos elementos da representação, pelo menos por uma aproximação semântica 

imediata, parece relevante pensar também em uma emancipação da plateia. 
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Rancière (2013), desenvolveu sua análise acerca do espectador contemporâneo 

aproximando-a da reflexão proposta em outro livro seu, anterior, chamado O mestre 

ignorante. Nele, Rancière discute a teoria de Joseph Jacotot que, “no início do século XIX, 

agitou o mundo acadêmico ao afirmar que uma pessoa ignorante poderia ensinar a outra 

pessoa ignorante o que ela mesma não conhecia” (RANCIÈRE, 2010, p. 108). 

A grande questão a ser colocada em pauta, para Rancière, diz respeito à postura 

comumente assumida pelo professor e pela cena: de um lado, o professor detém um 

conhecimento alheio ao aluno e deve “transmitir” tal conhecimento; do outro, a cena detém 

um conhecimento alheio ao espectador e deve tirá-lo do umbral das ilusões ou da inércia da 

passividade. Tais posturas pressupõem uma espécie de incapacidade ligada tanto à figura do 

aluno quanto à figura do espectador. Temos, assim, que: 

 

(...) a condição do espectador é uma coisa ruim. Ser um espectador significa 
olhar para um espetáculo. E olhar é uma coisa ruim, por duas razões. 
Primeiro, o olhar é considerado o oposto de conhecer. Olhar significa estar 
diante de uma aparência sem conhecer as condições que produziram aquela 
aparência ou a realidade que está por trás dela. Segundo, olhar é considerado 
o oposto de agir. Aquele que olha para o espetáculo permanece imóvel na 
sua cadeira, desprovido de qualquer intervenção. Ser um espectador significa 
ser passivo. (RANCIÈRE, 2010, p. 108)  

 

O filósofo francês, desta forma, reflete acerca das incoerências relacionadas a estes 

caminhos condensados pelas propostas artaudiana e brechtiana. A principal delas é 

exatamente a de que mesmo tendo, ambos, o objetivo equivalente de inovar a arte teatral, um 

caminho parece anular o outro: 

 
O projeto de reformar o teatro oscilou incessantemente entre estes dois pólos 
de questionamento distante e incorporação vital. Isto significa que os 
pressupostos que sustentam a busca por um novo teatro são os mesmos que 
sustentaram a rejeição do teatro. (RANCIÈRE, 2010, p. 110) 

 

Diante deste impasse, o espectador se vê perdido em um campo de batalha. 

Ironicamente, quem sempre estivera às margens da teoria teatral agora se vê centralizado e, 

principalmente, apontado como o elo primordial a ser repensado para a construção de uma 

nova e revolucionária cena.  

Seja pela via brechtiana, seja pela artaudiana, o espectador deve “aprender” o novo 

mecanismo de funcionamento do teatro, pois “ambos os discursos apontavam um futuro como 
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ótimo ponto de chegada, desde que o processo pedagógico fosse seguido à risca” 

(MOSTAÇO, 2013, p. 204). 

É notório que essas propostas foram e ainda são revolucionárias. Tais considerações a 

respeito do viés pedagógico que as amparava não diminuem seu impacto no teatro de seu 

tempo, tampouco a sua relevância no teatro feito atualmente. O que está em questão é a forma 

como elas encaminharam o espectador à contemporaneidade. 

É aí, então, que as ideias de emancipação da cena e do espectador se encontram, como 

bem aponta Edélcio Mostaço (2013): 

 

É nesse ponto em que a cena emancipada, como surpreendida por Dort, 
possibilitou que fossem criadas as condições para a emancipação do 
espectador, flagrada por Rancière. Na primeira, a cena se dá a ver enquanto 
linguagem em operação, no momento mesmo em que todos os seus signos 
estão em ebulição, em processo, em nascimento; não enquanto estatuto de 
logos, mas de metábole. E quanto ao espectador, ao estar diante de tal cena, 
ele é convidado a organizar e interpretar os sentidos ali verificados, 
traduzindo os signos ali em evidência nos termos de sua própria experiência 
e inteligência. Mesmo sentado inicia-se para ele, então, um jogo. 
(MOSTAÇO, 2013, p. 205) 

 

A cena emancipada, então, é aquela que, por seu próprio funcionamento, não sabe e 

não ambiciona saber o que permanece desconhecido para o ignorante, tampouco sabe como 

fazer para que isto seja conhecível, uma vez que é ela mesma alheia ao conhecimento 

enquanto produto final e acabado. A representação emancipada não inaugura outra cena 

senão a cena ignorante. Neste contexto, o espectador é emancipado tanto da obrigação de 

receber um conhecimento, quanto da obrigação de agir. 

Abrandam-se, então, os conflitos concernentes ao paradoxo do espectador, 

mencionado por Rancière (2010), mas não sem custos. Tal revisão de paradigmas é fruto do 

exame das ideias que sustentavam os posicionamentos de Brecht e Artaud com relação ao 

espectador: 

 

O paradoxo do espectador é a parte de uma disposição intelectual que é, 
mesmo em nome do teatro, compatível com a rejeição platônica do teatro. 
Esta estrutura está construída em torno de algumas ideias essenciais sobre as 
quais devemos nos questionar. De fato, devemos questionar o próprio 
fundamento no qual estas ideias estão baseadas. Estou falando de toda uma 
gama de relações, firmando-me em equivalências e oposições chaves: a 
equivalência entre teatro e comunidade, entre o ato de ver e a passividade, 
entre externalidade e separação, mediação e simulacro; a oposição entre 
coletivo e individual, imagem e realidade viva, atividade e passividade, 
consciência de si e alienação. (RANCIÈRE, 2010, p. 111) 
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O repensar dessas equivalências e oposições tem que ver com uma alteração do 

próprio pensamento que passa a admitir uma dialética interna das coisas. Teatro é 

coletividade, mas também é individualidade; o olhar distancia, mas também aproxima; o 

estado de consciência implica e agrega uma dose de alienação. Neste sentido, aparta-se de vez 

ator e personagem, bem como se aparta o sujeito espectador do coletivo o espectador, 

mencionado por Guénoun. 

Nesta perspectiva, a própria realidade torna-se matéria intangível, na medida em que é 

também fruto de representação, como podemos supor desde a leitura da mimese I em Paul 

Ricoeur. Se a realidade já não é inquestionável, a verdade só se apresenta como “(...) rastro, 

vestígio ou fóssil” (RANCIÈRE apud MOSTAÇO, 2013, p. 201) e tudo está aberto à 

investigação. O espectador contemporâneo, portanto, é o investigador da realidade proposta 

pela cena. Ele é a quem o teatro se abre, em dúvidas e aflições. 

Tendo em vista tal constatação, ressaltamos que mais do que reafirmar as finalidades 

didáticas do teatro, nos aproximamos de uma crítica do didatismo. Neste sentido, O 

espectador emancipado (2010) funciona como lembrete de que a cena não tem o que ensinar, 

apesar de ter, sim, muito a dizer. Não é o palco, em especial na contemporaneidade, que 

oferece uma narrativa didática ou pedagógica, mas o espectador que cria uma narrativa a 

partir de uma cena aberta e inconclusiva e extrai dela significados. 

A cena contemporânea, e por cena contemporânea nos referimos diretamente à 

representação emancipada, deve ser ainda mais ignorante que O mestre ignorante (2004), 

munindo o espectador de indícios que nem mesmo ela compreende e abandonando-o. Esta 

cena a que nos referimos só seria didática se fosse claro o que ela quer ensinar.  

Sendo assim, nos cabe analisar, para concluir todo o percurso proposto qual o lugar do 

olhar do espectador contemporâneo diante desta estrutura informe que constitui a 

representação emancipada e quais características desta teatralidade contemporânea fariam do 

jogo teatral uma necessidade. 
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3. O espião ultradeclarado 

 

O último capítulo deste trabalho começa no verão de 1954, em Greenwich Village, em 

Nova York. Um calor intenso toma conta da cidade. No condomínio de L. B. Jeffries, por 

exemplo, não se veem janelas fechadas. Seu apartamento, inclusive, tem permanecido de 

janelas abertas noite e dia. Para agravar a situação, o pobre – fotógrafo jornalístico – se 

acidentou enquanto buscava o melhor ângulo para fotografar uma corrida de carros e agora 

está há quase um mês em repouso, com a perna engessada. 

Depois de um mês entediante em casa, com a perna coçando sob o gesso, qualquer um 

é capaz de encontrar interesse e entretenimento mesmo nas coisas mais insignificantes. L. B. 

Jeffries encontrou um hobby peculiar observando, pela janela, a vida dos vizinhos. Pôde ver 

um pianista e suas festas, uma bailarina cortejada por diversos cavalheiros, um casal que vive 

brigando e outro que dorme na sacada, tamanho é o calor, pôde observar uma mulher que vive 

(e se sente) só, um cachorro que destrói um jardim. E um possível assassinato. 

O homem que bisbilhotava despretensiosamente os vizinhos parece ter visto um 

assassinato. Em se tratando de um roteiro de Alfred Hitchcock, já poderíamos esperar por 

uma boa dose de suspense. Janela indiscreta (1954) desenvolve seu conflito em torno deste 

possível testemunho. L. B. Jeffries, o repórter que protagoniza o filme, com a sensação de ter 

presenciado, de fato, um assassinato, aguça seu tino jornalístico e intensifica as investigações. 

Ele está prestes a encontrar a prova de que precisa e desvendar o mistério quando é, ele 

mesmo, desvendado. Quem antes fora um espião ultrassecreto, vê-se agora completamente 

exposto. Torna-se um espião confesso, ultradeclarado. 

Tal descoberta envolvia grande perigo: uma vez exposto, Jeffries está à mercê do 

assassino que, com efeito, foi ter com ele e o atirou da janela – tela que enquadrava as suas 

averiguações. Por sorte, a polícia chegou a tempo e evitou maiores tragédias. Jeffries, 

constatou-se, estava certo em todas suas suposições sobre o crime, soube ler e interpretar bem 

os sinais que vinham da casa do bandido, que matou a esposa com quem brigava e a enterrou 

no jardim. 

O fotógrafo, além da excitação de uma investigação policial, pôde experimentar aquilo 

que um espectador de teatro experimenta diante da cena: o prazer de olhar. Neste caso, isso é 

somado à deleitosa sensação de não ser visto, de permanecer sorrateiramente escondido, tal 

como um voyeur. Ao ser descoberto, contudo, pode vivenciar um novo tipo de adrenalina, que 

aproximamos daquela experimentada mais especificamente pelo espectador contemporâneo. 
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Sabendo que sua presença não é ignorada, pelo contrário, ambos – tanto Jeffries, quanto o 

espectador da contemporaneidade – gozam de uma sensação de insegurança, de fragilidade 

diante daquela realidade da qual, antes, eram apenas observadores. 

A observação implica um olhar atento, olhar que não apenas enxerga o mundo, mas o 

descobre, o inventa. Aquele que não vê é privado de uma parte importante da experiência do 

sujeito contemporâneo. Não é à toa que a tática de Jeffries, imobilizado do tornozelo à cintura 

pela atadura de gesso, quando o assassino invadiu seu apartamento, foi cegá-lo com a luz dos 

flashes de sua câmera. Incapaz de ver, o assassino hesita, interrompe o movimento que existe 

quando sua visão está nítida. A ausência do olhar o impede de andar tanto quanto o gesso que 

ata a perna de sua vítima.  

O olhar é elemento central da nossa sociedade. Segundo Antônio Quinet (2002, p. 17): 

“As palavras mais correntes em filosofia nos ensinam a importância da relação do olho, e seu 

poder de olhar, com a apreensão do mundo pelo saber. A própria palavra ‘teoria’ vem de: 

contemplar, examinar, observar, meditar”. Por outro lado, a visão por si é considerada templo 

de aparências, detecta apenas o que está na superfície, daí a crítica de Guy Debord (apud 

RANCIÈRE, 2010) ao espetáculo: “O espetáculo é o reino da visão. Visão significa 

externalidade” (RANCIÈRE, 2010, p. 111). 

Depois de alcançar, com Féral, a conclusão de que é o ponto de vista do espectador 

que constitui ou que captura a teatralidade e tendo em conta a importância do olhar na 

constituição psíquica do sujeito, nos parece por bem investigar sua condição no espectador 

teatral contemporâneo. Para tanto, será necessário compreendê-lo conceitualmente, e 

delimitar as diferenças entre olhar e visão, para então sublinhar o lugar de importância a que 

nos referimos. 

 

 

3.1. Vetores de olhar entre cena e público 

 

Um bom início para esta discussão acerca do olhar pode estar em um contexto ao qual 

já estamos familiarizados: o jogo fort-da, de Freud. Não é desprezível o fato de que, além dos 

pontos realçados no diálogo anterior, com Sperber, existem outras questões neste contexto 

que precisam ser mencionadas. 

A perspectiva trazida pela pulsão de ficção ao jogo fort-da está diretamente 

relacionada ao princípio criativo do jogo. Assim, embora Sperber discuta a questão do 
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espectador, é evidente que ele não constitui seu mote de investigação. Contudo, se analisamos 

mais a fundo, notamos que, anexada ao jogo cênico protagonizado pela criança que arremessa 

e recolhe o carretel, existe outra cena, em que a criança assiste e que é protagonizada pelo 

próprio carretel. Este elemento que, como vimos anteriormente, é investido de valor 

simbólico, age como um personagem que é visto pelo infante, mas que, por outro lado, 

também o olha. Tal questão, a priori, pode parecer um tanto confusa, no entanto, nas linhas 

que seguem nos dedicamos a esclarecer minimamente esta afirmação, pois cremos que aí 

esteja um ponto que nos ajude a concluir o pensamento elaborado ao longo desta dissertação. 

Quem aponta para tal questão é Georges Didi-Huberman, filósofo e historiador da arte 

francês, que em seu livro O que vemos, o que nos olha (2010) discute as formas como a 

imagem olha para seu espectador. Assim, o autor abre caminho para novos pensamentos 

acerca do episódio analisado por Freud, embora sua perspectiva, em partes, endosse também 

aquela reflexão realizada por Sperber: 

 
O jogo risonho talvez se mostre aqui como um além do pavor, mas não pode 
deixar de ser lido, ao mesmo tempo, e em sua exposição mesma, como um 
repor em jogo o pior. Ora, esse repor em jogo, sabemos, é apresentado por 
Freud como constituinte do sujeito enquanto tal. (...) é a identidade 
imaginária da criança, com efeito, que vemos aqui se instaurar, Mas 
suportada pela oposição fonemática e significante do Fort-Da (“Longe, 
ausente” – “Aí, presente), essa identificação imaginária revela ao mesmo 
tempo um ato de simbolização primordial que os comentários mais 
profundos da pequena fábula freudiana – embora sob inflexões diferentes e 
mesmo divergentes – trazem à luz: estaríamos lidando aqui, por antecipação, 
com a descoberta mesma dos poderes da fala. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 
80) 

 

Assim, sublinhando os aspectos desta simbolização primordial e a função exercida 

pela identificação imaginária, nos lembramos da discussão levantada pela pulsão de ficção e 

recordada neste trecho sobre a criação de uma narrativa ficcional oral que media o conflito 

vivido pelo neto de Freud. Os demais argumentos de Didi-Huberman com relação à, por ele 

chamada, pequena fábula freudiana, entretanto, acabam por tomar um rumo bem diverso ao 

de Sperber. A grande questão levantada pelo autor diz respeito ao fato de que este processo de 

significação envolvido no jogo acontece por uma cisão aberta na criança que é olhada pelo 

carretel. Tal olhar, segundo o filósofo, parte do fundo de ausência representado pelo objeto 

que desaparece e “é talvez no momento mesmo em que se torna capaz de desaparecer 

ritmicamente, enquanto objeto visível, que o carretel se torna uma imagem visual” (DIDI-
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HUBERMAN, 2010, p. 83). É este olhar vindo do objeto para a criança que exige um 

processo de significação. 

Seguindo ao pé da letra seu raciocínio, seria estranho associar o olhar lançado pelo 

carretel ao olhar da cena, uma vez que insistimos em todo o diálogo acerca de presença 

relativa à questão da teatralidade. Mas esta ausência mencionada pelo filósofo tem caráter 

mais profundo e mais intrincado do que a ausência literal do objeto olhado. 

Por certo, tateamos aqui, mais uma vez, um terreno abstrato, sobre o qual nos 

debruçaremos nas linhas que seguem. Antes, no entanto, gostaríamos de observar o contexto 

em que Didi-Huberman encaixa esta reflexão acerca do fort-da, para que nos certifiquemos da 

pertinência da nova empreitada filosófica. 

 O autor reflete em seu livro, assim como fez Michael Fried – partindo, contudo, de 

outra perspectiva –, acerca da arte minimalista dos anos 1960. Ou seja, Didi-Huberman reflete 

sobre a questão do olhar tomando como base um contexto caro à reflexão que realizamos 

sobre a teatralidade. Lança, portanto, novas interpretações a pontos pelos quais já passamos, 

enriquecendo e aprofundando nosso debate. É essencial, acreditamos, compreender sob o 

prisma de Georges Didi-Huberman as novas relações percebidas no emprego do termo 

teatralidade por parte de Michael Fried ao comentar o minimalismo. 

Ao longo de seu pensamento, o filósofo francês trilha um percurso explicativo dos 

intentos da arte minimalista, que se ergue como uma ramificação da arte modernista de 

princípios do século XX. Segundo Didi-Huberman, o princípio básico do minimalismo 

consiste na literalidade das obras: “tudo o que é dado a ver é o que você vê” (GLASER apud 

DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 55) e é justamente este eixo axial que é atacado por Fried: 

 
O que ele [Fried] vê tão bem (...) é o paradoxo mesmo dos objetos 
minimalistas: um paradoxo que não é apenas teórico, mas quase 
instantaneamente, e visualmente, perceptível. De um lado, portanto, sua 
pretensão ou sua tensão dirigida à especificidade formal, à “literalidade” 
geométrica de volumes sem equívocos; de outro, sua irresistível vocação a 
uma presença obtida por um jogo – fatalmente equívoco – sobre as 
dimensões do objeto ou seu pôr-se em situação face ao espectador. (...) 
Acabará por diagnosticar nelas o que a descrição por Rosalind Krauss das 
esculturas de Robert Morris manifestava já claramente (...): a saber, a 
natureza fundamentalmente antropomórfica de todos esses objetos. Caberá 
então a Michael Fried conjugar os temas da presença e do antropomorfismo 
sob a autoridade da palavra teatro. (DIDI-HUBERMAN, 2010, pp. 71-72) 
 

Ora, o paradoxo mencionado por Didi-Huberman é, de algum modo, exatamente 

aquele encontrado nas reflexões anteriores sobre a teatralidade. Não é por coincidência, 
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sabemos, que Fried une os pólos do paradoxo, anunciado na citação acima, sob o termo 

teatro. 

Fried condena uma suposta contaminação das artes pelo teatro, ou seja, aponta para 

um princípio de literalidade, ou melhor, para uma pretensão de literalidade, segundo ele 

característica do teatro. Em outras palavras, como já discutimos anteriormente, Fried 

evidencia na arte minimalista o mesmo imbróglio vivido pelo teatro em relação aos seus 

traços miméticos, que situa ambos – minimalismo e teatro – em um espaço de contrassenso. 

Assim, temos de um lado o pressuposto minimalista da literalidade ou – para usar um 

termo de Michael Fried – a objetualidade37 das obras, que Didi-Huberman assimilará como a 

tautologia; e, do outro lado, temos o antropomorfismo, que Didi-Huberman aproximará 

daquilo que chama de crença. Eis, então, que deste entremeio se revela aquilo que nós aqui 

compreendemos como traço essencial da tão discutida teatralidade, a dialética.  

O que queremos dizer, por meio dessa aproximação, é que a discussão de Didi-

Huberman retoma a tensão mimética característica da teatralidade: do espectador que está 

diante, ao mesmo tempo da efetividade (tautologia) da cena e da narrativa ficcional proposta 

(crença). 

Tal condição dialética ou paradoxal, bem evidente, estende-se por toda a história do 

teatro, por ser inerente ao teatro em si. No entanto, o jogo proposto pela organização da 

teatralidade na contemporaneidade enfatiza esse princípio. 

Ora, o teatro contemporâneo expõe em cena um processo mimético que está muito 

mais próximo da mimese I ricoeuriana do que da criação da mimese II. Explicamos: o que 

acontece é que quando discutimos a teatralidade contemporânea a partir da chave de leitura da 

representação emancipada, nos deparamos com uma cena cujos signos estão anarquicamente 

dispostos diante do espectador, ou seja, é como se não fosse objetivo desse teatro alcançar 

aquela disposição linear e organizada dos símbolos que, segundo Ricoeur, constituiria a 

mimese II. Permanecemos, portanto, quando confrontados com a cena contemporânea, no 

terreno de temporalidade caótica da mimese I. 

Isso, por um lado, complica todo o diálogo anterior do sujeito que busca na linearidade 

da ficção o apaziguamento da angústia causada pelo caos do real, no entanto, Didi-Huberman 

traz um ponto interessante, neste âmbito, com relação ao papel da arte que se dá a ver, 

segundo o autor: 

                                                
37 Tanto Georges Didi-Huberman (2010), quanto Luis Fernando Ramos (2013) tratam das ideias de Michael 
Fried por intermédio de sua obra Art and Objecthood (1967), que, segundo Ramos, em uma tradução literal 
significaria Arte e objetualidade. 
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O ato de ver não é o ato de uma máquina de perceber o real enquanto 
composto de evidências tautológicas. O ato de dar a ver não é o ato de dar 
evidências visíveis a pares de olhos que se apoderam unilateralmente do 
“dom visual” para se satisfazer unilateralmente com ele. Dar a ver é sempre 
inquietar o ver, em seu ato, em seu sujeito. Ver é sempre uma operação de 
sujeito, portanto uma operação fendida, inquieta, agitada, aberta. Todo olho 
traz consigo sua névoa, além das informações de que poderia num certo 
momento julgar-se o detentor. (...) Não há o que escolher entre o que vemos 
(com sua consequência exclusiva num discurso que o fixa, a saber: a 
tautologia) e o que nos olha (com seu embargo exclusivo num discurso que o 
fixa, a saber: a crença). Há apenas que se inquietar com o entre. (DIDI-
HUBERMAN, 2010, p. 77) 
 

Podemos entender, então, que o papel assumido pelo teatro na contemporaneidade se 

opõe a qualquer tentativa de satisfação do olhar através da exposição de uma realidade que 

convenha ao espectador, ou que lhe seja facilmente inteligível. O teatro atual – e lembramos 

que nos referimos especificamente àquele que se encaixa na noção proposta pela 

representação emancipada – busca antes inquietar o espectador, do que servi-lo como 

caminho de satisfação. 

Ou seja, o entre da teatralidade como um todo e, especialmente, da teatralidade a que 

nos referimos na contemporaneidade é o que possibilita esse movimento de inquietação do 

espectador que seria gerado justamente por aquilo que Didi-Huberman entende como um 

princípio de perda ou de ausência revelado através da fresta mesma pela qual a obra de arte 

nos olha. Chegamos, portanto, a uma noção de teatralidade da cena que se deposita nos olhos 

do espectador, mas cuja cena o olha de volta. 

Todo este debate levantado pelo autor no campo artístico, contudo, tem suas raízes 

fincadas no campo psicanalítico: o filósofo francês retoma, em sua análise da imagem, um 

debate iniciado por Freud e continuado por Lacan sobre a chamada pulsão escópica.  

Ao adentrarmos neste mote, consideramos alguns pontos em especial: os traços de 

exibicionismo e voyeurismo englobados pelo acontecimento teatral e o gozo do olhar diante 

da cena. Esta curva em direção ao conceito psicanalítico, ainda que arriscada pelo teor 

complexo de sua formulação, pode nos ajudar a compreender de que forma este olhar lançado 

pela cena ao espectador se vincula ao olhar lançado pelo espectador à cena para estabelecer o 

jogo da teatralidade. 

O primeiro fator que precisamos ter em conta ao refletir sobre o olhar a partir da 

pulsão escópica é que, como explica Antônio Quinet: 
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O olhar em questão na psicanálise não é um olhar do sujeito e sim um olhar 
que incide sobre o sujeito, é um olhar que o visa: olhar inapreensível, 
invisível, pulsional. O olhar é um objeto apagado do mundo de nossa 
percepção, que não deixa, no entanto, de nos afetar: a visão predomina sobre 
o olhar excluindo-o do campo do visível. (QUINET, 2002, p. 41) 

 

Isso explica a reflexão de Didi-Huberman sobre porque o carretel do jogo fort-da só 

adquire seu caráter de imagem visual a partir da sua ausência literal. A presença do objeto o 

confina ao campo da visão. Desse modo, retomando os registros lacanianos – o imaginário, o 

simbólico e o real –, temos que o olhar a que se refere Didi-Huberman, na esteira de Freud e 

Lacan, seria um olhar integrante da dimensão do real, e que difere, portanto, da percepção 

visual, que se submete ao imaginário e se estrutura a partir do simbólico.  

Este olhar, desde a primeira mirada materna, é determinante no desenvolvimento 

psíquico do sujeito. Do narcisismo onipotente do bebê que está no centro das atenções, 

passando pela perda do falo imaginário na castração freudiana e pela diferenciação entre eu e 

o Outro no Estádio do espelho, por exemplo, notamos a presença do olhar em todo o processo 

de constituição do sujeito. Aqui, neste trabalho, no entanto, optamos por traçar uma discussão 

que diga mais respeito a aspectos específicos da pulsão escópica, uma vez que, a realização 

de um recorte delimitado tende a facilitar nossa análise.  

Desse modo, para impulsionar a discussão, trazemos primeiro as noções de 

exibicionismo e voyeurismo, presentes na pulsão escópica. Segundo Quinet (2002), Freud 

afirma que a escopofilia (voyeurismo) manifesta-se espontaneamente na infância e que, 

portanto toda criança é um voyeur. Esta relação está ligada a uma espécie de curiosidade que 

mais tarde Freud nomearia de pulsão de saber e “está presente nas pesquisas da criança e nas 

suas tentativas de decifrar o enigma da sexualidade” (QUINET, 2002, p. 72). 

O princípio de curiosidade por aquilo que é íntimo ou enigmático acompanha o sujeito 

em sua vida adulta e cremos que esteja, de certa forma, presente no espectador de teatro. 

Assim, se temos a cena enquanto um corpus exibicionista, supomos que seja imposto ao 

interlocutor o lugar de voyeur. É nesse aspecto que o espectador que vê a cena é entendido 

como espião declarado do acontecimento teatral ou, ao menos, sente-se assim.  

Entretanto, o lugar de curiosidade por aquilo que é íntimo não parece definir bem o 

espectador contemporâneo ou, ao menos, não parece contribuir para a explicação de qual é a 

necessidade do teatro para tal espectador. Um passo a mais deve ser dado, um passo para 

compreender que tipo de gozo é possível para o espectador diante da teatralidade. 
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Tendo em conta que, para Lacan, o objeto pulsional nunca é completamente satisfeito 

devemos nos atentar ao fato de que o circuito realizado pela pulsão escópica percorre um 

caminho em que tange seu objeto de satisfação, mas não o atinge. Desse modo, ainda segundo 

Antônio Quinet (2002, p. 82): 

 

Esse circuito pode ser decomposto nos três tempos da pulsão 1) uma seta 
ascendente que parte da borda da zona erógena em direção ao objeto, voz 
ativa (“eu olho”); 2) uma curva em torno do objeto, eu me olho (no membro 
sexual); e 3) uma seta que desce novamente, passando através da superfície 
formada pela borda corporal (voz passiva, sou olhado). A finalidade da 
pulsão não é, portanto, atingir o objeto, como um target, mas contorná-lo. 

 

Ora, nesse caso a satisfação da pulsão escópica passa por uma transformação do 

sujeito que olha em objeto olhado, logo, do voyeur em exibicionista. Tal inversão, no entanto, 

vem acompanhada de certa angústia: que agonia excitante não deve ter sentido L. B. Jeffries, 

o protagonista de Janela indiscreta, ao ser exposto em sua bisbilhotice? Agonia, sim, mas não 

apartada de uma sensação deleitosa de prazer, de quem é olhado pela morte mesma que vinha 

investigando. 

Tanto na situação de Jeffries, quanto no jogo fort-da, podemos compreender que “o 

termo gozo, proposto por Lacan, engloba a satisfação pulsional com seu paradoxo de prazer e 

desprazer” (QUINET, 2002, p. 84). Afinal, a criança que revive repetidamente o incômodo da 

partida da mãe em um jogo cênico deve encontrar ali algum tipo de prazer ao ver exposta 

através da ausência do objeto com que brinca a sua angústia mesma em relação à ausência da 

mãe. Cremos também que a sensação vivenciada por um observador diante de uma obra de 

arte minimalista, deva ser similar: olhar um objeto literal (tautológico), olhar-se diante da 

objetualidade contestadora de um objeto, ser olhado pelo objeto que se abre em significados 

(crença). 

O jogo proposto pela teatralidade nesse contexto, portanto, o jogo necessário ao 

espectador de Guénoun na contemporaneidade passa, sem dúvidas, por este jogo de uma cena 

que impõe, em um espaço canonicamente reservado à ficção, sua presença efetiva 

caoticamente arranjada. O espectador, voyeur do desalinho de signos da representação 

emancipada termina ele mesmo exposto ao caos gerador de sua própria angústia, logo, 

termina olhado, profundamente olhado, pela cena a que assiste. 

Parece-nos apropriado, aqui, dizer que o teatro contemporâneo convoca a teatralidade, 

em certo sentido convida o olhar do espectador, a partir de sua própria proposição de 

verticalização da essência de sua linguagem.  
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3.2. As pulsões da teatralidade 
 

Neste momento, então chegamos à parte final do trabalho tendo em conta que o jogo 

da cena contemporânea, a partir das frestas existentes entre seus mal ajustados signos, convida 

o espectador a olhá-la e a ser olhado, estabelecendo aquilo que entendemos ao longo do 

trabalho como sendo a teatralidade. No entanto, cremos, por outro lado, que o jogo do 

espectador diante desta teatralidade que se instaura não para por aí.  

Ora, a criança do jogo fort-da, olhada pelo carretel, estabelece com o objeto uma 

relação muito precisa que passa por um processo de compreensão da angústia existente neste 

olhar que lhe é lançado. Ou seja, reorganiza por meio deste processo o caos implícito no jogo 

cênico que realiza. Por que seria diferente com o espectador? 

Com certeza o espectador não reorganiza a angústia, gerada nele a partir da cena, 

através de um jogo cênico como o do neto de Freud, ao menos não no momento em que 

assiste ao espetáculo. No entanto, algo subjaz esse momento de interlocução, que permite que 

o espectador, ainda que parcialmente, reorganize e elabore o evento teatral. 

Quando Freud (apud QUINET, 2002) transforma seus estudos iniciais sobre a 

escopofilia na chamada pulsão de saber, nos dá um indício do caminho tomado tanto pela 

criança, quanto pelo espectador. Essa curiosidade que se apresenta na fase inicial dos estudos 

a cerca do lugar do olhar no sujeito persiste, mesmo na configuração final da pulsão escópica, 

afinal o olhar vindo do real para o sujeito expõe arestas que exigem um processo de 

elaboração.  

Alcançamos, então, o ponto fulcral de todo o trabalho: o entendimento de que a cena, 

cujos signos caóticos se apresentam ao espectador, atrai para si um olhar para que este realize 

o trabalho de ordenação de tais signos. A ideia de Ricoeur de que uma obra só concretiza seus 

significados no ato da leitura, parece estar de acordo com tal afirmação. E é nesse sentido, ao 

aceitar-se incapaz de controlar seus significados, que a cena mencionada por Rancière é 

ignorante; também é nesse sentido que o espectador se emancipa. 

A representação emancipada, portanto, compreende que para alcançar a ideia 

conscientizadora de Brecht no contexto pós-moderno é preciso levá-la ao extremo, ou seja, 

um espetáculo que se organiza de modo a estabelecer uma narrativa didática não contribui 

para que o espectador exercite seu próprio processo cognitivo, assim antes de ser o espectador 
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teórico da antiguidade, o espectador contemporâneo é um espectador inventor, que deve se 

ater ao fato de que a realidade é estrutura por um alicerce de invenções, criações. 

Nesse contexto, aventamos a possibilidade de que o jogo da cena contemporânea seja 

necessário por se constituir a partir de dois atos fundamentais: olhar e ler, atos que de acordo 

com diversas questões pontuadas anteriormente nascem de desejos basilares do ser humano. 

Partindo da necessidade desses dois atos, arriscamos uma aproximação entre os dois conceitos 

de pulsão trabalhados por este trabalho, a saber: a pulsão escópica e a pulsão de ficção. 

Cremos que tais conceitos nos ajudam a compreender, senão uma necessidade definitiva do 

teatro contemporâneo, ao menos a existência de duas necessidades satisfeitas por quem assiste 

a um espetáculo teatral. 

Assim, se temos a teatralidade como “a imbricação da ficção com o real, o surgimento 

da alteridade em um espaço que situa um jogo de olhares entre aquele que olha e aquele que é 

olhado” (FÉRAL, 2015, p. 108) e compreendemos que na contemporaneidade tal aspecto 

concernente ao jogo de olhar se verticaliza pelo caráter caótico da cena emancipada, 

compreendemos que a pulsão escópica configuraria aqui elemento-chave na conversão do 

olhar especular do espectador, em um olhar que se reorganiza a partir de uma premissa de 

espetacularidade. Ou seja, de alguma forma, ao sentir-se olhado pela cena o espectador 

percebe que, por mais caoticamente dispostos que estejam os signos, há algo ali a ser 

entendido, há um rastreamento mimético a ser realizado, logo, há a demanda de um processo 

de leitura desses signos. 

Uma situação cujos signos não são lidos e reordenados pelo espectador consciente do 

campo mimético e, portanto, da fricção entre ficção e realidade é uma situação sobre a qual, 

cremos, não se imprime a teatralidade. Assim, quem vivencia o Teatro Invisível mencionado 

por Féral pode lê-lo de inúmeras formas, mas apenas reconhecerá ou inventará ali a 

teatralidade, quem compreendê-lo enquanto ato mimético em atrito com o real e, somente 

então, poderá reconfigurá-lo e relê-lo de acordo com as balizas postas pela teatralidade. 

Leitura, no entanto, não se resume a um processo meramente associativo, ela constitui 

– e este provavelmente é um aspecto específico da cena contemporânea – um processo de 

escrita da cena por parte do espectador, portanto relaciona-se à pulsão de ficção. Afinal, como 

já vimos, chegamos a uma conformação específica de jogo na cena contemporânea que busca 

no espectador não mais um jogador que monte as peças de um quebra-cabeça, mas um criador 

que reescreva a cena em si impelido pelo seu próprio desejo efabulação. 
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Estas, cremos seriam as pulsões da teatralidade, que percorrem um caminho que se 

inicia no olhar e termina na fábula do espectador. Acreditamos ser o resultado da soma dessas 

duas pulsões que sustenta o jogo do espectador, mencionado por Guénoun, e que, portanto, 

garante a necessidade do teatro na contemporaneidade. 

Elucubramos também a possibilidade da existência mesma de uma pulsão de 

teatralidade, que pudesse estar entre os dois impulsos citados. Pulsão de teatralidade que seria 

uma espécie de encontro entre a pulsão escópica e a pulsão de ficção, que acontece única e 

exclusivamente a partir da presença no espaço teatral ou teatralizado, configurando uma 

espécie de desejo de teatro, situado entre o desejo de olhar e o desejo de efabular. 

Entretanto, neste trabalho, tal ideia existe apenas como mola propulsora e como 

metáfora de toda a discussão que tentamos realizar. Apesar de nos faltar fôlego para delinear 

conceitualmente esta pulsão – o que sequer caberia neste momento –, temos um indício de 

que este impulso se relaciona a esta afetação do olhar pela fricção realidade/ficção, que leva o 

espectador a um processo de reescritura do fato assistido a partir do seu próprio arsenal de 

experiências
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CONCLUSÃO 

 

Último ato. A cena segue vazia. No proscênio, ainda jazem as cinzas da cortina recém-

incendiada. Seus olhos permanecem fixos na cena. Além da poeira que pode ser vista no chão, 

a luz dos refletores ainda acesos ilumina as partículas de cinzas que dançam pelo ar. O ator 

entra em cena e você aplaude. Apenas você aplaude. Você olha para os lados, os demais 

espectadores, paulatinamente, levantam-se e tomam o palco. Todos olham para você. Você, 

agora, entende. Todos te aplaudem. 

Você é um espectador. Você é o único espectador de hoje. Talvez você não saiba, mas 

sentado na sua poltrona ou sentado no banco de uma praça ou de pé na fila do banco, você é 

sempre um sujeito. Um sujeito de angústias e de desejos. Um sujeito que responde à cultura, 

um sujeito que se encaixa em grupos. Um sujeito espectador entre outros sujeitos 

espectadores. Um sujeito que às vezes ri, não porque gostou da piada, mas porque todos 

riram. Ainda assim, você é um sujeito. 

E esse espetáculo a que acaba de assistir, esses inúmeros atores que te aplaudem, eu 

que já não mais escrevo, todos nós olhamos em sua direção. Enquanto eu digo isso, os 

aplausos continuam. Você está sendo ovacionado, você é imprescindível. Aos poucos, todos 

saem do teatro. Você, no entanto, continua. Você olha para a cena e espera. Você espera até a 

próxima cena. 

O esforço que pôde ler nas linhas tortas e vacilantes deste trabalho é o esforço de 

compreender como você, sujeito, encara a cena e como a cena encara agora este sujeito que é 

você. E o labor empregado no entendimento de seu lugar diante da cena, tendo-se em vista o 

projeto inicial, talvez tenha sofrido algumas pequenas alterações, no entanto, acreditamos que 

o objetivo que nos propusemos inicialmente esteja aqui contemplado. 

Boa parte do percurso realizado serve para a criação de bases firmes para os três 

conceitos fundamentais discutidos ao longo do trabalho: teatralidade, pulsão escópica e 

pulsão de ficção. Esta afirmação não diminui de forma alguma a relevância de toda a 

discussão para que pudéssemos alcançar a conclusão deste trabalho bem amparados. 

No primeiro capítulo, podemos entender, amparados por toda a discussão de Evreinoff 

e Boal, o conceito de pulsão de ficção, que mais tarde se revelaria primordial para a 

compreensão proposta nesta argumentação. Ainda nesse primeiro momento, nos dedicamos 

ao conceito de mimese, que atravessa a dissertação como um todo e que, além de fundamentar 
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a discussão mesma proposta por Suzi Sperber, contribui para a explanação do fundamental 

conceito de teatralidade. 

É no segundo capítulo, então, que chegamos ao espectador, agora compreendido a 

partir da teatralidade, uma vez que encontramos exatamente no espectador de teatro o 

continente mesmo desta teatralidade. Desse momento em diante, o conceito de teatralidade 

passa a ser fundamental por servir como parâmetro da discussão acerca das possíveis 

configurações da necessidade do teatro contemporaneamente. 

Ora, se a teatralidade é em si a essência, ou da especificidade do teatro, e se tal 

especificidade está diretamente vinculada ao exercício do espectador que olha a cena. Para 

compreender, como é de nosso intento, a necessidade do teatro configurada no espectador, 

basta que compreendamos a necessidade da teatralidade. 

Assim, daí em diante passamos a buscar exatamente o lugar ocupado pela teatralidade 

no histórico de conotações dadas ao espectador no teatro. Chegamos, então à uma tal 

configuração contemporânea que mostra o espectador convidado a escrever a cena 

contemporânea a partir dos indícios expostos por ela. 

Nesse contexto, chegamos à pulsão escópica, que explicaria a aura do teatro que 

convida, a partir da fissura resultante da fricção entre ficção e realidade no teatro, o 

espectador a um jogo de olhares. No caso da cena contemporânea, tal fissura existente na cena 

se alargaria, em decorrência do caráter estilhaçado com que o teatro atual, lido segundo as 

premissas de Bernard Dort, em A representação emancipada, e convocariam o espectador não 

apenas a este jogo de olhares, mas também a criação de uma narrativa própria organizada a 

partir dos fragmentos de informação expostos no palco. 

Essa conclusão fecha o ciclo proposto e revela uma ancoragem da necessidade da 

teatralidade no jogo que agrega essas duas pulsões. Fazendo da pulsão escópica e da pulsão 

de ficção, as pulsões da teatralidade. 

Bem evidentemente, o caminho percorrido possui lacunas de pensamento, decorrentes 

não apenas da complexidade dos temas propostos e, mais, da vastidão que cada um deles 

constitui, mas também do curto prazo de tempo para mergulharmos em tão ostentosas 

ambições. 

Parece-nos, de todo modo, que este trabalho propõe uma argumentação relevante e 

bem fundamentada que serve, sim, para a proposição de um pensamento que, segundo 

cremos, pode abrir portas para futuras reflexões, mas serve também como aprendizado do que 

vem a ser uma pesquisa. Ou seja, além da relevância do percurso investigado constante neste 
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trabalho, acreditamos ser de expressiva relevância o percurso pedagógico envolvido pela 

construção de uma dissertação de mestrado. Ora, o desafio de trabalhar com conceitos tão 

complexos como aqueles da psicanálise lacaniana, ou os conceitos filosóficos de mimese, 

altera sem sombra de dúvidas o olhar de um pesquisador. Claramente, tal alteração de olhar 

diz respeito ao contato com novos pontos de vista, com a aquisição de conhecimento, mas 

algo além disso atravessa essa questão. 

Tocamos nesses pontos, não por mero preciosismo, mas por acreditarmos que este 

olhar lançado para o processo pedagógico existente por de trás da escrita de uma dissertação 

se aproxima em muito ao olhar que lançamos ao longo deste trabalho em direção ao 

espectador. Ambos nos parecem nascidos de um interesse por tudo aquilo que existe às 

margens de um processo. O espectador à margem da cena, o processo pedagógico à margem 

do produto escrito. 

Seria intento deste trabalho, então, não apenas definir a configuração da necessidade 

contemporânea de teatro no espectador, mas devolver a essa figura tão marginalizada pela 

história do teatro o lugar que cremos de seu direito: o de centro do acontecimento teatral. 

Você, então, agradece aos aplausos e sai. Se ainda houvesse uma cortina, ela se 

fecharia agora. 
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