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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo principal analisar o vazio na relação atriz/ator 

e personagem, a partir do elemento japonês ma (間), as experiências de alteridade como 

possível material de composição em processos criativos, e, também, em como estas 

experiências podem, ou não, auxiliar na construção da materialidade, tendo como objeto 

de análise o espetáculo Rainha[(s)]: duas atrizes em busca de um coração. A ideia de 

vazio é vista pela ótica do encenador britânico Peter Brook e pelo elemento japonês ma 

(間), que se associa ao conceito de autopoiese, dos cientistas chilenos Humberto 

Maturana e Francisco Varela, para pensar a retroalimentação das experiências de 

alteridade, dentro e fora do processo criativo. Nessa busca, encontramos algumas etapas 

para pensar o processo criativo como sistema autopoiético: o espetáculo como 

acontecimento teatral; o imbricamento de alteridades no e do processo; para, por fim, a 

construção de personagens e personas; incluindo, também, técnicas e ferramentas como 

estratégias de pré-encenação. De forma que as estratégias da encenação, postas pela 

pesquisadora alemã Érika Fischer-Lichte, se tornem um prolongamento do processo 

criativo como sistema autopoiético. Para, por fim, investirmos numa trajetória de 

identificar no espetáculo Rainha[(s)], o vazio e as experiências de alteridade do, e no, 

processo de criação do espetáculo, e como influenciaram e/ou conduziram, em grande 

medida, a construção da sua materialidade textual, cênica e no “jogo” das atrizes em 

cena.   

 

Palavras-Chaves: Vazio; Autopoiese; Estética do performativo; Rainhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT  

The aim of this study is to analyze the emptiness concept present in the actress / actor 

and character relationship, based on the Japanese element ma (間), in the experiences of 

otherness as a possible material of composition in creative processes, and also in how 

these experiences can, or not, assist in the construction of materiality, having as object 

of analysis the theater play Rainha [(s)]: two actresses in the search of a heart. The idea 

of emptiness is seen from the perspective of British director Peter Brook and the 

Japanese element ma (間), associated with the concept of autopoiesis, by the Chilean 

scientists Humberto Maturana and Francisco Varela, and thinking about the feedback of 

otherness experiences, inside and outside the creative process. During this search, we 

found some steps to think the creative process as an autopoietic system: the spectacle as 

a theatrical event; the intermingling of alterities in and of the process; for, finally, the 

construction of characters and personas; also including techniques and tools such as pre-

staging strategies. So that the strategies of the staging, developed by the German 

researcher Érika Fischer-Lichte, become an extension of the creative process as an 

autopoietic system. Finally to invest in a trajectory of identifying in the Rainha[(s)] 

play, the emptiness and the experiences of otherness in, and in, the process of creating 

the play, and how they influenced and / or led, to a large extent, the construction of their 

textual, scenic materiality and in the “game” of the actresses on stage. 

Keywords: Emptiness; Autopoiesis; aesthetics of the performative; Rainhas. 
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Introdução 

  

O que pode o encontro entre dois ou mais corpos? O que pode resultar deste encontro? 

Não foram, ou pelo menos não eram, as minhas perguntas iniciais no começo dessa 

investigação em 2018. Começamos por analisar o elemento japonês ma (間) como um 

possível elemento de criação existente no jogo entre atriz e personagem no espetáculo 

Rainha[(s)], mas a jornada em busca deste elemento nos levava para além do próprio 

espetáculo. 

 Percebia-se, então, que o espetáculo não era só objeto de pesquisa e também um meio 

para o qual minha percepção, enquanto investigador, estava direcionada. Todo o 

acontecimento que circundava a apresentação do espetáculo em abril de 2010, na cidade 

Macapá/AP, e não somente o acontecimento teatral, era para minha percepção um fenômeno 

inédito. Tudo, em certa medida, me levou até esta investigação, me fazendo enxergar a 

potência dos encontros, dos fenômenos, da percepção e de como lidamos com tudo isto, ou 

seja, eram as relações, indistintas, entre os espectadores, antes, durante e depois do 

acontecimento, os espectadores e o espetáculo, as atrizes em cena e todo o espetáculo que se 

tornavam meios de acessar o cerne da investigação: o vazio que habita as experiências de 

alteridade nos processos criativos.  

 Olhar através do vazio entre atriz/ator e personagem, tratava-se, então, de investigar as 

experiências de alteridade, ou seja, a relação eu-outro como possível material de composição 

em processos criativos, que se apresentava, e se apresenta, em dimensões políticas, artísticas, 

filosóficas, antropológicas, psicológicas e sociológicas distintas e análogas, simultaneamente, 

constituindo um campo de investigação vasto, e no qual fez-se o recorte da dimensão artística, 

ou seja, como os estudos teatrais e performativos respondiam a estas experiências na relação 

atriz/ator-personagem perante o processo criativo. A pesquisa, deste momento em diante, 

tentava responder em como estas experiências de alteridade podem, ou não, auxiliar na 

construção da materialidade do espetáculo, seja na construção da personagem, ponto central 

de investigação, no cenário, na musicalidade, no figurino, etc. Em um primeiro momento, 

apresentamos a busca do vazio a partir dos primeiros encontros com o tema, assim como o 

encontro com o espetáculo Rainha[(s)]: duas atrizes em busca de um coração, em 2010, e o 

vídeo Hayao Miyazaki: a importância do vazio1, em 2017. No segundo momento, recorremos 

 

1 Link para acesso: <https://www.youtube.com/watch?v=Kyp3YV2t0gQ> 

https://www.youtube.com/watch?v=Kyp3YV2t0gQ
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ao vazio na obra de Peter Brook como uma estratégia de entender a ideia de vazio contraponto 

ao elemento japonês ma (間), para, em seguida, apresentar o ma (間), que é tratado pelas suas 

leituras originárias, advindas da cultura japonesa. Na busca de ampliar a questão do vazio 

posto pelo ma, exploramos sua chegada no ocidente e as suas amplas tentativas de 

significação, para, assim, o pensarmos como operador cognitivo, a partir da teoria do 

pensamento complexo de Edgar Morin, mais especificamente a sua concepção de 

complexidade e operador cognitivo, pensando em como o ma, este operador, pode nos ajudar 

a construir uma possível lógica de criação, pautada nas experiências de alteridades do e no 

processo criativo, partindo dos estudos teatrais e/ou performativos.   

Ao adotar a autopoiese do processo criativo como uma ferramenta possível, atrelada 

ao operador cognitivo ma, observamos que ela não se encontrava somente nas experiências de 

alteridade do e no processo criativo, mas também no circuito retroativo autopoiético da co-

presença física de atrizes/atores e espectadores no acontecimento teatral, tal como postulado 

pela pesquisadora alemã Érika Fischer-Lichte (2019) e, sendo assim, algumas etapas e 

estratégias precisariam de ser apresentadas. Desta maneira, veiculamos a autopoiese à 

algumas etapas que viabilizariam sua aplicação, tais como: o espetáculo como acontecimento 

teatral, pois é deste acontecimento que trato, ainda que conectado aos eventos cotidianos, num 

tensionamento de realidades, da representação e da presentação da/do atriz/ator em cena, da 

percepção multiestável do espectador durante o acontecimento e seu jogo de realidades, com 

o “real” e o “não-real”; o imbricamento de alteridades no e do processo criativo, haja visto 

que o acontecimento suscita uma investida imbricada destas experiências, pois a personagem 

dramática é evocada, em um determinado grau, assim como a qualidade das próprias 

experiências de alteridades internas e externas do processo criativo, que produzem qualidades 

expressivas no processo de composição dos espetáculos; para, por fim, a construção de 

personagens e personas, pautada, também, nas experiências cotidianas da/do atriz/ator, pois 

consideramos as ordens da representação e da presença da/do atriz/ator, neste caso, se 

referirem, também, a uma persona da/do atriz/ator, já que se trata de uma presentificação de 

características físicas, psicológicas, afetivas da/do própria/próprio atriz/ator-performer.  

Do mesmo modo, incluo algumas estratégias da pré-encenação na investida de 

contribuir com técnicas e ferramentas que favoreçam a utilização das alteridades no processo 

criativo. Neste sentido, apresento como a prática dos Viewpoints, da pesquisadora e diretora 

estadunidense Anne Bogart e da dançarina Tina Landau, é uma prática que favorece os 

deslocamentos da percepção do Eu em direção ao Outro e ao Nós e, também, da autobiografia 
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como ferramenta, pois os materiais pessoais da/do atriz/ator demonstram uma ferramenta 

potente de trabalho, do mesmo modo que as relações com as alteridades fora do processo 

implicam em incluir, ou não, as narrativas, ou o próprio, Outro, como aquele que não eu, 

como material de pesquisa e/ou personagem.  

Como estratégias, utilizamos as estratégias da encenação descritas por Érika Fischer-

Lichte para encontrar uma extensão da autopoiese no acontecimento teatral. São elas: a 

inversão de papeis, num processo onde a relação sujeito-objeto (atriz/ator-espectador), 

tradicionalmente válida para o teatro, se transforma numa relação com múltiplas facetas que 

escapa a uma abordagem unívoca;  a comunidade, como o resultado possível do circuito 

retroativo autopoiético, na pretensão de que um fenômeno em que o estético se liga 

diretamente com o político e o social; e o contato físico, pois a co-presença física de 

atrizes/atores e espectadores também implica a possibilidade de contato físico entre eles, do 

mesmo modo que representa a condição de possibilidade para o surgimento de uma 

comunidade.  

Por fim, o espetáculo Rainha[(s)], duas atrizes em busca de um coração, de 2008, 

com direção e encenação de Cibele Forjaz, e atuação de Isabel Teixeira e Georgette Fadel, 

retorna agora como objeto de análise e verificação das questões anteriores, a partir das leituras 

do ma e da autopoiese, que, em certa medida, iluminam a construção da materialidade textual, 

cênica (cenário, figurino, luz e musicalidade) e no “jogo” das atrizes. Recorremos, então, aos 

cadernos de encenação, apresentados no Dossiê Rainha[(s)] pela Revista Sala Preta 

(ECA/USP), no momento em que a análise da autopoiese do espetáculo, como a que a 

investigação se propõe, os documentos não falam “por si”, mas “a partir de”, num movimento 

complementar com os materiais epistemológicos oferecidos pelo teórico francês Patrice Pavis 

(2005), em consonância com a discussão feita até o momento. Apresentamos também o 

dispositivo cênico e o “jogo” de atuação das atrizes, na tentativa de demonstrar como as 

relações entre as alteridades do processo configuraram as materialidades criadas pela bailarina 

e preparadora corporal Tica Lemos, a cenógrafa e figurinista Simone Mina, a iluminadora 

Alessandra Domingues e o musicista Lincoln Antônio, para, por fim, verificar se a 

reverberação das experiências reflete nas materialidades do espetáculo, seja na dramaturgia, 

que fora toda construída na sala de ensaio pelas atrizes e pela encenadora de forma 

colaborativa, e também no “jogo” das atrizes, na construção do figurino, do cenário e da 

musicalidade.  
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Capítulo 1 - Olhando através do vazio 

 

Olhar entre brechas de persianas, percebendo ali um lugar em movimento, de acordo com 

sua medida para o jogo entre a luz e a escuridão. Este umbral2 sem perspectiva, apenas 

transição, apreensão e transcriação. É a partir destas premissas que trato este tema do vazio: 

olhar entre é interromper a obsessão pelas origens e os fins, pois ambos se tornam 

indistinguíveis no meio. Conforme salientou Gilles Deleuze, “é besteira se interessar pelo fim 

de qualquer coisa, pelos pontos de origem ou de término. O interessante nunca é a maneira 

pela qual alguém começa ou termina. O interessante é o meio, o que se passa no meio. Não é 

por acaso que a maior velocidade está no meio” (2010, p. 34).  

O espaço evidente do ma parece não ser um lugar, mas lugares, disponibilidades de e para 

ser e se fazer, imaginário ou concreto, pois não se prende à forma única de uma obra. Assim 

como para Christine Greiner, o Japão é um ponto de partida na busca de uma maneira de 

pensar para além das oposições demarcadas pela lógica cartesiana, tangenciando suas aporias, 

partilhamos da mesma premissa: O Japão é um ponto de partida ou, mais especificamente, um 

elemento em específico: o ma (間). Adentrar ao espaço vazio posto pelo ma é compreender 

sua emergência circunstancial e imediata. Ao nos afetar, desta maneira, a percepção nos 

ensina que o sentir acompanha o pensar3. O espaço vazio é de um tipo ideal duplamente 

disponível, pois está para o imaginário assim como para a realidade concreta, mutuamente. É 

este espaço vazio entre duas realidades ou ordens que trato neste capítulo.  

O elemento japonês ma, enquanto um possível caminho para a compreensão da 

complexidade do vazio que informa a relação entre atriz e personagem em Rainha[(s)], 

partindo de uma revisão crítica de suas definições originárias e diaspóricas, e, neste sentido, 

como um elemento da diáspora cognitiva que nos permite pensar outras “lógicas de criação” 

que ordenam ou estruturam os processos criativos, sobretudo, os voltados à construção de 

personagens e/ou personas, é posto em evidência na busca de ampliar a ideia de vazio.  

Para tanto, num primeiro momento apresentamos a busca do vazio a partir dos primeiros 

encontros com o tema, assim como o espetáculo Rainha[(s)]: duas atrizes em busca de um 

 

2 O termo se refere a um lugar de passagem, um espaço limiar entre espaços e não, necessariamente, o conceito 

espiritualista.  
3 A percepção aqui é tratada pela ótica do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, ao afirmar que “antes da 

ciência do corpo – que implica a relação com outrem –, a experiência de minha carne como ganga de minha 

percepção ensinou-me que a percepção não nasce em qualquer outro lugar, mas emerge no recesso de um corpo” 

(2007, p. 21).  
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coração e o vídeo Hayao Miyazaki: a importância do vazio. No segundo momento, 

recorremos ao vazio na obra de Peter Brook como uma estratégia de entender a ideia de vazio 

anterior ao elemento japonês ma (間), para, em seguida, apresentar o ma (間), que é tratado 

pelas suas leituras originárias, advindas da cultura japonesa, e, também, apresentá-lo como 

um elemento constituinte das obras arquitetônicas de Ando Tadao. Na busca de ampliar a 

questão do vazio posto pelo ma, exploramos sua chegada no ocidente e as suas amplas 

tentativas de significação, para, assim, o pensarmos como operador cognitivo, a partir da 

teoria do pensamento complexo de Edgar Morin, mais especificamente na sua concepção de 

complexidade e operador cognitivo, pensando em como o ma, enquanto operador, pode nos 

ajudar a construir uma possível lógica de criação, pautada nas experiências de alteridade do e 

no processo criativo partindo dos estudos teatrais e/ou performativos.  

Trata-se, portanto, de traçar um roteiro epistêmico capaz de elucidar determinados 

aspectos teóricos que aparecem formulados, num outro contexto reflexivo, no caso da 

literatura crítica mais recente sobre o teatro contemporâneo. Compreende, também, o debate 

sobre noções como acontecimento e campo expandido enquanto marcadores da natureza do 

teatro hoje como arte da cena, portanto, efêmera. Raciocínio que, geralmente, se desdobra na 

relação entre atuação, interpretação e performance com relação à forma de interação entre 

atriz, personagem e público. Assim, acredito que, nesse outro contexto, o ma como um 

operador cognitivo nos ajuda a perceber a autopoiese do processo criativo tratado na 

discussão.  

 

1.1 Em busca do vazio   

 

A primeira vez que percebi que o tema do vazio teria um grau de relevância nas 

minhas futuras investigações e trabalhos, que surgiu quando comecei a ler e pesquisar teatro 

em 2009 na cidade de Macapá/AP, foi através de um dos meus primeiros apontamentos, como 

o expresso na figura a seguir. Estes que, por sua vez, surgiam como forma de anotações e 

ideias feitas depois de ter lido o texto A Cantora Careca, de Eugene Ionesco, que por sua vez 

me levou a leitura da obra de Martin Esslin, O Teatro do Absurdo. O texto de Ionesco era uma 

experiência ímpar de leitura e percepção de mundo e, até então, eu não sabia da possibilidade 

de se jogar com a realidade e com as palavras daquela maneira e, desde então, passei a me 

interessar mais pelas obras, estética e epistemes do teatro do absurdo.  
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Figura 1 - Anotação 

 
Fonte: Autoria do pesquisador.  

Eu entendia que havia um vazio entre o texto, seja impresso no livro ou como um 

elemento na montagem das peças, e a recepção4, ou seja, aquilo que se queria comunicar não 

estava em demasiada evidência seja dito, cantado ou impresso na cenografia, figurino ou 

iluminação, contrariando, assim, a minha finita ignorância do que acreditava ser um 

espetáculo teatral. Ainda que não soubesse explicar que vazio era esse que, ao mesmo tempo, 

me intrigava e desafiava, eu o percebia como um espaço ou lugar de jogo entre a percepção de 

mundo de uma/um determinada/determinado autora/autor, transformada em palavras, e a 

percepção da pessoa leitora, no caso da dramaturgia ou da pessoa espectadora, quando se trata 

de uma encenação. Aquele lugar que não era visível, mas que acreditava existir em algum 

espaço dentro da arte, do teatro, dos livros, etc., me capturou pela curiosidade e teimosia e me 

fez trilhar um caminho até o seu encontro. 

Em 16 de abril de 2010, o espetáculo Rainha[(s)]: duas atrizes em busca de um 

coração, aterrissa em Macapá/AP para duas apresentações (16 e 17/04/2010)5. Com 

 

4 Era através das características em comum que os dramaturgos do Teatro do Absurdo se valiam para criar seus 

universos ficcionais, onde nascia uma percepção de vazio entre texto e recepção, na qual Martin Esslin elenca 

como sendo: “o abandono dos conceitos de personagem e motivação; a concentração em estados mentais e 

situações humanas básicas, mais do que no desenvolvimento de um enredo narrativo de exposição a solução; a 

desvalorização da linguagem como meio de comunicação e compreensão; a rejeição do objetivo didático; e a 

confrontação da pessoa espectadora com os duros fatos de um mundo cruel e de seu próprio isolamento” (1968, 

p. 208).  
5 Em 2010, o espetáculo foi contemplado com o Programa BR Cultural, da Caixa Econômica Federal, e circulou 

pelas capitais da região norte e nordeste do Brasil, a começar por Macapá/AP em abril do mesmo ano, passando, 

respectivamente, pelas capitais de Boa Vista/RR, Manaus/AM, Belém/PA, Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, 

Palmas/TO, Teresina/ PI e Natal/RN. Por ser um Estado isolado geograficamente e, na época, não havia curso 

superior em artes cênicas, todo conteúdo artístico e intelectual sobre teatro chegava por intermédio de 

espetáculos advindo do projeto Palco Giratório do SESC nacional, de Coletivos independentes, e projetos 

culturais de níveis regional e nacional que incluíam o Estado em sua rota de circulação, além de pessoas que 

saiam para estudar em outras capitais ou países, e retornavam ao Amapá com oficinas, workshops e vivências 

como um forma de fortalecer os artistas locais.  
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direção/encenação de Cibele Forjaz6 e atuação de Isabel Teixeira7 e Georgette Fadel8, o 

espetáculo fazia uma livre adaptação de peça Maria Stuart, de Friedrich Schiller, escrita em 

1801. O espetáculo, mais especificamente seu acontecimento teatral, fora uma experiência 

com o vazio pois, enquanto espectador, me sentia o tempo todo deslocado entre realidades, 

espacialidades e temporalidades, distintas e análogas simultaneamente. Sendo assim, eu 

entendia que o todo (o próprio espetáculo) e as partes (as atrizes, o cenário, o figurino, a 

iluminação, etc.) do acontecimento, principalmente o jogo das atrizes em cena e como seus 

corpos construíam outras relações espaço-temporais distintas ao drama de Schiller e à própria 

realidade do espetáculo (duas atrizes em busca de um coração). Estavam demasiadamente 

enredados e orquestrados na construção do(s) espaço(s) vazio(s) e na relação com o público, 

devido aos seus constantes deslocamentos semânticos e fenomenológicos.  

Sem dúvidas que a experiência como espectador do espetáculo fora de extrema 

importância para seguir em busca do entendimento dessa experiência. Busca esta que estava, 

ainda, muito distante, entretanto, neste meio tempo tive a oportunidade de observar o emprego 

do método Viewpoints, das diretoras e dançarinas estadunidense Anne Bogart e Tina Landau, 

na oficina que fazia parte do projeto de circulação do espetáculo Rainha[(s)].  

Através de Zé Alex, o facilitador da oficina, que fez questão de frisar que aquele 

método fora utilizado pela direção do espetáculo (Cibele Forjaz) para a construção da 

dramaturgia e das personagens, haja visto que o método Viewpoints, proporcionava um campo 

para a percepção do fenômeno do vazio, pois se colocava entre os processos de improvisação 

de um determinado grupo (que executava) e a percepção de outro (que observava), pois 

“permite que nos entreguemos, que possamos cair em um espaço criativo vazio e confiar que 

há algo lá, outra coisa além do nosso próprio ego ou imaginação, para nos captar, nos ajudam 

a confiar em deixar algo acontecer no palco, em vez de fazer acontecer” (BOGART e 

LANDAU, 2017, p. 37).  

 

6 Diretora e iluminadora teatral, docente e pesquisadora em Artes Cênicas pela Universidade Federal de São Paulo (USP). 

Graduada em Artes Cênicas com habilitação em direção teatral. Mestra em Artes (2008) e Doutora em Artes Cênicas (2013), 

tendo todas as titulações pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), e membra da Cia. 

Livre (2006/SP).  
7 Isabel Teixeira é atriz formada pelo departamento da Escola de Arte Dramática, da Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), onde atuou na Cia. Livre (1998-2006/SP), Ultralíricos (2012-

2016/SP) e na Cia. Vértice (2014/SP) onde se encontra atualmente, além de atuar em várias encenações de 

produção independente premiadas, como Gaivota, tema para um conto curto, baseado na obra  A Gaivota 

de Anton Tchekhov, com direção de Enrique Diaz (2007/2008), e E se elas fossem pra Moscou?, baseada na 

obra  As Três Irmãs, também de Anton Tchekhov, com direção de Christiane Jatahy (2014/SP). 
8 Georgette Fadel também é formada pelo departamento da Escola de Arte Dramática, da Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), e membra da Cia. São Jorge de Variedades (1998/SP). 

https://pt.everybodywiki.com/index.php?title=Anton_Tchekhov&action=edit&redlink=1
https://pt.everybodywiki.com/index.php?title=Enrique_Diaz&action=edit&redlink=1
https://pt.everybodywiki.com/index.php?title=Anton_Tchekhov&action=edit&redlink=1


 

20 
 

Alguns anos depois, em julho de 2017, me deparei com um vídeo do canal 

EntrePlanos, do brasiliense Max Valarezo, em uma plataforma de streaming, publicado no dia 

16 de junho de 2016, intitulado Hayao Miyazaki: a importância do vazio, no qual discorria 

sobre um elemento tradicional da cultura japonesa, ma (間), como um elemento de criação na 

obra fílmica de Miyazaki. Max faz referência a uma entrevista do diretor japonês para o 

jornalista estadunidense Roger Ebert, na qual Roger elogia o que ele chama de “movimento 

gratuito” nas obras de Hayao:  

 

[T.N] “Eu disse a Miyazaki que amo o "movimento gratuito" em seus filmes; em vez 

de todos os movimentos serem ditados pela história, às vezes as pessoas ficam 

sentadas por um momento, ou suspiram, olham em uma corrente ou fazem algo 

extra, não para avançar a história, mas apenas para dar a sensação de tempo e lugar e 

quem eles são. "Temos uma palavra para isso em japonês", disse ele. "Chama-

se ma. Vazio. Está lá intencionalmente”. (EBERT, 2002)9  

 

  Max utiliza uma passagem de A Viagem de Chihiro, de 2001, em que a personagem 

principal e que dá o título do filme, Chihiro, faz uma viagem de trem com o personagem Sem 

Rosto, como um exemplo do “movimento gratuito”, ou ma: “durante este trecho nada 

acontece, a gente só vê os dois no vagão, não tem diálogo, não tem ação, só eles olhando a 

paisagem passar”, para em seguida explicar o conceito de ma, que é visto por Max como 

“uma ausência que permite que algo se manifeste através dela”10, e o compara ao espaço 

negativo de uma imagem, desenho, xilogravura, etc.  

Nas gravuras ou desenhos, o espaço negativo é o espaço em volta do desenho ou, mais 

especificamente, o fundo da imagem. A sua função é apenas de contornar a imagem do 

primeiro plano, como podemos observar na figura 2:  

Figura 2 - Duas pessoas se olhando 

 
Fonte: Desenho Negativo – parte 111 

 

9 Do original em inglês: “I told Miyazaki I love the ‘gratuitous motion’ in his films; instead of every movement 

being dictated by the story, sometimes people will just sit for a moment, or they will sigh, or look in a running 

stream, or do something extra, not to advance the story but only to give the sense of time and place and who they 

are.’We have a word for that in Japanese,’ he said. ‘It's called ma. Emptiness. It's there intentionally’ ”.  
10 ENTREPLANOS, 2016 
11 Link: https://www.amopintar.com/como-desenhar-desenho-negativo-parte1/ 
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Se observar com atenção o desenho acima, você poderá dizer que vê uma taça ou duas 

pessoas se olhando de frente uma para a outra. Faça um breve exercício de imaginar que o 

objetivo foi criar, de fato, duas pessoas se olhando de frente uma para a outra e, assim sendo, 

o espaço entre elas foi criado deliberadamente para produzir o desenho. O que se chama de 

espaço negativo é a técnica mediante a qual a imagem surge pela criação de espaços criados 

em volta dela.  

Um outro exemplo para explicar o espaço negativo como elemento de criação, ao 

invés de, e somente, um espaço vazio, são encontradas as obras do artista gráfico holandês 

Maurits Cornelis Escher (MC Escher). Na obra “Céu e Água” de 1938, por exemplo (Figura 

3), Escher joga com a noção de fundo e o que compõe o primeiro plano da imagem, o que era 

espaço negativo começa a se transformar em uma imagem destacada e vice-versa. Vejamos:   

  

Figura 3 - Céu e Água, de MC Escher 

 
Fonte: Céu e Água12 

Ao retornar para a análise do ma nos filmes de Hayao Miyazaki, o vídeo segue nos 

apresentando mais sobre como este vazio se encontra nas obras fílmicas do diretor japonês: 

 

Os filmes do Miyazaki são repletos de ação e de movimento, isso não dá pra negar, 

mas a questão é que essas histórias tem um senso de equilíbrio muito grande, isso 

significa que a gente tem muitas cenas que apenas fazem uma pausa, momentos de 

pura contemplação. Esses “momentos em que nada acontece”, podem até não 

avançar a história, mas o Miyazaki quer mostrar pra gente que isso não é 

necessariamente um problema, que também é importante ter um tempo pra 

contemplar, parar, absorver os mundos e os personagens que ele nos apresenta”. 

(ENTREPLANOS, 2016).  

 

12 Link: https://www.saiacomarte.com/obra/ceu-e-agua/ 
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O vídeo avança retornando à entrevista de Hayao para o jornalista estadunidense 

Roger Ebert, quando perguntado do porquê seus filmes são mais envolventes e absorventes 

que outras animações ocidentais, o diretor japonês faz uma crítica aos diretores de filmes de 

animação para crianças: 

 

[T.N] “As pessoas que fazem filmes têm medo do silêncio, então querem colocar 

papel e colar", disse ele. "Eles estão preocupados que o público fique entediado. 

Eles podem subir e pegar pipoca. Mas o fato de ser 80% intenso o tempo todo não 

significa que as crianças vão abençoá-lo com sua concentração. O que realmente 

importa são as emoções subjacentes - que você nunca deixa para trás. [...] E seguir o 

caminho das emoções e sentimentos das crianças enquanto fazemos um filme. Se 

você permanecer fiel à alegria, ao espanto e à empatia, não precisará ter violência 

nem ação. Eles seguirão você. Este é o nosso princípio". (EBERT, 2002)13  

 

 Depois de assistir ao vídeo fiquei absorto com aquela ideia de vazio. Na verdade, me 

espantou como um elemento, que lia como abstrato, possuía tanta concretude. Logo fiz um 

exercício de consultar as primeiras anotações feitas e rememorar as primeiras concepções que 

havia construído sobre o que era o vazio. Mas aquilo não bastava e fui pesquisar mais sobre 

aquele novo elemento que acabara de me sobressaltar o espírito e o intelecto, não percebendo 

que a ideia de vazio no teatro retornava, ainda que não soubesse, de fato, para quê serviria e se 

serviria.  

 Logo após isso, nessa busca de compreender este vazio posto pelo elemento ma e 

como poderia nos dar pistas sobre a relação atriz/ator e personagem, entendia que havia um 

outro vazio anterior a este, que se encontrava nas propostas artísticas e intelectuais do 

encenador britânico Peter Brook, e que seriam de suma importância para continuar pensando 

o vazio na relação entre atriz/ator e personagem. 

 

1.2 Em torno do vazio no pensamento e na obra de Peter Brook  

Peter Brook, em O Espaço Vazio (2016), observou que o espaço cênico emerge antes 

de tudo da exploração de um espaço vazio: “posso chegar a um espaço vazio qualquer e fazer 

dele um espaço de cena. Uma pessoa atravessa esse espaço vazio enquanto outra pessoa 

observa – e nada mais é necessário para que ocorra uma ação teatral” (2016, p. 7). O que torna 

 

13 Do original em inglês: “The people who make the movies are scared of silence, so they want to paper and 

plaster it over," he said. "They're worried that the audience will get bored. They might go up and get some 

popcorn. But just because it's 80 percent intense all the time doesn't mean the kids are going to bless you with 

their concentration. What really matters is the underlying emotions--that you never let go of those. [...] And to 

follow the path of children's emotions and feelings as we make a film. If you stay true to joy and astonishment 

and empathy you don't have to have violence and you don't have to have action. They'll follow you. This is our 

principle”. 
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este espaço vazio um espaço de cena não é a ação de atravessar, mas a qualidade expressiva 

com que se atravessa, ou seja, se todo espaço vazio atravessado por uma pessoa e observado 

por outra fosse um espaço de cena, teríamos milhares, quiçá milhões de cenas acontecendo 

simultaneamente em vários lugares do mundo (o que não seria de todo ruim, é uma hipótese a 

se pensar), mas, reiterando, é a qualidade expressiva com que o atravessamos que o torna um 

lugar cênico.   

Brook vai definir quatro formas que vão apontar as qualidades diferentes para se 

atravessar este espaço vazio. Elas podem coexistir, ou não, em uma mesma proposta, 

dependendo da disponibilidade da pessoa que o atravessa: a do aborrecimento mortal (2016, 

p. 7-56), ou o mal teatro, pois é, segundo Brook, como a prostituta que recebe o dinheiro e 

oferece pouco prazer; a forma sagrada (2016, p. 57-90), ou o teatro do invisível-que-se-torna-

visível, no qual a ideia de que “o palco é um espaço onde o invisível pode emergir, ou, como 

ele mesmo afirma, é pela dimensão concreta que atingimos a dimensão abstrata” (2016, p.57). 

Brook o compara as cerimonias/rituais cristãs, mais especificamente às católicas, em 

consonância com a significação do local, como as encontradas em Coventry, na Inglaterra, e 

que, mais do que nunca, salientou o autor “é preciso encenar verdadeiros rituais. Mas para que 

estes rituais transformem uma ida ao teatro numa experiência que alimente as vidas, é 

necessário encontrar novas formas, as quais não estão a nossa disposição e não nascem por 

decretos nem em conferências” (BROOK, 2016, p. 62).  

O teatro sagrado se comporta como a peste, por intoxicação, contágio, analogia ou 

magia, onde a representação, o acontecimento em si, substitui o texto; o formato bruto 

(BROOK, 2016, p. 91-138) ou o teatro popular, aquele que não se faz em teatros, e que está 

próximo das pessoas, seja pelo teatro de marionetes, teatro de sombras, etc. É o teatro liberto 

da unidade de estilo, das convenções ou limitações, mas, que na prática, tem tudo isso. É a 

sujidade que dá força a sua forma, onde o lixo e a vulgaridade são naturais, e a obscenidade é 

alegre, assumindo uma função de libertação social, pois é naturalmente antiautoritário, 

antitradicionalista, antipompa e antipretensão, e que tem como principal objetivo provocar a 

alegria e o riso. É constantemente alimentado pela leveza de espírito e pela jovialidade, o 

desejo de mudar a sociedade e de a confrontar com a sua eterna hipocrisia; e a do imediato 

(BROOK, 2016, p. 139-205), ou seja, aquele que se afirma no presente, tornando-o mais real 

do que o vulgar fluxo da consciência, ao contrário do cinema, onde as imagens são projetadas 

numa tela, sendo um processo semelhante ao da mente, e que não corresponde à verdade, pois 

se resume a uma extensão aprazível e satisfatória da irrealidade das nossas percepções diárias. 
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Este teatro é uma sugestão do tipo de teatro que Peter Brook gostaria de recomendar, se 

devendo ao fato de só poder falar do teatro que conhece, ou seja, o encenador britânico 

recorre a própria experiência e às próprias produções para sugerir um formato autêntico.  

O interesse de Brook pelo vazio como forma teatral surge após uma série de 

experimentos e espetáculos realizados entre 1964 e 1968, como, por exemplo, o Teatro da 

crueldade, Marat- Sade, US e A tempestade, e que culmina na publicação, em 1968, de The 

Empty Space (O Espaço Vazio), a qual possui as prerrogativas de preenchimento lacunar, 

dramaturgicamente falando, e enxugamento minimalista, e que, segundo Larissa Elias,  “são 

elas (as prerrogativas) as que dizem respeito ao vazio como um espaço pleno de 

possibilidades e ao vazio como o estar pronto e aberto para a penetração – ideias estas 

fundadoras de uma ‘noção’ de espaço vazio que começa a se formular ainda na década de 

1960” (2012, p. 42-43). Na genealogia do vazio de Brook está seu encontro com a obra Livro 

do Chá, de Okakura Kakuzō (1862-1913), originalmente publicado em 1906.  

O ator japonês Oida Yoshi nos conta, em Um Ator Errante (1999, p. 51-2), que estava 

se preparando para voltar para a Europa, através de um convite de Peter Brook, e um amigo 

havia lhe dado o livro de Okakura no dia da sua partida para Londres, e que o lera todo (o ator 

japonês) na viagem sentindo-se profundamente comovido pelas palavras, pois sentia um 

desejo do autor de “idealizar sua pátria da qual tinha saudades”, e na qual se relacionava com 

este novo momento de Oida. O ator nos fornece trechos do livro, em que destaco uma 

passagem importante para pensar o vazio de Peter Brook:  

 

Aquilo que define a realidade de uma sala, por exemplo, é o espaço vazio delimitado 

pelo teto e pelas paredes, não o teto e as paredes em si. A utilidade de uma moringa 

de água está no vazio onde a água pode acomodar-se, não na forma da moringa, nem 

no seu material. A vacuidade é todo-poderosa porque ela pode conter tudo. 

Somente no vazio o movimento torna-se possível. Todo ser capaz de fazer de si 

mesmo um vazio onde os outros possam livremente penetrar, pode 

transformar-se no mestre de todas as situações. O todo sempre dominará a parte. 

(OKAKURA apud OIDA, 1999, p. 52, grifos nossos) 

 

Penso que o contato de Brook com a obra de Okakura, o ator Oida Yoshi e a cultura e 

filosofia japonesa, de modo geral, contribuíram para que construísse e trabalhasse o vazio 

como forma teatral. Tais influências o leva a formular um dos seus mais preciosos axiomas: 

“para que alguma coisa relevante ocorra, é preciso criar um espaço vazio. O espaço vazio 

permite que surja um fenômeno novo, porque tudo que diz respeito ao conteúdo, significado, 

expressão, linguagem e música só pode existir se a experiência for nova e original” (BROOK, 

1999, p.4). Mas este vazio não se limitará ao espaço físico, “o vazio não é um espaço para ser 
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completado por cenário, figurino, luzes, ideias, psicologia, mas um espaço que serve ao jogo 

do imaginário. É um espaço sempre incompleto e inacabado” (ELIAS, 2004, p. 7-8), e é 

exatamente esta ideia de vazio que vai pautar a produção de materialidades diferenciadas, de 

formas espetaculares diversas. Sendo assim, podemos encontrar o espaço vazio de Brook 

também na dimensão ontológica da/do atriz/ator, sendo que esta dimensão  

 

emerge na abertura ao vazio, e está também além da cultura. Remete a um lidar com 

a falha, ou “ruína”, como diz Merleau-Ponty, lidar com o não saber. O vazio é um 

princípio relacional essencial da sua pesquisa. É de onde se constitui a experiência 

estética de seu teatro, proporcionando uma transformação da percepção, a qual se 

abre para uma maior “qualidade”14 da experiência. (CASTRO, 2011, p. 5) 

 

Matteo Bonfitto desdobrou os achados de Brook em relação a atuação, logo, a função 

da/do atriz/ator, como “um processo em que o ator desconstrói suas próprias habilidades e é 

relacionado por ele com uma espécie de não-ação, um estado que precisa ser cultivado pelo 

ator a fim de que ele esteja ‘pronto’” (2009a, p. 178-9).  E que, também, podemos encontrar 

tal questão na obra do diretor britânico A Porta Aberta, onde se refere ao vazio no trabalho 

da/do atriz/ator, nos dizendo que “quando o instrumento do ator, seu corpo, é afinado pelos 

exercícios, as inúteis tensões e hábitos desaparecem. Ele está agora pronto para se abrir para 

possibilidades ilimitadas de vazio” (1999, p. 24).  

O vazio como dimensão ontológica da/do atriz/ator vai ganhar força com os carpet 

shows, durante a turnê de cem dias na África, no início de dezembro 1972, com o trabalho do 

contador de histórias15. Os carpet shows eram apresentações improvisadas, tais como 

pequenas cenas ou sketch’s, criadas a partir de um tema, objeto, uma música ou um jogo de 

sonoridades, por exemplo, feitas sobre um tapete, como nos informa Larissa Elias:  

 

O tapete, com a função de lugar de representação, passou a ser a forma material 

mais evidente da “noção” de espaço vazio [empty space] sobre a qual, então, passa a 

se fundar a poética brookiana. O tapete é o lugar que oferece espaço para o jogo 

teatral. O lugar que, ao encontrar-se com um outro, [...] torna-se, em conjunto com 

ele, uma unidade indissociável, uma forma essencial [...]. (ELIAS, 2012, p.44)  

 

Para Peter Brook, “o que importa não é o espaço teórico, mas o espaço enquanto 

ferramenta” (1994, p. 201), e é esta ferramenta, o espaço vazio, que vai propiciar ao corpo 

sensível da/do atriz/ator uma maior abertura nas relações com o público e, também, a outros 

 

14 Como a própria autora nos explica, “qualidade significa maior acuidade de percepção e ampliação da 

consciência sobre os processos em andamento no aqui e agora” (Ibidem).  
15 Para mais informações sobre o contador de histórias brookiano consultar Bonfitto (2009, p. 83-168) e os 

carpet shows em Elias (2004, p.113-130).   
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estados de alteridade, “o corpo sensível capaz de abrir-se ao vazio encontra a condição de 

onde nasce a ‘verdadeira criatividade’, um fluxo” (CASTRO, 2011, p.5). O contador de 

histórias brookiano “celebra sua individualidade”, que não pode ser confundida com ego, a 

partir do momento em que ela envolve necessariamente a exploração de processos em que o 

contador de histórias é desenvolvido enquanto indivíduo, que implica por sua vez na 

possibilidade de ir além dos limites impostos por sua personalidade (WILLIAMS apud 

BONFITTO, 2009a, p.184-185).  

As ideias de vazio, não-ação e não-eu desenvolvidas por Matteo Bonfitto em Cinética 

do Invisível para tratar do problema nos escritos e trabalhos de Peter Brook se mostram 

análogas às ideias budistas de sunyata (vazio), anicca (impermanência) e annata 

(insubstancialidade do “eu”, ou seja, o conceito segundo o qual todas as coisas são vazias), 

que para proposta do trabalho se tornam relevantes na medida em que estas ideias 

representam características do elemento japonês ma. A partir dos conceitos do Zen Budismo 

de “não-mente” (mindlessness) e da ideia de imobilidade silenciosa de Montokiyo Zeami, 

Bonfitto (2009a, p. 181) vai nos dizer que a não-ação não quer dizer ausência de atividade, 

mas é associada a um estado de imobilidade concentrada. Bonfitto (2009a, p. 179-185) em 

referência à Buddhism as/in Performance, de David E. R. George, nos diz que “a noção de 

sunyata transpõe anatta da condição subjetiva para a objetiva, pois ela cancela qualquer 

distinção entre sujeito e objeto: ambos são vazios, unidos no vazio” (BONFITTO, 2009a, p. 

179).  

E, como nos diz o próprio George (GEORGE apud BONFITTO, 2009a, p. 182-183), é 

através do desenvolvimento de diferentes práticas, como a meditação, que o Eu-como-Sujeito 

e o Eu-como-Objeto se distinguem: o primeiro se torna uma espécie de espectador do 

segundo, e o segundo é visto como uma construção temporária de atividades, dando base para 

a formulação da noção de não-eu, pois, para o budismo, o ser individual é considerado em seu 

tornar-se, um vir-a-ser, como algo que acontece, como um evento, ou um processo (Ibidem). 

Acerca do ma, Bonfitto afirma que “não é a representação da ausência, mas a expressão do 

que ocorre entre seres humanos e seus espaços, objetivos e subjetivos, internos e externos” 

(2009a, p. 184).  

Podemos partir para uma primeira ideia de ma, a partir da colocação de Matteo 

Bonfitto, em que o ma, mais do que uma ideia de vazio, ou melhor, de um espaço-entre, é 

uma expressão, ou manifestação concreta, aqui, artística, do vazio/espaço-entre, sendo este 
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vazio uma proxemia16 na relação do homem com outras alteridades e, também, com o espaço. 

Ora, o que é o teatro senão, também, uma comunhão entre os corpos físicos, imaginários, 

imaginados e fabulados em um mesmo espaço? Ou, como nos diz Peter Brook (1994, p. 197), 

“o teatro se baseia sobre uma característica humana particular, que é a necessidade que o 

indivíduo apresenta, por vezes, de se relacionar de modo novo e íntimo com os seus iguais.” É 

justamente esta relação, mais do que suas partes, que nos interessa nesta investigação, ou seja, 

partindo de um pressuposto de que haja um espaço vazio que nos permita (re)criar 

realidade(s), ficção(ões) e outros espaços-tempo capazes de comungar as alteridades, 

personas e personagens, como nos relacionamos, aqui, de forma cotidiana e artística, com este 

“espaço vazio” proposto no processo criativo, na elaboração dos acontecimentos teatrais?  

 

1.3 Ma (間): de espaço vazio a operador cognitivo 

1.3.1 Origem e significado(s) 

Para caminhar junto do ma é preciso abordar seu contexto mais amplo relacionado aos 

elementos da cultura japonesa, tais como a religião, as relações sociais e a organização 

espacial em conjunto com dados históricos. Em consonância com estes elementos, penso ser 

possível evidenciar certas definições originárias da noção de ma, ou seja, aquelas dadas em 

função de seu contexto mais amplo japonês, mas, não por considerá-lo exclusivo, afinal de 

contas, a contribuição dos interpretes japoneses e europeus, desde então, faz parte do 

conhecimento e reconhecimento do ma. Para organizar a exposição, preferi fazer uma 

distinção considerando as definições secundárias àquelas elaboradas por arquitetos, 

pensadores e artistas japoneses e ocidentais, tornando possível, dessa maneira, ampliar a 

própria apreensão (ou forma) do ma. Em uma primeira análise, o ma como código é composto 

 

16 Termo cunhado pelo antropólogo estadunidense Edward T. Hall, em The Hidden Dimension, publicado 

originalmente em 1966 e traduzido pela primeira vez em 1977 pela editora Francisco Alves sob o título A 

Dimensão Oculta. A obra se refere a “inter-relação entre observações e teorias de uso que o homem faz do 

espaço como uma elaboração espacializada da cultura” (p. 1). A proxemia ó o que ele acredita ser a “dimensão 

oculta” nas relações entre as pessoas e o espaço, tanto umas com as outras, tanto a própria pessoa no e com o 

espaço. Assim como Bonfitto faz referência ao estudo do ma feito por Hall na nota 36, penso que a contribuição 

do antropólogo estadunidense para a apreensão e utilização do ma como um operador cognitivo seja positiva, na 

medida em que ele nos aponta a utilização deste elemento nipônico nas relações sociais e nas construções 

arquitetônicas, pois, para Hall, “o estudo dos espaços japoneses ilustra o hábito que tem o povo de levar o 

indivíduo a um lugar onde possa descobrir algo por si mesmo” (1977, p. 139). Assim sendo, a proxemia aqui 

refere-se as dimensões ocultas na relação triangular atriz/ator-personagem-público/espectador, sendo relevante o 

hífen (-) desta relação mais do que os componentes. Sendo assim, esta investigação se focará na relação 

atriz/ator-personagem.  
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pelo ideograma 間 cuja semântica é identificada na sua própria montagem17, ou seja, através 

de duas portinholas (門) pode se observar o sol (日) e a sua tradução para o ocidente pode ser 

identificada, inicialmente, como lugar-entre. Nesse contexto, para resgatar o entendimento de 

ma é preciso compreender aspectos da religião nativa do Japão, o Xintoísmo.  

A palavra Xintoísmo é geralmente traduzida como “o caminho dos deuses” e é escrita 

com os ideogramas 神道, onde o primeiro ideograma (神 kami) tem o significado de ‘deus’, 

‘divindade’, ou ‘poder divino’, e o segundo (道 michi) significa ‘caminho’ ou ‘trilha”. A 

religião xintoísta tem como principal característica o animismo, ou seja, atribui vida a 

elementos da natureza. Para o Xintoísmo, os deuses residem na montanha e se alojam nos 

elementos da natureza, por isso o Monte Fuji é tão importante para o Japão. Ele representa a 

“morada dos deuses”, portanto, a árvore pode ser divina, uma cachoeira pode ser divina, um 

animal doméstico pode ser divino. Os elementos são divinos porque é o lugar onde o divino 

se faz presente, assim, a noção mais antiga que temos de Ma (間) vem do “espaço vazio 

demarcado por quatro pilastras no qual poderia haver a descida e a consequente aparição do 

divino” (OKANO, 2014, p.151). Uma representação deste espaço sagrado, localizado no 

Templo de Ise, na província de Mie, pode ser observada na imagem a seguir (figura 4): é 

através do espaço vazio, demarcado pelas cordas shimenawa18, que o divino tem a 

possibilidade de se manifestar.  

 

17 O ideograma, que tem origem chinesa e foi transmitido para o Japão a partir do século IV, V e VI, tem, ao 

mesmo tempo, um som e uma semântica, ao contrário do alfabeto que é a tradução do som para a letra. Assim 

sendo, a montagem é a utilização dos ideogramas na formação de sentido de outros ideogramas como, por 

exemplo, a própria montagem do ideograma ma.  
18 Cordas trançadas produzidas com cânhamo ou palha de arroz com tiras de papel branco penduradas, como 

símbolo de rituais de purificação nos templos xintoístas ou como delimitação de um espaço sagrado.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2nhamo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
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Figura 4 - Templo Ise, no Japão 

 

Fonte: Michiko Okano (2012).  

Foi no século XII, mais especificamente na Era Kamakura (1192-1333), que o ma 

aparece nomeado num texto, “no registro de ensinamento da música gagaku19 por Komano 

Chikazane em 1233, que se refere a Mai Ma Byôshi (ritmo ma da dança) e, também, nos 

escritos sobre as artes marciais da Era Edo (1603-1868) por Miyamoto Musashi e Yagyu 

Tajimanokami” (2012, p. 69). Desde então, ele se tornou parte da tradição e da herança 

cultural japonesa, conforme revelam diferentes estudos (NISHIYAMA, 1981; OKANO, 

2012) que, nos últimos tempos, voltaram-se para outro aspecto de maior relevância sobre a 

noção de ma enquanto elemento estrutural ou organizacional da espacialidade da vida 

japonesa20. Mesmo que no século VIII, na Era Heian (794-1192), a organização espacial tenha 

se voltado para a bidimensionalidade, o imaginário e a incorporação do espaço “para o 

homem” (espaços vazios), a partir dos séculos XII ao XVI, mais especificamente nas Eras 

Kamakura (1192-1333) e Muromachi (1334-1573), conforme observou Michiko (2012, p. 

68), que a divisão e integração dos espaços externos e internos e a adição dos espaços por 

corredores ou por deslocamento se tornam característicos. De acordo com a autora (2012), a 

espacialidade japonesa teria sofrido mudanças com a incorporação dos pensamentos budistas, 

já mencionados, de vazio (sunyata), nada (mu) e impermanência (anicca), dando início, 

 

19 Música clássica japonesa, comumente executada para a corte imperial, composta por uma orquestra de 

instrumentos de sopro, corda e percussão.  
20 Por se tratar de um tema amplo e extenso sugiro para mais informações sobre o ma e a espacialidade ma na 

arquitetura, ver o capítulo 3 da obra impressa de Michiko (OKANO, 2012, p. 63-129). 
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também, ao estilo de construção shinden21, de tal maneira que o ma, como novo elemento 

atrelado ao signo da efemeridade, se tornou uma espécie de signo não apenas da composição 

espacial da vida japonesa, mas da própria cultura como um todo.  

A percepção do ma como elemento da organização espacial japonesa se torna evidente 

a partir da era moderna japonesa (1868). Ele passou a ser pensado no Japão como uma forma 

de pensamento influente na espacialidade e na sua relação com o meio social. Ao contrário do 

ocidente, que pensa a arquitetura do geral para o particular, ou seja, primeiro se pensa no todo 

(forma), depois nas partes (detalhes). No Japão, o espaço é pensado a partir do particular 

primeiro. Por exemplo, uma sala tradicional japonesa, ou zashiki (座敷), é composta a partir 

da medida de um módulo de quatro tatames e meio (270x270cm)22, como mostrado na figura 

5, para se pensar o seu tamanho real/concreto, ou seja, é partir da medida de um módulo 

(270x270 cm) que irá se pensar o todo do espaço. 

Figura 5 - Módulo de tatame 

 

Fonte: Arquivo do pesquisador. 

Esta feição modular do espaço japonês foi retomada na projeção e construção do 

Museum of XXI Century (Museu do Século XXI), entre 1999 e 2004, e projetada pelo casal de 

arquitetos japoneses Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa (OKANO, 2019, p. 45-55). Localizado 

na cidade de Kanazawa, na província de Ishikawa, o projeto foi pensado a partir da ideia de 

construção arquitetônica moderna japonesa explorando a permeabilidade do espaço público 

através de diferentes níveis de transparência.  

Um outro aspecto importante da sala japonesa, para entender o ma, é o tokonoma 

(床の間), que vem a ser um espaço embutido na zashiki (座敷), em que são exibidos itens 

para apreciação artística (figura 6). No ensaio Em Louvor da Sombra, de Tanizaki Junichiro 

(2017, p. 39-40), o tokonoma, é definido como “uma reentrância vazia formada por madeira e 

 

21 Estilo arquitetônico japonês de palácios e casas da aristocracia japonesa, onde as principais características são 

a simetria do conjunto edificado e do espaço livre entre eles, integrando dentro e fora.  
22 O tatame tradicional, utilizado na construção de ambientes e espaços no Japão, possui uma medida de 

180x90cm.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
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parede para onde a claridade é atraída de maneira a criar indistintas manchas sombrias, aqui e 

ali, através da janela lateral sho’in”23. A reentrância forma uma passagem comunicante entre 

o interior e o exterior, permitindo, por outro lado, que as trevas saltem para fora do limite 

interno e a luz penetre dentro, desfazendo, assim, as oposições na penumbra ou no umbral, 

“sem forças para expulsar a densa treva reinante do nicho, a claridade é repelida e cria um 

mundo distinto em que claro e escuro não tem limites definidos” (TANIZAKI, 2017, p. 41). 

No ocidente, o tokonoma poderia ser comparado a alcova, porém, com uma importante 

diferença, enquanto a alcova comporta um quadro/uma obra em permanente exposição no 

espaço, revelando a função decorativa do ambiente, no Japão esta obra é trocada em 

determinados momentos de recepção de alguém em casa, e, assim que a pessoa sai, a/o 

anfitriã/anfitrião retira e guarda o quadro, a obra, etc. Mas, a questão aqui não diz respeito 

apenas ao gesto comum de pôr e retirar objetos de um determinado espaço, afinal de contas, 

no caso japonês, ele se aproxima da cerimônia e/ou de um rito cuja duração coincide com a do 

evento ou do encontro. Assim, o espaço vazio é modulado de acordo com as práticas 

cotidianas às relações compreendidas num determinado momento (OKANO, 2019).  

 

23 Segundo o próprio Tanizaki (2017, p. 40), sho’in é uma janela falsa, geralmente de formato arredondado, 

vedada com shoji (telas de papel de seda branco japonês) destinada originalmente a lançar claridade sobre a 

escrivaninha em salas de estudos, mas com o tempo as janelas passaram também a ser construídas na parede 

lateral do tokonoma e a desempenhar a função de filtro inicial da luz externa.  
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Figura 6 - Tokoma 

 

Fonte: Japanese traditional house, Tokonoma alcove.24  

Com o propósito de dar continuidade a utilização do ma para pensar o espaço físico 

japonês, dois elementos importantes na construção arquitetônica de uma moradia japonesa são 

suscitados: o engawa (縁側) e o genkan (玄関), que dialogam diretamente com a 

espacialidade ma. É comum no Japão as casas possuírem um hisashi (ひさし), um 

prolongamento da cobertura, como um aparato do controle climático interno como, por 

exemplo, a contenção dos raios de sol em determinada hora do dia. Este prolongamento, 

geralmente na frente das casas, possui um corredor que separa os ambientes interno e externo, 

e é conhecido como engawa e, como nos aponta Michiko (2012, p. 83), é um elemento que 

cria uma espacialidade ambígua, pois pode ser considerado interno, já que possui uma 

cobertura, mas também externo, porque além de possuir a vedação separadora, o pavimento 

de madeira distingue-se do piso interno de tatame. Como podemos observar na imagem a 

seguir (figura 7), o piso de madeira elevado na entrada da casa se torna um lugar-entre: se 

 

24 Link: https://muza-chan.net/japan/index.php/blog/japanese-traditional-house-tokonoma-alcove 

 

https://muza-chan.net/japan/index.php/blog/japanese-traditional-house-tokonoma-alcove
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pensado de forma vertical ele é um elemento externo, se pensado de forma horizontal é um 

elemento interno.  

 

 

Figura 7 - Engawa 

 

Fonte: Ma: a plenitude do vazio25. 

Assim como o engawa, no hall de entrada das moradias japonesas existe um espaço 

abaixo da entrada, de aproximadamente 50 cm, onde as pessoas retiram seus calçados e, só 

assim, adentram no ambiente interno da casa, que é conhecido como genkan (figura 8). Como 

nos afirma Michiko (2012, p. 86):  o primeiro ideograma que compõe genkan (玄) significa 

preto, escuro, profundo e estética yûgen – definido como “charme sútil” por Haroldo de 

Campos - e o segundo caractere (関) expressa relação. A palavra genkan remete, portanto, a 

um espaço de “relação” entre universos distintos, o mundo profano externo e o divino interno.  

 

25 Link: https://projetobatente.com.br/ma-a-plenitude-do-vazio/ 
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Figura 8 - Genkan 

 

Fonte: Washitsu – Sala de estilo japonês: genkan26.  

Passando dos exemplos das moradias para a discussão mais ampla sobre o espaço 

público ou privado no Japão, podemos encontrar no ma um operador cognitivo capaz de 

auxiliar na compreensão do espaço japonês no Templo de Ise e dos jardins-ruela das casas de 

cerimônia do chá. É preciso observar que, segundo Okano (2012, p. 53-56), o Japão possui 

três tipos de jardins: o jardim de passeio, geralmente com lagos, árvores, pequenas casas, 

algumas pontes e colinas com vista para paisagens do próprio jardim e para a cidade; o jardim 

de contemplação, destinado as práticas zen e geralmente situado em templos budistas, como 

os jardins no Templo Ryoanji em Kyoto; e o jardim-ruela, em japonês roji-niwa (路地) 

(figura 9). Este último é encontrado em todas as entradas de casas de cerimônia do chá e sua 

principal característica são as pedras colocadas de forma espaçadas e “o espaço intervalar 

entre as pedras é chamado de ma e perfaz uma estética, implicando cuidadosa seleção e 

atenciosa combinação desses elementos, para se ter uma continuidade das formas, já que o 

espaço entre elas é tão importante quanto a forma da pedra” (OKANO, 2012, p.55).  

 

26 Link: https://www.chadourasenke.org.br/sala/genkan/ 

https://www.chadourasenke.org.br/sala/genkan/
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Figura 9 - Roji-Niwa 

 

Fonte: Roji 27. 

Embora o roji-niwa não seja o único exemplo onde o ma opera como um elemento 

para pensar sua espacialidade, os jardins japoneses, em sua gênese, possuem uma questão 

muito importante com o modo de vida no Japão, pois a paisagem é mais importante que a 

perspectiva e isto está intrinsecamente ligado ao ma. Para vermos pelo contraste, basta 

compararmos os jardins japoneses com os de Versalhes, de acordo com o que propôs Michiko 

Okano em seu estudo da questão (2012, p. 92-102), tendo como contrapartida ao modelo 

francês o jardim Katsura Rikyu, em Kyoto.  

Os jardins do Palácio de Versalhes, construídos no século XVII, possuem ao todo 3km 

(três quilômetros) de comprimento e foram projetados segundo as normas da geometria e da 

matemática ocidental, partindo, portanto, de uma perspectiva na elaboração da sua arquitetura. 

A perspectiva é um conceito renascentista, categoricamente ocidental, onde o locus, ou seja, a 

posição de onde se vê é a do próprio homem, e, segundo Erwin Panofsky (1999, p.34), 

“proporciona um centro poderoso no horizonte, um sistema cêntrico do qual irradia uma teia 

 

27 Link: https://pt.wikipedia.org/wiki/Roji 
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de vetores através da composição que define o locus de todas as imagens”, e, segundo 

Michiko Okano, reforça a “ideia de centro como poder” (2012, p.15). A ideia de perspectiva é 

visualmente perceptível na projeção e construção do l'orangeraie, o laranjal, do Jardim 

(figura 10), no qual podemos observar uma “organização estática, simétrica, balanceada com 

uma centralidade evidenciada e de fácil compreensão pelo homem” (OKANO, 2012, p. 92-3). 

  

 

Figura 10  - L'orangeraie do Jardim do Palácio de Versalhes 

 

Fonte:  l'orangeraie28 

Por outro lado, um jardim de passeio japonês é baseado na organicidade da natureza, 

de propriedade descentralizada e baseado na experiência corporal humana de transitoriedade 

no ambiente. Uma das características principais dos jardins japoneses, principalmente os 

jardins de passeio e contemplação, é o miegakure (見え隠れ), um elemento da própria 

organicidade do lugar, que consiste em ocultar determinadas partes e o visual se apresenta ao 

caminhar.  

 

Adota-se a estratégia de oferecer um signo incompleto ao visitante, isto é, provoca-

se a imaginação daquele que experiencia o trajeto, convocando-o a completar esse 

signo apresentado, [...] é uma técnica que reforça a espacialidade ma existente como 

trajeto pelo parque/jardim. (OKANO, 2012, p. 95) 

  

Podemos entender melhor a construção de um jardim de passeio japonês e o 

miegakure a partir da figura 11, na qual podemos observar um trecho do Jardim Katsura 

 

28 Link: https://br.pinterest.com/pin/486951778439597581/ 
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Rikyu, na Vila Imperial Katsura, em Kyoto. Construído na Era Edo, mais especificamente em 

1615, possuindo uma área total de 69.000 m², um lago central de formato orgânico, ou seja, 

não houve manipulação da sua forma pela mão do homem. Pequenas pontes que interligam 

pequenas ilhas artificiais e algumas construções em madeira, conforme vemos na imagem a 

seguir. Lembrando que nossa visão está limitada à uma perspectiva (criada pela foto) que, 

assim, não nos permite perceber a diferença vivenciada pelo caminhante ao longo do caminho 

traçado pelo jardim.  

 

Figura 11 - Jardim da Vila Imperial de Katsura 

 

Fonte: Katsura Rikyu29 

Como podemos observar, o modo como se percebe, projeta e constrói um espaço, seja 

ele privado e/ou público, tanto no ocidente quanto no oriente, está intimamente ligado com o 

modus operandi do homem com o seu ser-estar no mundo. Como modus operandi podemos 

entender, para além da sua significação latina de modo de operação, que define uma forma, 

um procedimento de pensar e agir de uma pessoa ou de um determinado grupo e/ou cultura 

num determinado espaço-tempo. Desta perspectiva, funciona como uma ferramenta, um meio 

 

29 Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katsura_Rikyu_(3264676658).jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katsura_Rikyu_(3264676658).jpg
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de se transitar, caminhar por entre elementos, sejam eles naturais e/ou humanos, dispostos 

num espaço-tempo estabelecidos, ou seja, mais do que o lugar onde se transita é o como que 

se define a qualidade do movimento, da paisagem e da perspectiva. Assim sendo, a paisagem, 

assim como a ideia de perspectiva, pode ser considerada modus operandi da relação do 

homem com o meio30.  

Dando sequência, o ma também pode ser percebido nas várias camadas de 

peregrinação no Templo Xintoísta de Ise, localizado na província de Mie, no Japão, e 

dedicado a Deusa Amaterasu, deusa do sol. O primeiro elemento que podemos destacar acerca 

do ma, e da espacialidade ma no templo, é o Torii (鳥居) (figura 12) que, mais do que um 

ornamento arquitetônico, representa a abertura para um estado divino e simboliza a passagem 

do mundano para o sagrado. Na palestra de Michiko para o projeto Escola da Cidade (2019)31, 

ela destacou que o Brasil é o segundo país com maior número de Toriis do mundo, depois do 

Japão, ou seja, o Brasil copiou os Toriis em várias cidades como se aquilo fosse um símbolo 

do Japão. Mas a semântica do portal, que é o espaço fronteiriço, some quando se desloca o 

Torii do Japão para o Brasil. Fica por saber o que toma seu lugar ou passa a conviver com este 

significado originário, mesmo que, para a bibliografia (ESCOLA, 2019), o Torii só exista no 

Santuário de Ise. Logo, não existe fora do templo, é um elemento da religião xintoísta para 

demarcação de território e não um souvenir. 

 

30 Meio é tudo aquilo que compõe e constitui a vida no mundo, seja ela animada e inanimada e espaços naturais e 

projetados.   
31 Link: https://www.youtube.com/watch?v=gKXcfYU8oZI&t=4025s 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gKXcfYU8oZI&t=4025s
https://www.youtube.com/watch?v=gKXcfYU8oZI&t=4025s
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Figura 12 - Torii 

 

Fonte: Uji Bashi32. 

Logo após o Torii temos a Ponte Uji, de proximamente 100 metros, que interliga os 

dois territórios (sagrado e profano, dentro e fora). A Ponte Uji também pode ser lida como 

uma espacialidade ma pois ela é um espaço-entre, que, ao mesmo tempo que divide, ata os 

dois territórios. Na caminhada dentro do Templo existem outras pontes que possuem a mesma 

semântica, mas esta, por ser a primeira que separa e ata o sagrado e o profano, possui um 

valor maior. Segundo a própria Michiko (ESCOLA, 2019), a peregrinação no Templo é uma 

característica do ma, pois é uma caminhada sinestésica, uma vez que você sente o aroma da 

floresta no trajeto, assim como quando se está atravessando a Ponte Uji, já dá para ouvir o 

som da água do Rio Isuzu correndo, e, na caminhada, os pedregulhos vão dando o tom e o 

ritmo, se conectando com a audição, assim sendo, tudo é pensado para os cinco sentidos se 

conectarem com o espaço sagrado.  

 

32 Link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Uji-bashi_02.JPG 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Uji-bashi_02.JPG
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Outro elemento desta caminhada é a escadaria que a pessoa encontra no final do 

trajeto, depois de percorrer todo o percurso até o santuário propriamente dito (figura 13). 

Como Michiko descreve:  

 

Diferentemente das igrejas do Ocidente em geral, ostensivas e luxuosamente 

ornadas, (a escadaria no Templo de Ise) se caracteriza pela extrema simplicidade, 

clareza e elegância estrutural. O santuário, cuja a entrada é proibida, não é objeto 

para ser experenciado corporalmente, mas algo para ser visto, e de longe, por cercas 

denominadas kekkai, que são fronteiras físicas e visuais, as quais delimitam o espaço 

divino. (MICHIKO, 2012, p.89) 

 

Caminhar no Templo de Ise dialoga, também, com outra peculiaridade da arquitetura 

japonesa, o oku (奥), uma ideia de aprofundar-se por meio de espaços labirínticos e que o 

arquiteto japonês Maki Fumihiko utiliza para pensar a própria questão da estética do oculto no 

Japão. Para Maki o oku é como a cebola, “trata-se do deslocamento por várias camadas até 

chegar no seu espaço central, que corresponde ao oku. [...] os japoneses tem predileção não só 

pelos espaços labirínticos, cheios de dobras, que levam a algum lugar oculto, mas também por 

aquilo que se esconde” (FUMIHIKO apud OKANO, 2012, p.90). Assim, ao chegar no 

santuário e descobrir que não se pode entrar em seu interior é uma forma de dizer para a 

pessoa que peregrinou até a sua entrada de que o “clímax” não é você adentrar o santuário, 

mas o próprio percurso feito até ali, “a referência no Japão não é a verticalidade, mas a 

profundidade revelada na horizontalidade: uma construção de experiência espacial que inclui 

o fator temporal” (Ibidem). 
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Figura 13  - Escadaria do Templo de Ise 

 

Fonte: Ise Jingu33. 

O elemento ma pode ser observado no Templo Ise como o próprio intervalo espaço-

temporal em todo o trajeto, desde a entrada, passando pelo Torii até a chegada na entrada do 

santuário, e que aqui o ma não é lido como a coexistência de dois elementos, mas a 

“passagem” entre eles, suscitando outra forma de experienciar o ma no espaço japonês. 

Como observado, o ma está intimamente ligado com o modo de vida japonês, pois a 

ideia de espaço-tempo é parte do elemento cultural na transmissão de conhecimento no Japão, 

sendo este uma forma de perceber o mundo e de se relacionar com ele. O que chamo a 

atenção aqui é para o fato de que um determinado conhecimento, que para os japoneses é 

parte do senso comum e para os ocidentais é um conhecimento adquirido através das 

instituições, pode influenciar nos modos de percepção, relação e criação no e com o mundo. 

Por ser parte do senso comum japonês, a relação com o espaço-tempo é um elemento que 

influencia diretamente o cidadão comum no Japão, cabendo a este, também, criar novas 

relações e, com isso, novas formas espaço-temporais, como, por exemplo, faz Ando Tadao 

nas suas obras.  

 

1.3.2 Pensando o Ma (間) nas obras de Ando Tadao  

Ando Tadao, nascido em Osaka, Japão, em 1941, é um arquiteto autodidata que, 

mesmo sem nenhuma qualificação formal e acadêmica, se tornou professor emérito da 

 

33 Link: https://omotenashi-welcome.com/the-ise-grand-shrine/ 

https://omotenashi-welcome.com/the-ise-grand-shrine/
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Universidade de Tóquio. Ando foi boxeador na maior parte da sua vida e muita gente se 

questiona de como Ando foi parar na arquitetura (TADAO, 2013). No documentário de 2013 

Tadao Ando: To Emptiness To Infinity, o arquiteto japonês revela que existe uma ligação 

entre o boxe e a arquitetura (TADAO, 2013). 

 

(T.N) [...] perguntam-me muitas vezes qual a sua ligação à arquitetura. Embora não 

haja nenhuma relação direta, nas duas profissões forçam-se os limites. E para se 

sobreviver temos de nos concentrar até o fim.  Ninguém nos ajuda quando é fugir 

que queremos. Dessa perspectiva, boxe e arquitetura são iguais. (TADAO, 2013) 
 

A predileção pela arquitetura veio ainda adolescente, segundo contou no 

documentário, quando assistiu a conversão da sua casa para uma construção de dois andares, 

que, antes, era um edifício de um só andar com cobertura horizontal. Assistindo ao trabalho 

dos artesãos, teria ficado impressionado com sua casa dividida em dois andares que, por conta 

da obra, estava sem telhado possibilitando a passagem da luz vinda de cima (TADAO, 2013). 

Em 1969 criou seu primeiro estúdio de design e arquitetura, o Tadao Ando Architects & 

Associates, onde atua desde então. O arquiteto costuma escolher como principais 

materiais de seus trabalhos o betão - que é utilizado na construção civil, sendo composto 

por uma mistura de água, cimento e agregados -, o aço e o vidro. Para o arquiteto japonês:  

 

O betão é um material utilizado em todo mundo, porque é igual em todo o 

lado, tudo depende da forma que ele preenche. Devido ao fato de os operários 

japoneses terem tradicionalmente uma forte ligação à natureza, conseguem 

executar obras finamente estruturadas e estão predestinados a produzir betão 

de grande qualidade. Cheguei por isso à conclusão de que devia usar betão 

japonês, um material de construção comum em obras ímpares . (TADAO, 

2013) 

  

Desde o seu primeiro projeto até a contemporaneidade, Ando Tadao se destaca 

como exímio arquiteto que sabe manejar o jogo entre luz e sombra nas suas criações, 

qualidade que lhe garantiu um Pritzker, maior prêmio internacional da arquitetura, em 1995. 

De acordo com a bibliografia (OKANO, 2012; COUTINHO, 2016), os espaços criados 

promovem a coexistência entre a natureza e o homem, conforme podemos perceber em três 

trabalhos específicos: seu primeiro projeto criado em 1976, Sumiyoshi no Nagaya; o Nariwa 

Museum, localizado em Nariwa, construído entre 1992 e 1994 e os corredores do Chichu Art 

Museum, na ilha de Naoshima, aberto em julho de 200434. Mas, dentre as três, 

 

34 Outras obras de Ando: Hotel Anexo ao Museu de Arte Contemporânea de Naoshima; Times I, construído em 

1984 em Kyoto; a reforma encomendada para Ando no Museu de Arte da Vila Õyamazaki da Cervejaria Asahi; o 

Water Temple ou Templo de Hompôdera, na Ilha de Awaji, construído em 1991, mais especificamente a sua 
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Sumiyoshi no Nagaya se destacou como sua obra de maior relevância, pois, além de ser a 

primeira da carreira de Ando, foi, também, a que impulsionou o olhar da crítica para seu 

trabalho. Nagaya é um estilo de casa popular geminada35, iniciada na Era Edo, dos 

comerciantes e artesãos, na área da periferia de Osaka, no Japão. Todas são muito estreitas e 

compridas, e na obra de Ando, ele substituiu uma das três casas geminadas populares por dois 

cubos de concreto (figura 14). 

 

entrada; a reforma do MoMa (Museu de Arte Moderna) de Nova York, em 2001; a Igreja da Luz, finalizada em 

1989 na cidade de Ibaraki no Japão, e, por fim, a Mermaid Place na frente do Suntory Museum, em Tokyo.  
35 Casas geminadas são construções de duas ou mais casas ligadas umas às outras e que dividem 

proporcionalmente o lote de acordo com a quantidade de unidades, sendo suas principais características a 

simetria compartilhada, a estrutura, alvenaria e telhado com o mesmo arranjo interno invertendo uma à outra 

que, geralmente, formam um condomínio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lote_(propriedade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condom%C3%ADnio
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Figura 14 - Sumiyoshi no Nagaya, de Ando Tadao  

 

Fonte: Row house in Sumiyoshi36 

 

36 Link: https://alchetron.com/Row-House-in-Sumiyoshi 
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Michiko afirma que “Ando Tadao é um artista que consegue emoldurar a natureza nas 

suas obras” e que “o Nagaya, com 3,6m de largura e 14,54 metros de profundidade, cria uma 

‘descontinuidade’ não só entre as duas outras casas geminadas como também separa 

a construção em três partes iguais: dois blocos intermediários por um vazio” (OKANO, 2012, 

p. 104). Para Ando, “é uma estratégia para introduzir a natureza no interior da residência, esse 

espaço branco e recortado tornasse um microcosmo com uma profundidade infinita, através 

da intervenção abstrata da natureza em forma de luz e vento” (TADAO apud MICHIKO, 

2012, p.105). É importante salientar que apesar da aparente “descontinuidade” proporcionada, 

o espaço de mediação intervalar é “continuo” e estabelece uma comunicação não só entre as 

partes heterogêneas da construção, mas também entre o homem e a natureza37, como apontado 

pela própria pesquisadora.  “Sumiyoshi no Nagaya” se torna exemplar para pensar o ma nas 

obras do arquiteto japonês, pois evidencia a incorporação do elemento ma desde o começo da 

sua jornada como arquiteto e que o preserva em trabalhos e projetos posteriores, como 

veremos a seguir.  

Ao contrário de “Nagaya”, o elemento ma no Nariwa Museum está incorporado ao 

elemento já citado engawa, ou seja, uma zona de conexão aqui, no caso, entre a área externa e 

a água que cerca a entrada do museu. Na figura 15 podemos observar uma longa passarela que 

contorna a lateral do museu até chegar, definitivamente, na sua entrada principal, essa 

estratégia da Ando dialoga com a principal definição de ma: espaço-tempo intervalar.  

Se pensarmos em quantos museus e lugares de exposições artísticas já visitamos e de 

como as suas entradas são construídas sem se importar com a ideia de “espaço-tempo” da/do 

visitante, valorizando mais a função operativa do fluxo de entrada e saída de pessoas, e 

voltarmos a atenção para pensarmos na estratégia de Ando, em construir um “espaço-tempo 

intervalar” que prepara a pessoa que está para visitar o museu, acredito que o arquiteto tenha 

feito uma escolha valorizando o espaço-entre, o fora e o dentro do museu.  

O exercício imaginativo visa a percepção do espaço-tempo intervalar embutida no ma 

que, na arquitetura de Ando, emerge da experiência de transição entre ambientes e espaços A 

e B, valorizando a própria transitoriedade no ambiente e/ou espaço do que propriamente os 

pontos A ou B, conforme a sensação despertada pela entrada do Water Temple na Ilha de 

Awaji.  

 

37 Para mais detalhes da obra, consultar o vídeo Row House in Sumiyoshi Ando Tadao, disponível no endereço 

eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=Us5i09IHYpY&feature=emb_logo.  

https://www.youtube.com/watch?v=Us5i09IHYpY&feature=emb_logo
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Figura 15 - Entrada do Nariwa Museum 

 
Fonte: Nariwa Museum38 

A última obra a ser apresentada não é exatamente uma obra em si, mas o próprio 

museu, no caso, o Chichu Art Museum, aberto em 2004. A ilha faz parte do distrito de 

Kagawa, província de Kagawa, no sul Japão, localizada no mar interior de Seto, possuindo 

uma área de 14,22 km², onde o ma e a espacialidade ma de passagem podem ser encontrados 

em todos os lugares do museu e da própria ilha de Naoshima, por sua característica insular. 

Como nos diz Michiko: “a dificuldade de acesso à ilha, faz desse lugar um universo peculiar, 

onde a distância física gera um afastamento do cotidiano da vida urbana” (2012, p.113). Tal 

particularidade faz com que as pessoas experienciem o ma já na sua viagem à ilha. Essa 

percepção é reforçada pela lentidão da embarcação que leva até o museu, o que produz a 

vivência de uma outra temporalidade de passagem para a aproximação a uma espacialidade 

específica de Naoshima.  

A pesquisadora nipo-brasileira identifica três espacialidades ma de passagem na ilha: 

o caminho do monotrilho de passagem do Museu de Arte Contemporânea de Naoshima ao 

Hotel Anexo, os corredores do Chichu Art Museum (2004) e a obra do artista Sugimoto 

Hiroshi intitulada Time Exposed (1980-1990), instalada no Museu de Arte Contemporânea de 

Naoshima (Ibidem).  

 

38 Link: https://www.japan-guide.com/e/e5780.html 

https://www.japan-guide.com/e/e5780.html
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Antes de seguir apresentando o museu e seus corredores é preciso notar que o museu 

ocupa quase todo subsolo e boa parte da iluminação é feita por luz natural, através das 

aberturas superiores e laterais da construção, privilegiando a comunicação com a natureza ao 

redor, como visto na figura 16, e, nele, só pode adentrar um grupo de no máximo oito pessoas 

por vez, pois, conforme informou Michiko Okano, o desejo de Ando era de que a ilha, na qual 

está localizado o museu, e a sua arquitetura passassem a construir, na sua relação, um sistema 

modelizante, ou seja, “uma estrutura que organiza as linguagens, tendo a arte na sua estrutura 

base” (2012, p. 110). A luz elétrica só se encontra nos ambientes anexos ao museu, e, sendo 

assim, para iluminar ou compor algumas obras (falta complemento). Vale lembrar que o 

museu Chichu se dedica unicamente a expor três artistas específicos em três galerias 

diferentes: o pinto francês Claude Monet, o qual inspirou todo o projeto do Museu a partir da 

sua série Walter Lilies; o artista plástico estadunidense James Turrel, conhecido por 

instalações e projeções de luz que buscam afetar o espaço onde são feitas; e do escultor e 

ilustrador estadunidense Walter de Maria.  
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Figura 16 - Visão área do Chichu Art Museum  

 

Fonte: Chichu Art Museum39

 

39 Link: https://avauntmagazine.com/chichu-art-museum/ 
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A fim de compreender mais um pouco as diversas e distintas emanações do ma nas 

artes e na teoria, me reporto as obras de James Turrel e Walter de Maria. A obra de Walter de 

Maria que interessa aqui é Time, Timeless, No Time (figuras 17 e 18), de 2004, e que está 

localizada no Chichu Art Museum ao lado da sala que abriga as obras de Claude Monet. Nesse 

trabalho temos uma escadaria que leva a uma grande esfera central de granito preto medindo 

2,2 metros de diâmetro, que funciona como um refletor ou caleidoscópio, e na sua lateral, 

pregadas nas paredes, temos 27 esculturas retangulares de madeira dourada. Um detalhe 

interessante é que toda iluminação é natural, ou seja, dependendo da hora e do clima que se 

está na sala, a luz natural vinda do teto produz diferentes luminosidades e liminaridades.  

Eduardo Magalhães e Leonardo Vieira (2019, p. 85) observaram que a escadaria, 

localizada em espaço grandioso, lembra uma igreja e poderia simbolizar a ascensão ao céu, 

sobretudo pelos rasgos na estrutura de concreto. Por outro lado, a esfera de granito preto 

localizada no centro contrasta com o teto branco e configura uma possível alusão ao Yin e 

Yang e ao seu significado implícito, isto é, a dualidade de todos os elementos que existem no 

universo. Por último, as peças de madeira nas paredes colocariam em evidência a vinculação 

de Ando ao regionalismo crítico e, além disso, à presença da luz natural que preenche e 

monumentaliza o espaço, revelando uma coautoria do arquiteto japonês.   

Destaco para além desse culto à matéria, focado no espaço desenhado pela luz, pedra e 

madeira, a paisagem dentro de um espaço concreto e não mais na natureza, como propõe o 

oku. O que percebo é a potencialidade da utilização de um espaço vazio para além da 

localização e estaticidade dos objetos, pois é justamente essa estaticidade, em consonância 

com a luz natural, que propicia percepções múltiplas, de acordo com a hora, o clima 

geográfico e o local que se observa toda a sala, e não só os objetos dispostos. Neste sentido, o 

ma está exatamente nessa disposição e disponibilidade do tempo e do espaço, tanto da 

natureza quanto da pessoa presente na sala, se tornando um espaço de co-fusão, entre ser e 

espaço, ser e natureza, natureza e espaço, de acordo com os deslocamentos operados, senão 

ele é meramente um espaço vazio. 
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Figura 17  - Obra Time, Timeless, No Time, de Walter de Maria, olhar de baixo 

 
Fonte: The Chichu Art Museum in Naoshima40 

 

40 Link: https://www.artstation.com/artwork/ONGle 
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Fonte: Robert Morris: o que é o minimalismo41

 

41 Link: http://bigorna.art.br/1037/robert-morris-o-que-e-minimalismo/ 

Figura 18 -  Obra Time, Timeless, No Time, de Walter de Maria, olhar de cima 

http://bigorna.art.br/1037/robert-morris-o-que-e-minimalismo/
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A instalação Open Sky (figura 19) de James Turrel foi escolhida por dialogar 

diretamente com o ma na sua arquitetura direcionada e em contraponto à algumas 

características da arquitetura japonesa, ditas anteriormente, como o hisashi, o engawa e 

genkan. A instalação se constitui por uma sala quadrada, dividida em sua verticalidade de 

duas camadas diferentes de material, o mármore embaixo e o concreto branco do meio até o 

teto e um filamento de LED instalado na divisa dessas camadas que alteram de cores e 

intensidades. Ainda possui uma grande abertura no teto por onde o visitante pode além de se 

sentar nos bancos construídos e embutidos no mármore observar o céu emoldurado.  

Turrel é conhecido pelo seu interesse nas modalidades de percepção humana em 

ambientes controlados e em condições de alteração perceptual através das suas instalações 

com LED. O que destaco nesta instalação em particular é a “conexão interno-externo que se 

faz na sua verticalidade e não na sua horizontalidade, além de associar a arte e a arquitetura” 

(OKANO, 2012, p.108-109). Essa disposição desencadeia a pura ilusão que, em certos 

momentos, altera nossa percepção do espaço pela inversão entre o dentro e o fora, desta 

maneira os espaços homogêneos surgem como heterogêneos e vice-versa, tal como descreve 

Michiko: 

 

A sensação que se tem ao permanecer olhando para esse céu emoldurado, é de pura 

ilusão, como se algo brincasse com a visão: os objetos fixados pelo olhar adquirem 

variadas cores e provocam um sentimento de indeterminação e indefinição. Em 

certos momentos, há uma perda de referência, isto é, o dentro e o fora invertem-se: 

ocorre a transformação dos espaços heterogêneos em homogêneos e é criada uma 

espacialidade contínua, munida de ambiguidade. O diálogo que se estabelece é entre 

a construção submersa na terra e o céu, intensificado pela própria obra de Turrel. A 

instalação torna-se uma espécie de espacialidade ma de conexão entre a construção 

e a natureza, onde o homem, abrigado numa arquitetura com uma abertura 

horizontal, aprecia a natureza que se modifica através de uma ilusão provocada pela 

tecnologia. (2012, p. 109) 

 

Penso que a significação do ma sugerida na instalação de Turrel, conforme surge 

descrita por Michiko, pode nos revelar que o ma se percebe partindo da sensação de 

transitoriedade. 
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Figura 19 - Obra Open Sky, de James Turrel 

 
Fonte: Opensky42  

 

 

42 Link: http://archive.jamesturrell.com/artwork/opensky/ 

http://archive.jamesturrell.com/artwork/opensky/
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 Voltemos ao ponto principal: os corredores do Chichu Art Museum (figuras 20, 21 e 

22), que podem ser descritos como verdadeiros labirintos que contrastam luz e sombra no 

percurso do seu trajeto, técnica que Ando Tadao domina com excelência, na qual o arquiteto 

japonês Yoshimura Teiji vai chamar de contra-perspectiva43, como visto nas figuras 21 e 22. 

  O que salta os olhos é a sensação de uma confusão visual que, segundo Michiko, nos 

faz experimentar uma perda de referência ao caminhar, em função de sua desconexão com o 

mundo externo, os tuneis44 se tornam uma passagem para o sublime da arte (2012, p.104-

105).  E, talvez seja esta perda de referência que chama minha atenção para o ma como um 

elemento impulsionador de uma espécie de deslocamento do si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 YOSHIMURA, Teiji. Nihon no kûkan kôzô (A estrutura espacial do Japão). 5. ed. 1. ed. 1982 Tokyo: Kajima 

Shuppansha, 1997. 232 p.  
44 Através do vídeo do próprio museu disponibilizado em uma plataforma de streaming: 

https://www.youtube.com/watch?v=zl7yUk8Zxfw&t=7s.  
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Figura 20 - Corredor do Chichu Art Museum 

 
Fonte:Tadao Ando: Chichu Art Museum Fujitsuka45

 

45 Link: https://fallowstore.tumblr.com/post/177040139445/tadao-ando-chichu-art-museum-fujitsuka 
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Fonte: Bazar Arabia46   

 

46 Link: https://www.harpersbazaararabia.com/art/exhibitions/claude-monet-at-the-chichu-art-museum-benesse-

art-site-naoshim 

Figura 21  - Corredor interno do Chichu Art Museum 
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Figura 22  - Corredor interno que deságua em área externa 

 
Fonte: Alady in London 47 

 

 

47 Link: https://www.aladyinlondon.com/2018/01/naoshima-japan-art-island.html 
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 O que quero pontuar é que essa capacidade da perda de referência que o ma 

sinaliza no percurso dos corredores e que, por sua vez, causa nos visitantes uma 

desorientação e pode, também, vir a ser um elemento para pensar sua potência como 

operador cognitivo em processos criativos. Por meio desta característica do elemento 

ma, se torna possível pensar de uma outra forma os processos criativos, não a partir de 

ou do si mas de um outro lugar, que, também, não é o outro, mas um eu-outro e eu-nós, 

ou seja, informa o deslocamento do si que habita a proxemia do espaço vazio que separa 

e ata todas as pessoas envolvidas no processo; e que talvez fique mais evidente quando  

desvendarmos a chegada do ma no ocidente e toda sua problemática de tentar capturar e 

traduzir para um conceito com sentido equivalente. 

1.3.3 A chegada do ma no Ocidente   

A dificuldade em encontrar uma equivalência ocidental para o ma foi enunciada 

pelo arquiteto japonês Kawazoe Noboru em entrevista para Michiko Okano, que 

salientou: “se tentar conceituar o Ma (間), o único destino é o Ma (魔) e não alcançará o 

Ma (真)” (2012, p. 23). Isto é, ele não é um conceito, tal como entendemos a ideia no 

Ocidente, nem se confunde com aquilo que assinala, em virtude disso, Kawazoe nos 

ensinou que o ideograma ma (間) possui uma característica homófona48, ou seja, é um 

caractere que possui a mesma fonação de outros caracteres mas com semântica 

diferente, como, por exemplo, o ideograma ma (魔), que significa diabo, e o ideograma 

ma (真) que significa verdade, assim sendo, para Kawazoe apud Okano (2012, p. 23): 

 

[...] ao tentar conceituar o Ma (間) com a lente lógica ocidental, perde-se o 

caminho que leva a atingir a sua verdadeira essência. Então, o que acontece é 

que, ao fazer isso, nos debruçamos no segundo Ma (魔), o Diabo, e torna-se 

impossível obter o terceiro Ma (真), a Verdade. Essa problemática da 

incognoscibilidade imbrica-se com a da intraduzibilidade, por pertencer a um 

sistema social distinto. No entanto, a questão não é apenas cultural, mas 

implica a própria escolha de uma metodologia de se pesquisar o Ma.  

  

 

48 Assim como uma característica homógrafa, ou seja, duas ou mais palavras de semântica e pronúncia 

diferentes, mas que se escrevem de modo idêntico, como o aida (間) que significa estar-entre, e possui 

uma característica muito similar ao ma. Para mais informações sobre o aida sugiro a leitura do capítulo 

Aida et ma: de ce que sont les choses dans la spatialité japonaise, de Augustin Berque em Pour um 

vocabulaire de la spatialite japonaise, p. 67-74, de 2013, assim como a obra de Watsuji Tetsuro, Fūdo: 

Ningengakuteki kōsatsu 風土─人間学的考察, de 1935, e traduzido para o inglês por Geoffrey Bownas 

em 1961, com o título A Climate – A Phylosofical Study, pela Printing Bureau, com apoio do Ministério 

da Educação do Japão na época.  
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Com o fim de não cair nas armadilhas ao se estudar e pesquisar a cultura oriental 

(árabe, chinesa, japonesa, etc.), em particular o ma, tais como as apontadas por Michael 

Lucken, a saber: reivindicação identitária, o receio do centrismo ocidental, o fascínio 

pelo exótico e a falta de conhecimento (2014, p. 46)49; acredito que as várias 

significações devem ser vistas como fazendo parte da própria forma histórica do ma, 

desde o seu sentido originário até sua diáspora semântica responsável por sua 

“descotidianização”: 

 

[...] os japoneses utilizam e identificam o ma no seu cotidiano, por meio do 

modo de se comunicarem, tanto gestual, quanto verbal. A expressão Manuke 

(間抜け composta de dois ideogramas que significam, respectivamente, Ma 

+ tirar = falta do Ma = idiota ou estúpido) existente na língua japonesa, por 

exemplo, demonstra que a falta do Ma corresponde à falta de inteligência, a 

uma pessoa ignorante. [...] Ma é conhecimento adquirido naturalmente, 

herança cultural de um povo e, assim, um senso comum enraizado na vida 

cotidiana. (OKANO, 2012, p. 23)   

 

Desta forma, para os japoneses o ma está no seu cotidiano e, portanto, sua 

evidência não precisa ser explicada ou demonstrada, pois, enquanto herança cultural é 

um conhecimento adquirido por meio da própria tradição. A tarefa do tradutor ou 

intérprete é dar conta deste enraizamento, conforme podemos perceber já na primeira 

publicação saída no Ocidente contemporâneo sobre o ma, escrita pelo arquiteto alemão 

Günter Nitschke e intitulada Ma: o senso de lugar japonês, na velha e na nova 

arquitetura e planejamento50, pela revista Architectural Design em 1966. Nitschke vai 

definir o ma da seguinte forma:  

 

O senso japonês de espaço é o ma, ou seja, uma consciência do espaço [...]. 

Tenho a impressão, embora o inglês não seja minha língua materna, de que 

poderíamos usar a palavra lugar para sugerir a percepção simultânea de 

conceitos intelectuais forma/não-forma, objeto/espaço, juntamente com uma 

experiência subjetiva. Podemos, assim, abordar o conceito de espaço no 

Japão, ao qual agora vou me referir ao falar sobre o senso de lugar ou 

simplesmente o ma. Em resumo, esse senso japonês de ma não é algo criado 

por elementos compostos; e é isso que acontece na imaginação do homem 

que experimenta esses elementos. Portanto, pode-se definir ma como um 

local de experiência pessoal, possuindo uma atmosfera misteriosa devido 

à distribuição externa de símbolos. (NITSCHKE, 1966, p. 117, grifos 

nossos)51 

 

49 Do original em francês: “revendication identitaire, peur de l' occidentalo-centrisme, fascination 

exotique, manque de connaissances…”.  
50 Do original em inglês: Ma: the Japanese sense of place: in old and new architechture and planning 
51 Do original em inglês: The Japanese sense of space is ma, best described as a consciousness of place, 

not in the sense of piazza, an enclosed three-dimensional entity, but rather as Hans Scharoun used the 

word Platz in his first Berlin competition scheme, where he spoke of Zentrale Plätze or places of central 

activities. I feel, even though English is not my mother-tongue, that the English word place could be used 

to imply the simultaneous awareness of the intellectual concepts form + non-form, object + space, 
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O arquiteto alemão foi um dos primeiros, quiçá o primeiro, a perceber e 

comunicar uma característica particular do espaço japonês para pensar não só a 

arquitetura, mas também toda a construção de uma nova episteme diferente da ocidental 

logocêntrica baseada no racionalismo moderno e eurocêntrico. Em seu artigo, Nitschke 

propõe três fases que caracterizam a história da arquitetura no Japão (1966, p.118): a 

primeira é a da "desordem aparente", durante a qual a ordem da natureza é a ordem 

dominante, onde o homem age intuitivamente, inconscientemente, como uma extensão 

da natureza. A segunda é o da "ordem geométrica", na qual o homem procura 

conscientemente colocar na natureza uma ordem conceitual baseada em números e 

geometria, e a terceira fase chamada é a "ordem sofisticada", onde implica que o 

homem levou a lógica da fase anterior (ordem geométrica) ao fim para descobrir em 

detalhes que a ordem do universo está mudando constantemente.  

Essa percepção e classificação do espaço japonês no Ocidente concebeu o ma 

como uma “visão de mundo”, de acordo com a concepção histórica e filosófica alemã 

chamada weltanschauung, que, por sua vez, delineava um conjunto ordenado de valores 

e sentimentos de natureza intuitiva, anteriores à reflexão, ou seja, ligados à percepção, a 

respeito da época ou do mundo onde se vivia. Essa concepção (romântica da cultura por 

parte dos intelectuais alemães) está em consonância com a busca de superação da lógica 

cartesiana no ocidente moderno.  

Empreendimento de longa duração que contou, em seu percurso, com o interesse 

do vazio pelos estruturalistas, principalmente por Jacques Derrida e Michel Foucault. 

Antes deles, vale ressaltar seu papel na semiologia de Roland Barthes, segundo 

comentou Lucken: “o interesse de Derrida e Foucault no elemento ma estava residido 

justamente em estudá-lo como ferramenta de afrouxamento do controle logocêntrico, o 

que faz o pensamento conceitual não ser tudo, que resiste ao logos e, portanto, à 

nomeação” (LUCKEN, 2014, p. 47-48).  

Antes da semiologia de Barthes gostaria de retomar alguns passos do caminho 

histórico que o ma percorreu até desembarcar no Ocidente e, assim sendo, não podemos 

deixar de mencionar a exposição Ma: Espace-Temps au Japon (Ma: Espaço-tempo no 

 

coupled with subjective experience. In this way, we can go a bit nearer to the Japanese concept of space, 

which, from now on, I will refer to as sense of place, or simply ma. So – this Japanese sense of ma is not 

something that is created by compositional elements; it is the thing that takes place in the imagination of 

the human who experiences these elements. Therefore one could define ma as experiential place, being 

nearer to mysterious atmosphere caused by the external distribution of symbols.  
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Japão), realizada pelo governo francês no Musée des Arts Décoratifs, entre os dias 11 

de outubro e 11 de dezembro de 197852. Para falarmos da exposição, que estreava em 

um momento de grande importância política e cultural para o governo francês e, 

respectivamente, o Japão, é preciso situá-la, contextualizando politicamente sua 

localização neste momento53.  

De acordo com Okano (2012) e Coelho (2012), a exposição teve como origem a 

sugestão dada pela Secretaria da Embaixada da França no Japão para a realização de um 

evento sobre o Japão, e como seu principal curador e organizador o arquiteto e fotografo 

japonês Isozaki Arata54. Essa iniciativa afinava-se com a política adotada por Michael 

Guy, que na época era o Secretário de Cultura do Estado, de fomentar culturalmente 

Paris no momento em que o seu lugar de centro irradiador da cultura estava sendo 

ameaçado pela cidade de Nova York55.  

Para o lado japonês, que estava em franco desenvolvimento devido ao pós-

guerra, era a oportunidade de mostrar para intelectuais, artistas ocidentais e o ocidente 

em geral, um Japão moderno, livre de estereótipos atribuídos pela intelligentsia56 

europeia. Faz-se necessário frisar que as exposições sobre o Japão realizadas, 

anteriormente, no Ocidente tinham, até então, a arte tradicional japonesa como temática 

representada por elementos como, por exemplo, o kimono (vestimenta tradicional), a 

kataná (espada), xilogravuras do Monte Fuji, leques e gueixas, que haviam atraído 

 

52 Michiko Okano dedicou um capítulo específico para tratar da exposição de 1978 como um marco 

ocidental, para mais informações consultar Okano (2012, p.37-59).  
53 O atual Ministério da Cultura e da Comunicação francês substituiu o anterior Ministério de Assuntos 

Culturais fundado em 1959 e, segundo Coelho (2012), foi o primeiro órgão institucional mundial a pensar 

a cultura como um evento em si, com necessidades de gestão e políticas públicas autônomas. O primeiro 

gestor do Ministério foi André Malraux, que ficou na função até 1970. Até a criação do Ministério, o 

assunto era de confiança e coordenação da Escola de Belas-Artes da França. A escolha de Malraux como 

ministro foi estratégica, pois, como aponta Teixeira Coelho, “a política cultural de André Malraux 

inscrevia-se na lógica do Estado-previdência, do bem-estar, ou seja, trata-se de garantir, para todos, a 

igualdade, não apenas formal, mas real” (Ibidem.).  
54 Isozaki contou com a colaboração de: Futagawa Yukio (fotógrafo), Kuramata 

Shirô (escultor), Miyawaki Aiko (escultora, esposa de Isozaki), Shinoyama Kishin (fotógrafa), Nakamura 

Sotoji (artesão), Sugiura Kohei (artista gráfico), Takamatsu Jiro (escultor), Yamada Shuji (fotógrafo), 

Atelier Isozaki e Jean-Marie Genet (arquiteta) (ver apêndice 1).  
55 Incluída nessa estratégia, estava a construção do complexo cultural, fundado em 1977 na praça 

Beauborg, o Centro Nacional de Arte e Cultura George Pompidou (Centre national d’art et de culture 

Georges-Pompidou). 
56 O “exotismo” atribuído ao Oriente, em especial ao Japão, não se restringia ao senso comum europeu, 

mais especificamente aos franceses e aos alemães que, neste caso, foram os primeiros a entrarem em 

contato e divulgar este elemento da cultura japonesa. A classe de intelectuais e artistas que eram 

responsáveis por disseminar um determinado tipo de conhecimento intelectualizado e, também, a cultura 

e a arte de modo geral nestes países, em especial na França por conta da exposição, também eram 

“reféns” desse “exotismo”, nem a sua capacidade criativa e grau de inteligência os retiravam da 

responsabilidade de se colocarem como pensadores e fazedores de outros meios de pensar o Oriente, sem 

o viés do exotismo.  
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fortemente os olhares da intelligentsia e, principalmente, de artistas visuais, na fase do 

impressionismo. Como nos descreve Isozaki, sobre a apresentação da ideia de ma:  

 

(T.N) Para garantir a apresentação deste conceito, sete expressões de espaço 

serão apresentadas e reveladas cada uma em uma sala separada para que o 

visitante perceba cada espaço de forma auditiva, visual e erótica57. Os sete 

conceitos expressivos do "MA" foram escolhidos do vocabulário da tradição 

japonesa. Cada palavra, que é uma espécie de reconhecimento do espaço e do 

tempo, é representada por uma forma artística; pode ser uma síntese de várias 

formas de expressões contidas em uma única imagem (ISOZAKI, 1978)58. 

 

A exposição trouxe, por um lado, o interesse dos ocidentais no tema e o 

consequente surgimento de pesquisas sobre o assunto e, pelo lado japonês, a 

necessidade de explicar o que é o ma e, em razão disso, os japoneses se viram obrigados 

a verbalizar informando um sentido determinado para sua aparição ou presença em 

diversos aspectos da vida cultural:  “houve várias tentativas de verbalizar o que é o ma 

por parte dos próprios japoneses, em universos distintos, como arquitetura, música, 

dança ou arte” (OKANO, 2014, p.153). O objetivo do evento era apresentar o ma como 

uma característica da cultura japonesa, de modo compreensível para o olhar regido pela 

lógica ocidental. Para os japoneses, “ma é um modus operandi vivo no seu cotidiano”, 

apresentando-se em todos os aspectos da sua cultura, de maneira que “a construção do 

conhecimento a respeito do ma se faz mais pela percepção que pela razão” (OKANO, 

2012, p. 40). 

Neste sentido, a chegada ao ocidente implicou numa adaptação de seus códigos 

aos da intelectualidade ocidental que, naquele momento, não concebia a ideia de vazio 

como espaço de possibilidade, mas como uma ausência. Sendo assim, os japoneses 

 

57 São elas: Himorogi (lugar de manifestação divina e tem conexão com o espaço 

sagrado), Hashi (conexão entre dois objetos, tudo que atravessa, preenche, ultrapassa ou conecta o espaço 

intervalar ma), Yami (que significa escuridão, se conecta com a mitologia, pelo fato de ser a morada dos 

deuses, é uma estética guiada pelas penumbras), Suki (que antes significava distância entre duas colunas e 

passou a indicar a superfície cercada por vedações, um recinto), Utsuroi (indica o exato momento de 

ocupação do espírito no espaço vazio, o momento de transformação da natureza, da passagem de um 

estado a outro),  Utsushimi (correspondente ao que é mundano, associa-se a simultaneidade do espaço de 

habitação com o sagrado) e Sabi (é um tema estético, sendo representado pelas cores esmaecidas, pelo 

estado de pátina, que incorpora a transmutação que precede a destruição). Para mais informações ver a 

dissertação de Walkyria Tsutsumi Ferreira Coutinho intitulada “O conceito Ma: o conceito Ma na 

conformação de espaços em Tadao Ando” de 2016, no capítulo 4 (p. 73-100) onde a doutora trata, em 

detalhes, dos sete conceitos utilizados por Isozaki na exposição de 1978.  
58 Do original em francês: “Pour assurer la présentation de ce concept, sept expressions d'espace seront 

dégagées et dévoilées chacune dans une pièce séparée de telle sorte que le visiteur pressente chaque 

espace de manière auditive, visuelle et sensuelle. Les sept concepts d'expression du "MA" ont été choisis 

dans le vocabulaire de la tradition japonaise. Chaque mot, qui est une sorte de reconnaissance de 

l'espace et du temps, est représenté par une forme artistique; il peut être une synthèse de diverses formes 

d'expressions contenues dans une seule image”.  
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tiveram que [re]ver a sua interpretação daquilo que, na sua relação com o elemento, já 

era algo posto, tradicional. Conforme informou Michiko Okano: 

 

Talvez seja mais apropriado no Ocidente, para evitar mal-entendidos, afirmar 

que Ma é um espaço radicalmente disponível, em vez de denominá-lo como 

vazio. Ou seja, uma disponibilidade a mutações, num entendimento do 

mundo como sistema, onde há um entrecruzamento entre diversas variáveis e 

dinâmicas e a sua organização atualiza-se na sua construtibilidade, que é 

sempre passageira” (OKANO, 2012, p. 29).  

 

Durante séculos, mais especificamente até meados da Era Meiji (1868-1912), 

quando o Japão sofre um processo de ocidentalização, o oriente não sentiu necessidade 

de explicação da percepção do belo, de determinados afetos, alguns objetos e/ou 

artefatos que para eles se explicam pelo simples fato de sentir, ou seja, aquilo que os 

afeta se explica como o próprio conhecimento racional, “talvez a estética, na vida 

tradicional japonesa, fosse algo tão natural e dominante que a tentativa de definição 

seria desnecessária” (SINZATO, 2015, p.106). Esta talvez seja uma chave que nos ajude 

a pensar na dificuldade do público da exposição em compreender ou, quiçá, sentir a 

ideia de espaço radicalmente disponível como parte do elemento cultural japonês. Para 

os japoneses, o ma se encontra nos espaços vazios arquitetônicos de um determinado 

lugar ou num espaçamento entre figuras nas gravuras e pinturas ou mesmo num 

momento de contemplação silenciosa aos pés de uma cerejeira. Para os ocidentais, 

pensar neste espaço radicalmente disponível como cenário passível de experiência era 

uma prática quase impossível.  

Dando sequência à chegada do ma no ocidente, Roland Barthes, em O Império 

dos Signos (2007), publicado pela primeira vez em 1970, ou seja, em data anterior à 

Exposição, havia explorado temas próximos ao ma sem, contudo, usar a palavra 

japonesa. Em uma determinada passagem do capítulo “Os Pacotes” (BARTHES, 2007, 

p. 58), Barthes fez referência ao “vazio” e o “nada” que preenche a disposição dos 

pacotes, uma moldura invisível, assim como nos fala da arrumação do ikebana 

(BARTHES, 2007, p. 59), ornamento floral japonês, o qual mais do que a arrumação e a 

disposição no espaço é a produção de circulação de ar onde as flores, folhas e galhos 

são apenas divisórias, passagens delicadamente traçadas. Mas, segundo Lucken (2014, 

p. 47-48), a primeira vez que Barthes escreveu sobre o ma foi no artigo L'intervalle (O 

Intervalo) da revista Le Nouvel Observateur, publicado em 23 de outubro de 1978, no 

mesmo período da exposição, ou seja, a palavra ma só teve que se agregar às imagens já 

presentes em sua obra. Como Augustin Berque nos aponta:  



 

64 
 

 

[T.N] Um parentesco de intenção emerge entre a exposição e a obra de 

Barthes, que de maneira alguma alegou tornar o Japão conhecido, mas, pelo 

contrário, manifesta ou até lisonjeia sua estranheza, sua ilusão através de 

nossas formas de pensar, enfim, procurava desorientar o sistema simbólico 

predominante no Ocidente. (BERQUE, 2013)59 

  

Ao contrário do que se imagina, a obra de Barthes não influenciou os 

organizadores da exposição. O autor francês não auxiliou na curadoria e muito menos 

na montagem das obras e da exposição, respectivamente. A grandiosidade dos dois 

eventos, a publicação da obra O Império dos Signos e a Exposição Ma: Espace-Temps 

au Japon, se dão pela mesma via, já comentada anteriormente: ambos deslocavam e/ou 

desafiavam o logos predominante no ocidente, seja através da orientação inicial que 

Barthes dava a pessoa que lia a obra pela primeira vez60 e a própria leitura, seja na 

escolha e organização das obras e do espaço na exposição de 1978. 

A obra de Roland Barthes é importante por ser a primeira a trazer e explorar um 

Japão livre de estereótipos e refém das amarras autoritárias do discurso ocidental, 

“fazendo uma leitura poética ao invés de argumentos dedutivos” (GREINER, 2017, p. 

134), além de auxiliar nas futuras viagens de artistas e intelectuais para o país, seja para 

estudos ou por interesse pessoal. Assim como a obra do semiótico francês, outras obras 

nos ajudaram a capturar e compreender melhor como este elemento da cultura japonesa 

causou tanto interesse. Michiko nos apresenta os principais conceitos apontados por 

estrangeiros acerca do ma (2012, p. 30-1). Entretanto, destaco o significado de maior 

interesse do arquiteto francês Augustin Berque, o qual afirma que “o ma é, com efeito, 

um espaçamento carregado de sentido. Ele funciona de maneira análoga ao símbolo: 

separa tudo atando e, etimologicamente, supõe a separação e depois a reunião. De onde 

surge a dificuldade de definir o Ma: ele é, sem ser, o que ele implica” (1982, p. 63). A 

definição de Berque acerca do ma atrai pela complexa explicação ele é, sem ser, o que 

ele implica, ou seja, não é um ente abstrato nem uma coisa concreta, mas o intervalo da 

passagem que existe entre as duas esferas. A partir desta afirmativa, o ma não é e não se 

confunde com o intervalo em si e muito menos com um espaço vazio, enquanto tal, se 

assim fosse, então, o intervalo passaria a ser o vazio enquanto falta ou a ausência de 

 

59 Do original em frances : Une évidente parenté d’intention se dégage entre l’exposition et l’ouvrage de 

Barthes, lequel ne prétendait nullement faire connaître le Japon, mais au contraire manifester voire 

flatter son étrangeté, son insaisissabilité par nos manières de penser, bref, cherchait à dépayser le 

système symbolique régnant en Occident.  
60 “O texto não ‘comenta’ as imagens. As imagens não ‘ilustram’ o texto [...], texto e imagem em seus 

entrelaçamentos, querem garantir a circulação, a troca destes significantes: o corpo, o rosto, a escrita e 

neles ler o recuo dos signos” (BARTHES, 2007, p. 5).  
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algo (alguma coisa), pelo contrário; segundo assinalou Isozaki: “a compreensão do 

tempo é distinta no Ocidente e no Japão: o tempo e o espaço são absolutos, homogêneos 

e infinitos no ocidente, enquanto no Japão são moventes, criando uma relação entre si, 

em permanente estado de interdependência, emaranhados de maneira indissolúvel” 

(2012, p. 41).  

Tempo e espaço moventes e não absolutos, homogêneos e infinitos, conforme 

salientado acima, que nos aproximam da segunda versão do imaginário concebida por 

Maurice Blanchot.  Em As Duas Versões do Imaginário da obra O Espaço Literário 

(1987, p.277-89), o autor nos ajuda a compreender este espaço-tempo disponível como 

um lugar imaginário. Blanchot parte do conceito de imagem para tratar do imaginário, 

sendo a imagem aquilo que está também além do visível, ou seja, enquanto uma 

catalisadora de memória, a imagem vale menos pelo que representa e mais pelo que ela 

provoca ou dispara com seu rastro, desta forma, não fala de nós, do mundo perceptível, 

mas da nossa transitoriedade. Podemos então dizer que o imaginário do espaço 

disponível é o lugar da transitoriedade do ser. O ser se foi, a imagem é o rastro, o 

indício e, é da transitoriedade, também, que nos fala o vazio do ma: somos elementos de 

passagem. Só a imagem, este elemento de permanência, fica. A imagem é o que está 

entre, é o que separa e une o ser na sua impermanência. 

Como consequência deste tensionamento entre as diversas e distintas 

significações que informam a dimensão prismática do ma, tanto por parte do Japão 

quanto por parte do Ocidente, não existe aqui a pretensão de fechar ou escolher um 

único significado específico, pois, isso seria contrariar sua polissemia e a sua 

capacidade de deslocamento ou desterritorialização da mente, segundo comentou 

Christine Greiner (2015, p. 53). Por conseguinte, se temos mais questões e dúvidas 

acerca do elemento ma, Augustin Berque é categórico ao afirmar que “não se trata do 

intervalo em si (a própria ideia de um intervalo), mas sempre de um intervalo no 

espaço-tempo concreto, supondo, portanto, uma situação, uma atmosfera e, de uma 

maneira mais ampla, o espaço japonês” (BERQUE, 2013).  

É por este motivo que, para alguns autores o ma não é um conceito, mas uma 

ideia cuja emanação é inquietante e nos desafia a pensar o espaço-tempo para além das 

oposições fomentadas pela lógica dualista. Meu encaminhamento da discussão não 

pretende estabilizar num significado a dimensão prismática do ma, cristalizando na 

condição de um meio para e, assim, o identificando com o intervalo em si, pelo 

contrário, se avizinha da proposta de Christine Greiner de que no lugar da tradução a 
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transcriação. Como propõe Haroldo de Campos, “devido ao ofício de tradutor, a 

proposta de Campos nunca foi analisar o Oriente enclausurado no próprio Oriente e, 

sim, conferir aos poemas, uma vitalidade e movimento, reconhecendo que a arte 

incorpora o relativo e o transitório” (CAMPOS, 2017, p. 65). Podendo dizer, então, que 

a ideia de transcriar está atrelada ao processo de traduzir, que se caracteriza por ser 

criativo. É mais uma prática do que uma teoria, ainda que sistematizada em livro(s), 

“tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, autônoma, 

porém recíproca. Quando mais inçado de dificuldades esse texto, mais recriável, mais 

sedutor enquanto possibilidade aberta à recriação” (CAMPOS, 2004, p. 35). Podemos 

transcriar o ma a partir das suas definições originárias e/ou definições pensadas e 

imaginadas por outras culturas, não se fixando a uma definição, mas transitando entre 

todas, transformando-o em um operador cognitivo.  

 

1.3.4 Ma como operador cognitivo 

Partindo da abrangência e da diversidade dos significados atribuídos ao ma, 

conforme procuramos mostrar até aqui, nosso objetivo se volta agora para compreender 

sua natureza de operador cognitivo. Michiko Okano reconheceu o ma como operador 

cognitivo na sua pesquisa, ao ressaltar o fato de que viabiliza uma outra forma de 

comunicação “baseada mais nos meios perceptivos que na lógica conceitual e que 

delineia, assim, outra possibilidade de conhecer o mundo” (OKANO, 2012, p. 15). 

Deste ponto de vista mais geral do “ma”, como elemento que viabiliza uma forma de 

comunicação baseada nos meios perceptivos, podemos avançar no entendimento de sua 

natureza cognitiva. Para tanto, é preciso considerar que os operadores, conforme 

ponderou Humberto Mariotti, foram desenvolvidos ao longo do tempo por autores 

oriundos de várias disciplinas, mas, coube a Edgar Morin a tarefa da sistematização 

destes achados em vários de seus textos (MARIOTTI, 2010, p. 138).  

Nos interessa desdobrar a reflexão de Edgard Morin acerca da complexidade e 

dos operadores em sua teoria do pensamento complexo, sobretudo o estudo da lógica 

por de trás dos operadores, conforme salientou Humberto Mariotti (2008 e 2010), para 

distinguir melhor a natureza do ma como operador cognitivo. A teoria do pensamento 

complexo pode ser vista como um movimento epistemológico e metodológico que se 

opõe, sem excluir, o pensamento linear que, segundo a teoria formulada, surgiu com a 

cultura patriarcal pastora, conforme revelaram os estudos arqueológicos feitos nas áreas 
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do Danúbio, Balcãs e Mar Egeu. A cultura patriarcal pastora sucede a cultura matrística 

dos povos paleolíticos, que viviam na Europa há mais de 20.000 anos e que foram 

destruídos pelos povos pastores (que hoje são chamados de indo-europeus), que vieram 

do Oriente para onde alguns haviam emigrado antes e começaram a invadir a Europa a 

cerca de sete mil anos, ou seja, por volta de 5.000 a. C. (MARIOTTI, 2008, p. 44-45).  

O que vale ressaltar desta mudança de cultura e modelos de pensamento é a 

própria diferença do legado linear patriarcal. Como nos aponta Humberto Maturana e 

Gerda Verden-Zoller, as principais características, dentre outras, da cultura matrística 

europeia eram: a participação (a competência prevalecia sobre a competitividade entre 

os homens, e, também, entre homens e mulheres), relativização do conceito de verdade, 

o pensamento predominante é o sistêmico, ou seja, aceita refletir sobre os paradoxos, 

valoriza a circularidade e a diversidade. Por outro lado, as características da cultura 

patriarcal são, dentre outras: a apropriação (conquista de territórios e povos a partir do 

princípio de propriedade), as relações interpessoais são baseadas no modelo 

autoritarismo-obediência-vigilância-controle, a apropriação do conceito de verdade que 

culmina no pensamento predominantemente linear, ou seja, não aceita refletir sobre os 

paradoxos e diferenças e valoriza a sequencialidade e a repetição (MATURANA e 

VERDEN-ZOLLER,1993, p. 46-47).  

A partir do pensamento patriarcal pastor europeu, podemos vislumbrar em seus 

antigos traços sinais da linearidade e da dualidade que, segundo Mariotti (2008, p. 45), 

são observados  nos comportamentos competitivos predatórios do mundo capitalístico, 

onde se opera a ideia de que para haver um ganhador precisa-se de um perdedor e, na 

ciência, mais especificamente na lógica cartesiana baseada no ceticismo metodológico, 

que, ao mesmo tempo, funda-se e opõe-se irredutivelmente o sujeito pensante (ego 

cogitans)  e  a coisa entendida (res extensa) ou o objeto61. Essa oposição influenciou 

outros modos de pensar e ser que, no final do século XIX e início do XX, foram 

tensionados pelo conceito de pensamento complexo de Morin. Humberto Mariotti 

(2008, p. 39-53) observou que o teórico buscou no pensamento sistêmico da cultura 

matrística, e consequentemente a sua sucessão pelo pensamento linear, uma justificativa 

 

61 Vale mencionar que Edgar Morin tem um interesse particular pela relação sujeito-objeto, em que ele se 

debruça numa tentativa de reatar ambos a partir de seu método. Para Morin, no paradigma-chave do 

Ocidente (relação sujeito-objeto), o sujeito é o tudo-nada; nada existe sem ele, mas tudo o exclui; ele é 

como o sustentáculo de toda verdade, mas ao mesmo tempo ele não passa de “ruído” e erro frente ao 

objeto (2015, p. 42). Para mais informações verificar Morin (2015, p. 37-44).  
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de um movimento complementar e não excludente do pensamento complexo, no qual 

Morin organiza, epistêmica e metodologicamente, sua teoria em um Método.  

Para Edgar Morin, “a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido 

junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo 

do uno e do múltiplo (unitat multiplex)” (2015, p. 13). A complexidade se apresenta 

com os traços inquietantes do “emaranhado, do inextricável, da desordem, da 

ambiguidade, da incerteza, é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, 

interações, retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo 

fenomênico” (MORIN, 2015, p. 13-14), e a sua dificuldade reside no enfrentamento do 

“emaranhado (o jogo infinito das inter-retroações), a solidariedade dos fenômenos entre 

eles, a incerteza, a contradição” (MORIN, 2015, p. 13-14). Humberto Mariotti nos 

informa que “a complexidade só pode ser adequadamente entendida por um sistema de 

pensamento aberto, abrangente e flexível” (MARIOTTI, 2008, p.87-88), configurando 

uma nova visão de mundo, que “aceita e procura entender as mudanças constantes do 

real e não pretende negar a contradição, a multiplicidade, a aleatoriedade e a incerteza, e 

sim conviver com elas” (MARIOTTI, 2008, p.87-88).  

Os operadores cognitivos do pensamento complexo, também chamados de 

operadores de religação, são instrumentos epistemológicos úteis para o entendimento da 

visão complexa e sua colocação em prática, e não devem ser imaginados como isolados 

uns dos outros, são todos interligados e atuam em sinergia, trata-se de meios distintos 

para alcançar o mesmo resultado (MARIOTTI, 2008, p. 89). Para Mariotti, a noção de 

operador cognitivo se baseia na hipótese de que “o pensamento complexo deve levar em 

conta a sua abertura para a aleatoriedade, a surpresa, as transformações e, neste sentido, 

ele requer que abandonemos a ideia fixa de ter sempre que provar algo, a ideia de 

“coerência constante”” (MARIOTTI, 2008, p.37).  

Conforme observou o autor, operadores cognitivos são “instrumentos 

conceituais, são metáforas que facilitam a compreensão e a prática do pensamento 

complexo” (MARIOTTI, 2010, p.137). Concluindo, então, que os operadores nos 

permitem relacionar e estabelecer elos entre, por exemplo, objetos, dados, situações, 

dentre outros, que, à primeira vista, pareciam não se relacionarem entre si, viabilizando, 

assim, suas inter e intrarelações, como, também, suas propriedades, no intuito de 

estabelecer novas interações. Os operadores cognitivos, neste sentido, são instrumentos 

de articulação “que nos ajudam a sair da linearidade habitual e enriquecem nossa 
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capacidade de encontrar soluções, desenhar cenários e tomar decisões” (MARIOTTI, 

2010, p. 139). 

Por conseguinte, quando me refiro ao ma como operador cognitivo estou 

ressaltando seu valor como elemento de um pensamento complexo que abarcaria 

também um conjunto de transformações associadas ou presentes, por exemplo, nos 

processos criativos. Enquanto premissa, o ma atua como um operador cognitivo de uma 

proposição anterior ao processo criativo, ou seja, é um modo de pensar, individual e 

coletivamente, as experiências de alteridade que se retroalimentam. Desta maneira, 

penso que só tem funcionalidade quando as pessoas partilham de uma mesma premissa, 

no caso o ma. Desta maneira, ele age como que em um silogismo: quando o corpo 

registra a informação e o conhecimento, se torna possível acompanhar um pensamento 

em aberto capaz de incorporar novas relações surgidas ao longo do processo, ou seja, ao 

invés de mudar as práticas, propõe-se mudar a intencionalidade, as premissas atreladas 

as práticas estabelecidas. Assim como Brook fez com a ideia de espaço vazio a partir 

dos anos 1970, conforme comentamos anteriormente.  

Por outro lado, o ma como ferramenta cognitiva se insere na jornada do processo 

criativo enquanto elemento presente na forma da criação proposta e de acordo com as 

escolhas estéticas, epistêmicas, formalistas, que visam ao descentramento ou 

desdobramento do Eu total numa ideia de Eu-Outro/Eu-Nós. Trata-se de descentrar o Eu 

central, que domina a cena e a atuação tradicional sob a perspectiva do palco italiano, na 

direção de outras poéticas que incidem nas relações de alteridade, internas e externas, 

do processo criativo, ou melhor, da relação entre o Eu e o Outro. 

 

O que ocorre é que estudar o Ma exige, justamente, conhecer o tal espaço do 

terceiro excluído, do contraditório e simultâneo, habitado pelo que é 

“simultaneamente um e outro” ou “nem um, nem outro”. Esse caráter da 

possibilidade, potencialidade e ambivalência presente no Ma cria uma 

estética peculiar que implica a valorização, por exemplo, do espaço branco 

não desenhado no papel, do tempo de não ação de uma dança, do silêncio do 

tempo musical, bem como dos espaços que se situam na intermediação do 

interno e externo, do público e do privado, do divino e do profano ou dos 

tempos que habitam o passado e o presente, a vida e a morte. (OKANO, 

2014, p.151, grifos nossos) 

 

O elemento ma está justamente no espaço do terceiro excluído62, do 

contraditório e simultâneo, do processo de criação, podendo ser identificado nos 

 

62 O terceiro excluído não é a da lógica aristotélica, que “afirma que entre duas proposições contrárias só 

uma pode ser considerada verdadeira: A é B ou não-B. Não é uma terceira alternativa. Trata-se do 

raciocínio binário, a lógica da polarização, do “ou/ou”, [...]” (MARIOTTI, 2010, p. 6), mas, ao contrário, 
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momentos de escolhas estéticas do processo, nos silêncios que antecedem cada decisão, 

nas dúvidas e nas negociações de propostas do processo, assim como os elementos 

escolhidos a partir destes espaços-tempos vazios de negociações, que, quando se 

instauram, parecem não levar a lugar nenhum, estacionam o tempo num determinado 

lugar sem nome, mas que na verdade suspendem o espaço-tempo para que possamos 

nos deslocar do Eu para um Eu-Outro/Eu-Nós, pensando a partir de uma paisagem e 

não de uma perspectiva.  

O ma como operador cognitivo do processo criativo não pode ser pensado 

isoladamente, pois, se interliga a outros operadores para processar a retroalimentação 

das experiências, internas e externas, e uma metacognição para sua autorregulação, ou 

seja, um fazer-pensar e um pensar-fazendo retroagindo e se regulando, 

concomitantemente, na medida que avança. Podemos então pensar uma sinergia do ma 

com a circularidade e a autoprodução, simultaneamente, na qual temos o ganho da 

autonomia do controle do processo a partir da retroalimentação (feedback) das 

experiências de alteridade dos agentes ativos do processo criativo, comparando 

constantemente resultados de uma ação em curso com a ideia, ou o modelo, pré-

estabelecido (MARIOTTI, 2008, p.92). Assim, também, como a sinergia com o 

operador dialógico, no qual a contradição, a síntese, mantém as contradições atuantes e 

complementares, trabalhando com a presença necessária e inevitável de processos e 

ideias antagônicas, convivendo com elas e religando posições opostas sem pretender 

negar, racionalizar ou esconder essa oposição (MARIOTTI, 2008, p. 96). E, também, na 

sinergia com a integração sujeito-objeto, assumindo para o eu-nós do processo a 

responsabilidade das escolhas, não cabendo, assim, uma relação de nós-elas/eles, 

evitando o imediatismo e o individualismo, pois “se quisermos ter uma percepção 

minimamente confiável do real, é importante, antes de qualquer questão, saber por meio 

e quais processos mentais será feito” (MARIOTTI, 2008, p. 97), e, também, “[...] ter a 

noção dos condicionamentos a que nossa mente está submetida, pensando com que 

cabeça (logos) vamos pensar sobre nossas percepções” (MARIOTTI, 2008, p.97). 

Em Fabulações do Corpo Japonês (2017), Christine Greiner nos traz pistas para 

pensarmos sobre o ma como operador cognitivo dentro de um processo de criação, 

ainda que não se refira a ele diretamente, a partir do seu interesse em identificar como a 

 

onde entre os pontos A e B, emerge um terceiro ponto que não está, necessariamente, sendo considerado, 

observado, mas excluído, do ponto de vista cartesiano, e que se torna relevante devido sua função de 

separar e atar, simultaneamente, os pontos A e B.  
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alteridade impacta os processos de criação. Christine propõe o que ela chama de 

sismografias de corpos e imagens, ao final de cada capítulo63 de seu livro, e, assim 

sendo, cada “sismografia” nos faz entender que o Japão não é seu ponto de chegada, 

mas ponto de partida para [re]pensar outras lógicas, epistemes e formas de se pensar 

e/ou fazer com o corpo. Na primeira sismografia intitulada O outro como personagem 

(GREINER, 2017, p.40-43), a autora já nos desafia com o modo de pensar a partir do 

empirismo radical:  

 

Há uma distinção entre pensar o corpo, imagem, realidade, eu e o outro como 

coisas substantivas ou como processos. Pensar processualmente implica em 

pensar algo enquanto está se produzindo. [...] Não se trata de compreender 

como se fazem as ideias, mas sim, do que fazemos com elas [...]. De acordo 

com Lapoujade (em William James, a construção da experiência), este ponto 

de partida faz dessas abordagens menos um método de criação e mais um 

método para criação. [...] nesta concepção de mundo (empirismo radical), 

segundo a qual todos os processos são constituídos o tempo todo a partir de 

fluxos, não existe um sujeito fundador separado de outros sujeitos e objetos. 

[...] Trata-se de deixar de pensar as ideias como formas, para pensá-las como 

movimentos. Em outras palavras, é como se a ideia deixasse de ser pensada 

para tornar-se um fazer pensar (GREINER, 2017, p.40). 

  

Assim como no capítulo Artes do Corpo, a pesquisadora nos apresenta 

estratégias diversas para lidar com a alteridade como, por exemplo, “a criação de 

metonímias e modelos utópicos, pesquisar novas lógicas de criação e a desestabilização 

de padrões de pensamento/movimento sem propor necessariamente um novo modelo a 

ser seguido” (GREINER, 2017, p. 123-125), e é a partir da função fabuladora de Henri 

Bergson64, do conceito de micropop de Midori Matsui65 e minor gesture (gesto menor) 

 

63 “Estes pequenos textos aparecem no final de cada capítulo, esclarecendo que as discussões propostas 

não devem ser interpretadas apenas como resultados ou produtos de diálogos com o Japão, mas, sim, 

como agenciamentos que partem da cultura japonesa sem se restringirem a ela, pois estão sintonizados 

com a urgência de confrontar identidades congeladas e suas políticas identitárias caducas” (GREINER, 

2017, p. 12).  
64 Para Henri Bergson, “a fabulação é definida como um dispositivo de produção de divindades, seres 

imaginários, mitos e lendas, cuja função é a de proteger o indivíduo da depressão em face da consciência 

da morte, assim como a sociedade do poder dissolvente da inteligência, substituindo as percepções e as 

lembranças reais por percepções e lembranças falsas”, incluem ainda que “a fabulação interfere 

diretamente sobre o sistema sensório-motor (percepção-afecção-ação), pois ao modificar a percepção do 

objeto ela modifica também a ação sobre esse mesmo objeto. Trata-se, portanto, de um poder de 

conservação atado às estruturas sociais, e mais, ao plano empírico. Justamente aquilo que, ao lado da 

inteligência útil, vai garantir o equilíbrio da sociedade. É que, por um lado, não haveria sociedade humana 

sem as regulações da inteligência, mas, por outro, esta não poderia funcionar sem aquilo que a justifica: 

os mitos e crenças criados pela fabulação” (PIMENTEL; SCHOLLHAMMER, 2010, p. 103-4).  
65 Midori se inspira no conceito de literatura menor de Gilles Deleuze e Félix Guattari, para “o 

reconhecimento de experiências que buscam uma relação “menor” com uma cultura mainstream”, 

reconhecendo que “a atitude micropop é uma ação que, não por acaso, coincide com uma série de crises 

que acontecem no Japão, assim como outros países do mundo asiático e ocidental. O que o micropop faz 

nestas circunstâncias, é observar uma potência latente em fenômenos banais, sugerindo novos contextos, 

nos quais as pessoas e objetos poderiam criar novas relações e significados. É uma forma de sobreviver 
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da pesquisadora canadense Erin Manning66, que Christine (2017, p. 152) se refere à 

função fabuladora como uma possibilidade da transformação da alteridade em um 

estado de criação, que nunca é substantiva, mas um estado corporal acionador de 

movimentos que provocam desestabilizações, ativando afetos e assinaturas67.  

O interesse de Christine (2017) em identificar como a alteridade impacta os 

processos de criação, dialoga com a ideia de paisagem do processo a partir do ma. O 

ma como operador cognitivo desloca a percepção do “Eu” de cada integrante do 

processo de criação para uma percepção do “Nós”, ou seja, mais do que um controle do 

“ponto de vista” das pessoas integrantes do processo, é a própria transitoriedade, e a 

adesão a essa transitoriedade, que dita o processo criativo, colocando em segundo plano 

as “perspectivas” do “Eu”, mas, no caso, a colocação a partir de um deslocamento deste 

“Eu” em aderência as alteridades internas e externas ligadas ao processo.  

O que nos interessa neste ponto da investigação são os significados originários 

do elemento ma, assim como sua diáspora cognitiva, como nos diz Christine Greiner68, 

e, também, as características do que Morin entende e propõe por complexidade (traços 

inquietantes do emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, da 

incerteza, tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, 

acasos). Tais características salientadas por Morin iluminam, retrospectivamente, a 

chegada do ma no Ocidente e, assim, incidem de uma maneira mais geral nos contornos 

de sua diáspora, afinal de contas, conforme observamos anteriormente, nem todos os 

significados originários da ideia foram e são passiveis de tradução, logo, seus traços 

resistentes ao processo de acomodação e de adaptação nos revelam os limites da lógica 

operante na relação entre o Eu (tradutor) ocidental e o Outro (traduzido) oriental, como 

se ambos existissem separados, desta feita, esquecendo que ganham inteligibilidade na 

relação com o vazio.  

 

com parâmetros distintos dos ideiais modernos, quase sempre pautado por uma noção de progresso para 

renovar os sistemas [...]” (GREINER, 2017, p. 140).  
66 A pesquisadora vai propor o gesto menor como um jeitinho na tradução brasileira. Para Erin a arte não 

é pensada e/ou vista como objeto artístico, mas em sua processualidade como obra, pois a “arte, tomada 

como um jeito (way) de aprender, age como uma ponte para novos processos, novas passagens. Falar de 

um ― jeito (way) é lidar com o processo em si mesmo, das suas possibilidades de devir. É enfatizar que 

arte é, acima de tudo, uma qualidade, uma diferença, um processo operativo que mapeia caminhos rumo a 

uma certa afinação entre mundo e expressão. A arte pensada como jeito. Não se trata ainda de um objeto, 

de uma forma, de um conteúdo, mas de processualidade” (MANNING, 2018, p. 260). 
67 O conceito se refere ao que Giorgio Agamben chama de signatura rerum (assinatura das coisas).  
68 “As diásporas cognitivas [...] nem sempre se constituíram como diálogos culturais ou confrontos. Elas 

migram como cadeias perceptivas, sem respeitar fronteiras epistemológicas e culturais” (2015, p. 17).  
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O foco nas experiências de alteridade surge a partir de uma observação mais 

atenta sobre os significados e aplicações do ma na cultura japonesa. A palavra ser 

humano em japonês é traduzida pelo ideograma ningen (人間), no qual o ma (間) está 

atrelado ao ideograma hito (人), que se refere à pessoa, nesse sentido, a montagem do 

ideograma ser humano envolve a pessoa e um espaço vazio no seu entorno, ou seja, a 

ideia de ser humano, para os japoneses, não é a noção de pessoa/indivíduo isolada, ou 

sozinha, mas a sua relação que se estabelece com o Outro. O ma, neste sentido, sugere 

que a pessoa, seu Outro e a natureza coexistem numa relação de alteridade mediada pelo 

vazio. Neste sentido, as experiências de alteridade, e não o indivíduo isolado, 

constituem, e constroem, a realidade circundante que emerge das relações e não de um 

ponto de vista dominante. 

O que vem a se propor então é uma forma de pensar os processos criativos pela 

via da autopoiese. O termo autopoiese, ou autopoiesis, apareceu pela primeira vez na 

literatura internacional em 1974, num artigo publicado por Humberto Maturana, 

Francisco Varela e Roberto Uribe intitulado Autopoiesis: the organization of living 

systems, its characterization and a model na revista BioSystems 5, e depois aprofundado 

por Maturana e Varela em A Árvore do Conhecimento (1995) e, mais especificamente, 

em De máquinas e seres vivos - autopoiese: a organização do vivo (1997), para definir 

os seres vivos como sistemas autônomos que produzem continuamente a si mesmos69 e 

que “convém não confundir autopoiese com autossuficiência, situação teórica que não 

haveria necessidade de fontes externas de energia” (MARIOTTI, 2008, p. 92).  

Para Maturana e Varela, a autopoiese é característica intrínseca dos seres vivos, 

que são interpretados pelos pesquisadores como máquinas, e é descrita como uma rede 

fechada de produções moleculares, onde as moléculas produzidas geram, com suas 

interações, a mesma rede de moléculas que as produziu, diferente das máquinas 

artificiais (computador, carro, impressora, etc.), interagindo como o meio 

simultaneamente, ou seja, os seres vivos autopoiéticos produzem e reaproveitam seus 

próprios componentes, enfatizando-os como unidades autônomas (MATURANA e 

VARELA, 1995, p. 88-92). Todavia, vale ressaltar que me aproprio da dinâmica 

autopoiética molecular para pensar e construir uma metáfora/metonímia para a reflexão 

 

69 Resumindo: a célula constrói a ela mesma, mas com um determinado grau de dependência do meio 

externo, no qual se liga com a cadeia alimentar que, através do fluxo de matéria e energia, traz elementos 

para a construção da própria célula fazendo sua autocriação, ou seja, o que mantem sua autopoiese é o 

fluxo de matéria e energia da cadeia alimentar. 
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no terreno da arte que dialogue com ela. Edgar Morin diferencia os organismos 

(máquinas) vivos e as máquinas artificiais e, por conseguinte, sua complexidade, a partir 

dos conceitos de ordem e desordem.  

 

O conceito de ordem extrapola as ideias de estabilidade, rigidez, repetição e 

regularidade, unindo-se à ideia de interação, e imprescinde, recursivamente 

da desordem, que comporta dois polos: um objetivo e outro subjetivo. O 

objetivo é o polo das agitações, dispersões, colisões, irregularidades e 

instabilidades, em suma, os ruídos e os erros. O polo subjetivo é o da 

impredictibilidade ou da relativa indeterminabilidade. A desordem, para o 

espírito, traduz-se pela incerteza; traz consigo o acaso, ingrediente inevitável 

de tudo que nos surge como desordem. (ESTRADA, 2007, p. 67-68) 

 

Em O Enigma do Homem, Morin afirmou que a diferença fundamental entre os 

organismos vivos e as máquinas artificiais remete à desordem, ao ruído e ao erro70. No 

que diz respeito à máquina artificial, “tudo o que é erro, aumenta a entropia (desordem), 

quer dizer, acarreta a sua degradação, sua degenerescência e a sua desorganização”, 

enquanto que no organismo vivo “funciona apesar de e com a desordem, o ruído e o 

erro, não produzindo, necessariamente, entropia do organismo” (MORIN, 1985, p.128-

129), paradoxo no qual se esclarece “quando se considera a organização do sistema vivo 

como um processo de autoprodução permanente ou autopoiese” (MORIN, 1985, p.128-

129).  

Nas palavras de Mariotti, autopoiese quer dizer autoprodução, “são 

autopoiéticos por definição porque recompõem continuamente os seus componentes 

desgastados, sendo ao mesmo tempo produtor e produto” (MARIOTTI, 2008, p.71-72), 

trata-se de máquinas que “produzem a si próprias, na qual se distinguem de outras 

máquinas que sempre produzem algo diferente de si mesmas” (MARIOTTI, 2008, p.71-

72), e na qual é caracterizada a partir da circularidade autoprodutiva71 dos sistemas 

autopoiéticos.  

Neste sentido, a autopoiese se torna relevante no momento em que seu processo 

de retroalimentação e circularidade autoprodutiva favorece uma outra leitura para as 

 

70 “A desordem é todo e qualquer fenômeno que, em relação com o sistema considerado, parece obedecer 

ao acaso e não ao determinismo desse sistema, tudo o que não obedece à estrita aplicação mecânica das 

forças segundo os esquemas prefixados de organização. O “ruído” é, em termo de comunicação, toda a 

perturbação que altera ou perturba a transmissão de uma informação. O “erro” é toda recepção inexata de 

uma informação, em relação a sua emissão” (MORIN, 1985, p. 127-128).  
71 Diz o autor: “a noção de circularidade nos ajuda a sair da ideia simplista de sequencias lineares do tipo 

causa-efeito, e abre nossa percepção para a complexidade dos fenômenos [...]”, e que evolui para o 

conceito de circularidade autoprodutiva, que é característica dos sistemas autopoiéticos, “nos quais o 

produto é também o produtor, isto é, num dado momento não se pode fazer diferença entre o que produz, 

o que é produzido e o produto” (MARIOTTI, 2008, p. 94). 
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relações das experiências de alteridades dentro e fora do processo criativo. Vista como 

um sistema, ou seja, uma organizadora das relações de uma estrutura, a autopoiese nos 

ajuda a caminhar numa direção de valorização destas experiências que não somente 

subjugada às normas da arte, pelo contrário, as experiências do dentro e do fora se 

(con)fundem sem que, para isso, haja normas e/ou regras que as hierarquizem e/ou 

limitem.  

Assim como, pela autora Nara Cristina Santos precisaríamos pensar numa 

abordagem do processo criativo que não estaria limitada aos componentes ou aspectos 

estéticos, além do ponto de vista do observador em sua recepção, mas em sua dimensão 

poética ligada, segundo salientou, ao ponto de vista do artista e de sua produção 

compreendendo, neste caso, o que denominou de “ponto de vista engendrado da obra”. 

Neste sentido, seu raciocínio nos permite tomar o acontecimento teatral como um 

sistema autopoiético observando, sobretudo, “o caráter híbrido de sua estrutura e o 

caráter sinérgico de sua organização, que inclui o artista, o observador, o participante, 

agora interatores, e a própria obra, interativa, em sensível emergência com o entorno” 

(SANTOS, 2007, p. 434).  

Se pensarmos o processo criativo como um organismo vivo, a partir de um 

sistema autopoiético de ordem superior72, cabe perguntar: de que forma os seus 

componentes, de forma interconectada, enredada, interagem sem que, para isso, mude a 

organização? O que o produz, tornando-o, ao mesmo tempo, produto e processo? O 

processo é, ao fim e ao cabo, uma busca de se comunicar alguma coisa através da 

personagem levada para a cena, pois ela é o elo entre o que se quer dizer do processo e 

o os processos de significação do espectador, na relação de co-presença física no 

espetáculo. Se levarmos em consideração que, na cena contemporânea, a/o atriz/ator não 

se anula completamente por trás da personagem, nem se apresenta em si como na 

performance art, o que fica é a relação que esta/este mantém, interna e externamente, no 

processo de construção da personagem, com as experiências de alteridade, haja visto a 

constante recorrência do teatro à performance.  

 

72 Segundo Maturana e Varela (1997, p.19-20) a primeira ordem é a das células, enquanto existem 

diretamente como sistemas autopoiéticos; a segunda são os seres humanos, como agregados celulares; e a 

terceira ordem que diz respeito ao sistema social como sendo um agregado de organismos. A ordem 

superior, a qual me refiro, é a ordem que transcende as três anteriores, reconhecendo que, como os 

próprios autores se referem, “também podem realizar sistemas autopoiéticos de ordem superior que sejam 

ao mesmo tempo sistemas autopoiéticos de primeira ordem em seu próprio direito” (1997, p. 20). Sendo 

assim, podemos pensar ordem superior como a própria autopoiese do processo criativo e a primeira 

ordem como sendo retroalimentação da relação das alteridades, internas e externas, do processo criativo.  
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Como nos afirma o ator Carlos Simioni, “a arte é algo que está em vida, ou seja, 

algo que irradia uma vibração, uma presença. É o corpo-em-vida, como prefere Eugenio 

Barba, o instrumento do ator” (SIMIONI, 2012, p.10), na qual existe em duas 

dimensões: “a dimensão física, mecânica e a dimensão interior” (SIMIONI, 2012, p.10). 

Sendo o instrumento de trabalho da/do atriz/ator seu corpo-em-vida, podemos dizer que 

faz parte ou integra o processo de construção da materialidade da personagem a partir 

de técnicas de composição, como se refere Matteo Bonfitto (2006), a relação eu-outro, 

ou seja, as experiências de alteridade, e o que emerge dessa relação para a composição 

da personagem, que produz e alimenta a autopoiese do processo criativo.  

A noção de autopoiese se conecta às experiências de alteridade pois, segundo 

Maturana e Varela, “se a autopoiese tem tido influência é porque soube alinhar-se com 

outro projeto, cujo centro de interesse é a capacidade interpretativa do ser vivo, que 

concebe o homem não como um agente que ‘descobre’ o mundo, mas que o constitui” 

(MATURANA e VARELA, 1997, p.35-36), ou seja, trata-se de olhar com mais 

profundidade as relações eu-outro dentro do processo, e de que forma essa relação 

auxilia na construção das materialidades do espetáculo73, para além das relações 

institucionalizadas, aprisionadas em espaços “consagrados”.  

A autopoiese atrelada ao ma, em suas significações originárias e conforme sua 

“diáspora cognitiva” (GREINER, 2015, p. 17), no contexto matricial do pensamento 

complexo (MARIOTTI, 2008) configura uma ampliação de ambos os universos da 

reflexão, pois os significados dados para o elemento japonês, tal como entre-lugar, por 

exemplo, dialogam com as qualidades da autopoiese, como retroalimentação e 

autorregulação.  

 O processo como um organismo vivo, como um sistema autopoiético, se 

comunica através dos espaços vazios e da sua constituição como acontecimento teatral, 

a partir das experiências com as alteridades, internas e externas, e, também, da relação 

de co-presença física de atrizes/atores e espectadores. Nós, enquanto sujeitos 

fenomenológicos e pensantes que interagem corpo vivo-a-corpo vivo, somos meio “do” 

 

73 Convém informar que materialidade se difere da matéria mesma. Matteo Bonfitto, em referência ao 

filósofo e matemático russo Piotr Demianovitch Ouspensky, vai falar dos “graus de materialidade”, no 

momento em que “diferentes graus de materialidade dependem diretamente das qualidades e propriedades 

de energia manifestadas em um dado momento” (2013, p.143). Neste sentido, quando se pretende olhar 

para a materialidade do espetáculo, não estamos, necessariamente, falando da matéria do espetáculo 

(cenário, figurino, o corpo da/do atriz/ator, etc.), ainda que estas sejam a materialização dos diferentes 

“graus de materialidade”, mas como as relações das experiências de alteridade contribuem nos diferentes 

“graus”, que podem ser encontradas na matéria do espetáculo.  
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e “para” a autopoiese do processo criativo: ao mesmo tempo que o afetamos somos 

afetados por ele, ou seja, ao nos relacionarmos com a energia e com os componentes 

internos e externos, onde o Eu do processo emerge? O que ele diz? 

Enquanto organismo vivo, é portador de uma sensibilidade, conforme a questão 

surge delineada teoricamente na estética do performativo de Érika Fischer-Lichte que 

definiu sua proposta como uma vertente dos estudos que aborda a arte como ação e 

acontecimento e se conecta com a ideia de um gesto menor, pois, “a obra em 

performance existe no instante de sua presentificação, e sua forma artística e estética são 

constituídas das circunstâncias específicas de sua realização” (LAGE, 2018, p.78).  O 

processo então pode ser lido como parte de uma “obra”, ou melhor, de um 

acontecimento, sendo que “a obra não é o corpo, mas uma ação realizada por um corpo” 

ou por corpos, e que “não se trata de uma ação qualquer num espaço qualquer, mas, 

sobretudo, algo concebido e apresentado para ser vivido em co-presenças, num espaço e 

num instante pré-estabelecidos” (LAGE, 2018, p.78). Todavia, o processo criativo não 

pode ser lido como uma existência “holística”, como separado de seus componentes, e é 

novamente no Japão que o entendemos como um corpo em movimento, ou melhor, 

como um corpo sensível e pensante. 

No Ocidente, a ideia de holismo está atrelada ao pensamento aristotélico, o qual 

o todo é maior que a soma de suas partes, e que “para ver alguma coisa de forma 

holística”, é preciso buscar a abrangência da coisa, evento, fenômeno, etc., ou seja, é 

preciso ver o “todo” em cada uma das partes que é observado, na busca de encontrar um 

significado mais amplo e que não se pode ser explicado pelo logos (razão). Desta feita, 

atribuindo a algo externo, para além da razão ocidental, sua explicação, preservando, 

com isto, o dualismo cartesiano corpo-mente74. Porém, no Japão, a relação corpo e 

mente é, antes, concebida como uma relação contextualizada, na qual se baseia o kanpō 

(漢方), a medicina chinesa, e sua leitura das doenças através dos ventos. Como nos diz 

Christine Greiner, para os chineses “a imaginação acerca do vento sempre nasceu de 

uma experiência concreta de espaço orientado e de lugar determinado” (GREINER, 

2015, p.28-29), ou seja, “respirar é uma ação mental. [...] o corpo não é separado da 

mente, e que a saúde é condição tanto espiritual quanto orgânica” (2015, p. 28-29).  

 

74 Edgar Morin propõe o princípio hologramático, em oposição ao reducionismo e holismo ocidental, no 

qual “num holograma físico, o menor ponto da imagem do holograma contém a quase totalidade da 

informação do objeto representado. Não apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte. [...] A 

ideia, pois, do holograma vai além do reducionismo, que só vê as partes, e do holismo, que só vê o todo” 

(2015, p. 74).  
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Pensar a autopiese do processo significa tomá-lo da perspectiva do corpo 

sensível e pensante que nos diz alguma coisa acerca das relações de alteridade e, assim 

nos ajuda a caminhar para uma outra “lógica de criação”: o processo criativo é encarado 

como um corpo vivo porque é autônomo, mas nem por isso autossuficiente, pois ele se 

alimenta dos corpos, da energia de seus movimentos, sua fenomenalidade e fisicalidade, 

e, também, das experiências de alteridades, das suas interações com as outras 

alteridades e corpos, resultando em escolhas, acasos, silêncios, aleatoriedade, incertezas 

e impermanências. A complexidade do processo ultrapassa o logos, a razão, e escapa do 

holismo ocidental, pois é através da percepção que acessamos o corpo sensível e 

pensante, e, ao admitir que, desta forma, o próprio processo se comunica significa 

integrá-lo com as outras partes que o compõem e o alimentam, mantendo e nutrindo a 

cadeia de retroalimentação.  

Podemos concluir, até este ponto, que processos criativos autopoiéticos são, por 

si só, produtores e produtos num movimento de retroalimentação constante de ideias, 

resultados epistêmicos, estéticos, metodológicos e práticos, que se autorregulam a partir 

de acordos (verbais, linguísticos, afetivos, etc.). Acordos feitos provisoriamente nesse 

caminhar criativo, cujo aspecto relevante reside na qualidade das relações de alteridade 

que são informadas, ou seja, tudo aquilo que é vivido e experimentado num 

determinado tempo e espaço desde a sala de ensaio até a recepção, por meios 

discursivos, linguísticos, afetivos, estéticos, etc., como motor/motivador de sua 

autopoiese, não cabendo centralizar o processo a partir de um Eu total, mas, de parte a 

parte, com suas/seus componentes, incluindo o próprio processo.  

A ideia de paisagem (que pode ser interpretada, aqui, como uma espécie de 

metáfora/metonímia do jardim de passeio japonês) se dá em oposição a ideia de 

perspectiva, no que tange a concepção do processo criativo e, desta maneira, permite 

ampliar o espectro das questões que nortearão o trajeto do processo dentro da paisagem 

do trabalho, tais como: o que queríamos no início? Onde estamos/chegamos? Para onde 

vamos, de onde estamos? Que vazio preenchemos/atravessamos com as nossas escolhas 

e quais não preenchemos/atravessamos, ou deixamos de preencher/atravessar? Por quê? 

Em que momento o silêncio e a indecisão foram essenciais para que pudéssemos seguir 

criando/produzindo? E ou em qual circunstância que isso se deu? Por quê seguimos?  

A substituição da perspectiva pela paisagem, segundo meu pensamento, 

encontra ecos na teoria do pensamento complexo de Morin (a incompletude, o 

inacabamento e a parcialidade de todo conhecimento), pois o que é dito, é sempre dito 
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por alguém que observa e que compreende o mundo ou a realidade, do lugar que ela/ele 

ocupa e da maneira que ela/ele percebe, do mesmo modo que as informações que ela/ele 

julga pertinentes à sua realidade. O que Morin propõe, então, são metapontos de vista, 

que “só é possível se o observador-conceptor se integrar na observação” (MORIN, 

2015, p. 76). 

A integração do observador na paisagem e da paisagem no observador desloca o 

centro de interesse de um dos lados para a relação entre eles ancorada no processo de 

significação dos afetos, a partir das sensações e emoções que dão contorno às 

experiências com as alteridades, com as coisas, e do que acontece em si mesmo, em 

função do que está sendo dito e/ou proposto. Neste âmbito, o quê ou quem disse/propôs 

se tornam secundários nesta relação, mas nem por isso menos importante, sendo 

complementar a qualidade do estado de consciência ou o vazio que habita entre o 

dito/proposto e o percebido como um valor de composição a ser considerado no 

processo. Processo que emerge dos exercícios de deslocamentos do “Eu” entre o 

dito/proposto e o percebido que compõem as paisagens, tais como a utilização de 

autobiografias em cena, como faz Janaína Leite em seus espetáculos (2017), e a prática 

de Viewpoints, criada por Tina Landau e Anne Bogart (2017), para criação livre de 

cenas, espetáculos e/ou personagens, práticas compositivas que serão tratadas com mais 

detalhes no capítulo 2.  

As matrizes teóricas e o encaminhamento metodológico adotados até aqui visam 

mostrar a complexidade do problema. Enquanto tal, a questão central se desenvolve na 

forma de um prisma que, por sua vez, ilumina as variadas concepções do vazio na sua 

relação com as alteridades possíveis na arte e na vida, conforme informa a bibliografia 

mais recente a respeito das fronteiras entre atriz/ator personagem. Por outro lado, é 

também uma apropriação teórico-metodológica da noção contemporânea de campo 

expandido e de circuito retroativo para pensarmos, em ziguezague, sobre o balanço do 

problema. 
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2. As fronteiras entre atriz/ator e personagem: do processo criativo 

autopoiético ao circuito retroativo autopoiético 

Antes de adentrarmos especificamente no objeto desta investigação, as relações 

entre atriz-ator e personagem no espetáculo Rainha[(s)], procurarei aqui contextualizar 

o presente trabalho no âmbito do teatro contemporâneo. Trata-se de observar a maneira 

pela qual a fronteira entre atriz/ator e personagem tem sido pensada pela bibliografia 

especializada (BONFITTO, 2013; QUILICI, 2015; SILVA, 2013), especialmente 

aquela que abordou a problemática da alteridade em torno de seu processo de 

construção. Nesta direção, a noção de autopoiese do processo criativo se mostra uma 

ferramenta estratégica na compreensão dos parâmetros analíticos que têm orientado as 

perspectivas mais importantes a partir desta “lógica”. Ressaltando, nesse percurso, a 

aproximação e a inserção da performance art nas práticas cênicas, as formas de 

entendimento das relações entre o ficcional e o real no contexto teatral mais recente e, 

ao mesmo tempo, seus desdobramentos para as práticas compositivas da/do atriz/ator.   

Assim, no primeiro momento, apresento alguns aspectos do processo criativo 

autopoiético, conforme foram abordados nos estudos teatrais e performativos, tais 

como: o espetáculo teatral pensado como acontecimento e não como obra, concepção 

que vem se consolidando em consonância com a de campo expandido, ou cena 

contemporânea, salientando a aproximação de ambas as ideias com a da performance 

art; o trabalho da/do atriz/ator articulado às experiências de alteridades internas e 

externas, de acordo com as análises empreendidas por Matteo Bonfitto e Cassiano 

Sydow Quilici; abordagens teóricas e práticas dos processos de elaboração da 

personagem e/ou das personas. No segundo momento, destaco algumas estratégias 

criativas voltadas à pré-encenação, sua contribuição ao debate sobre a autopoiese do 

processo criativo como, por exemplo, a prática de Viewpoints e a utilização de 

autobiografias. E, no terceiro momento, busco ressaltar a importância do circuito 

retroativo autopoiético, a partir da discussão dos aspectos e etapas do processo criativo 

autopoiético, para uma melhor delimitação da questão que, a princípio, pode ser 

traduzida como uma espécie de extensão, ou ampliação, da autopoiese do processo à co-

presença física das/dos atrizes/atores com os espectadores durante o acontecimento, no 

exato momento em que as estratégias da encenação contribuem para ampliação da 

autopoiese do processo.  
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2.1 Etapas do processo criativo autopoiético 

2.1.1 O espetáculo como acontecimento  

A pesquisadora alemã Érika Fischer-Lichte (FISCHER-LICHTE, 2019, p.387-

433) nos informa sobre as diferenças entre pensar o espetáculo como obra e como 

acontecimento levando em conta, nessa distinção, a materialidade do espetáculo. 

Segundo a autora, “a materialidade do espetáculo não é dada como artefato (como 

propõe o conceito histórico de obra de arte), mas na medida em que a corporeidade, a 

espacialidade e a sonoridade se produzem performativamente, acontece” (FISCHER, 

2019, p.390), ou seja, “a esteticidade dos espetáculos é constituída, inegavelmente, pelo 

seu caráter de acontecimento” (Ibidem).  

Neste sentido, Fischer-Lichte distinguiu três aspectos que fazem de um 

determinado espetáculo um acontecimento: autopoiese e emergência (FISCHER-

LICHTE, 2019, p. 391-405), ambos os aspectos se referem ao que se manifesta no 

comportamento das/dos atrizes/atores e do público durante o espetáculo e suas 

retroações, assim como o grau de intensidade com que o fenômeno teatral se manifesta 

pelo corpo da/do atriz/ator, que abrange sua presença, o êxtase das coisas e também as 

atmosferas; o desmoronar das oposições (FISCHER-LICHTE, 2019, p.405-418), ou 

seja, “os pares conceituais dicotômicos e centrais para a nossa cultura -  como arte e 

realidade, sujeito e objeto, corpo e espírito, animal e ser humano, significante e 

significado – perdem o seu caráter unívoco, são acionados e começam a oscilar, quando 

não implodem” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.406), durante o acontecimento; e, por fim, 

liminaridade e transformação (FISCHER-LICHTE, 2019, p.418-433), na qual “a 

atenção concentra-se no momento da transição de um estado para o outro. Abre-se o 

espaço entre os opostos; o espaço liminar torna-se uma categoria privilegiada” 

(FISCHER-LICHTE, 2019, p.418), que pressupõe, também, a transformação da 

percepção da realidade.  

Tais aspectos são imprescindíveis para a compreensão mais ampla da dialética 

teatral entre a dimensão fenomênica e a semântica perceptíveis no acontecimento 

teatral, sendo assim, e, podemos enquadrá-lo na categoria de evento, isto é, como um 

encontro de co-presença física de atrizes/atores e espectadores e que tem como principal 

característica as experiências de alteridades e as trocas subjetivas mediadas pelo 

espetáculo.  
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O enquadramento teatral é fundamental para especificar a natureza do 

acontecimento em pauta nessa discussão, pois, compreende “a moldura que reveste as 

ações realizadas em cena” (SILVA, 2013, p.86), que o torna relevante nessa 

investigação. Ainda que esteja em diálogo com os eventos cotidianos, afinal de contas, 

tem sido esta relação heterogênea a origem da tensão entre a representação e a 

presentação da/do atriz/ator em cena registrada, em sua ocorrência, em função da 

percepção multiestável do espectador durante o acontecimento e seu jogo de realidades, 

com o “real” e o “não-real”, pois “o teatro, enquanto evento, traz a marca desse não-

real, reveste-se de uma suspensão, de um hiato que permite ser observado e sentido 

enquanto metáfora e símbolo. A ação do espectador só é possível a partir dessa 

percepção do ato enquanto evento destacado do real [...]” (SILVA, 2013, p.100). 

Para pensar nessa relação da/o atriz/ator com o acontecimento teatral, enquanto 

uma experiência ou encontro que ultrapassa os limites convencionais do teatro como 

representação, não podemos deixar de perceber, nesse percurso, de que forma a noção 

de campo expandido ou cena contemporânea75 tem respondido ao problema. Neste 

sentido, trata-se de reconhecer a proximidade entre o teatro e a performance art, 

conforme foi vista nos estudos de Renato Cohen, sem enveredar pelas diferentes 

interpretações dadas ao termo, haja visto os excelentes trabalhos de RoseLee Goldberg 

(2016), Jorge Glusberg (1987), Marvin Carlson (1996).  

Rosalind Krauss, crítica literária e professora de História da Arte, utilizou pela 

primeira vez o termo campo expandido em 1979, no artigo Sculpture in the Expanded 

Field, publicado originalmente na revista October. Em seu artigo, Krauss tentava 

denominar a atividade dos artistas visuais contemporâneos, em específico aqueles que 

trabalhavam com esculturas e construções arquitetônicas, mas não se utilizavam de uma 

linguagem única na construção de suas obras. Logo, segundo a autora, daquele 

momento em diante, não se tratava mais de opor gêneros, linguagens, estilos ou 

movimentos, mas de produzir composições complexas envolvendo a multiplicidade, 

 

75 Nanci de Freitas nos esclarece o parentesco entre campo expandido, na qual o intitula de cena 

expandida, e cena contemporânea: “[...] setores do teatro considerados pós-modernos se identificam com 

o campo ampliado das artes, em experiências híbridas e fronteiriças, assumindo formas que podemos 

denominar de “cena expandida”.[...] As práticas cênicas ligadas aos movimentos históricos da vanguarda 

europeia, nas primeiras décadas do século XX (futurismo, dadaísmo, surrealismo, construtivismo), se 

opunham à hegemonia da linguagem textual, propondo uma independência do universo semântico dos 

signos verbais, em favor de uma encenação mais voltada para sua dimensão plástico-visual-sonora e na 

criação de imagens capazes de desestabilizar a produção de sentidos e ampliar as formas de recepção do 

público” (2015, p. 3). Assim sendo, campo expandido e cena contemporânea possuem a mesma semântica 

nestes escritos.  
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variedade e diversidade de linguagens, técnicas, agentes, etc.”. Desta feita, concluiu: 

“tais práticas não se definiam pela adesão a um meio específico de expressão (escultura, 

pintura, por exemplo), preferindo trabalhar com diferentes materiais e recursos: fotos, 

vídeos, ações, esculturas, objetos, entre outros” (QUILICI, 2014, p. 13). 

 O que nos interessa da ideia de campo expandido diz respeito a argumentação 

que Krauss fez dos limites entre linguagens e gêneros artísticos. Conforme a leitura de 

Cassiano Quilici, a noção problematiza as fronteiras habituais das práticas artísticas 

entrincheiradas em torno de determinado sentido convencional atribuído ao seu saber-

fazer para, num segundo momento, “inseri-las em lugares insuspeitos, articulando-as 

com outras formas de saber e fazer, colocando em cheque categorias que se 

encarregavam de situar a arte em um campo cultural nitidamente definido” (QUILICI, 

2014, p. 12). Partindo da obra do artista pernambucano Tunga, Cassiano ainda 

distinguiu duas questões que emergem a partir deste campo: “o enfraquecimento das 

fronteiras entre arte e filosofia [...], a partir da crescente importância da elaboração 

teórica nas propostas artísticas que operam num campo expandido” e, por outro lado, 

“um movimento numa direção distinta: a atração de artistas por ‘filosofias arcaicas’ que 

não trabalham apenas com sistemas conceituais, constituindo-se como exercícios de 

uma ‘forma de vida’ que pretendem produzir modificações qualitativas nos modos de 

ser” (2014, p. 18-19). 

As questões postas pelo pesquisador brasileiro nos movem em direção a um 

pensamento que faz das fronteiras entre Arte e Filosofia uma ferramenta para se pensar 

e produzir ambas, de forma atravessadas e conectadas, da mesma forma que buscar 

“outras formas de vida”, que não somente posta pela realidade concreta e a realidade 

ficcional da arte, mas que se interpenetrem e influenciem-se mutuamente, borrando as 

próprias fronteiras entre arte e vida para construir outras relações na arte e no cotidiano 

da realidade concreta, e, é neste sentido que a performance art age no engendramento 

de novas possibilidades.   

A performance art pode ser lida como uma arte de fronteira devido ao seu 

contínuo movimento de ruptura com a “arte-estabelecida76” (COHEN, 1989, p.38), 

 

76 Cohen vai definir o conceito de “arte-estabelecida” a partir da ideia de Arte-arte e NÂO-ARTE de 

Allan Kaprow. Segundo Kaprow apud Cohen (1989, p. 38), “a primeira, que chamamos de ‘arte-

estabelecida’, é herdeira da arte instituída, é intencional, tem fé e aspira a um plano superior. Exprime-se 

numa série de formas e ‘ambientes sagrados’ (exposições, livros, museus, filmes, monumentos, etc.). A 

não-arte engloba tudo o que não tenha sido aceito como arte, mas que haja atraído a atenção de um artista 

com essa possibilidade em mente.”  
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salientou Renato Cohen, pois está ontologicamente ligada a live art (COHEN, 1989, 

p.38), sendo assim, “é a arte ao vivo e também a arte viva. É uma forma de se ver arte 

em que se procura aproximação direta com a vida, em que estimula o espontâneo, o 

natural, em detrimento do elaborado, do ensaiado” (Ibidem). A performance art como 

arte de fronteira remeteria na visão do autor às proposições artísticas e intelectuais do 

Movimento Futurista no início da década de 1910, passando pela abertura do Cabaret 

Voltaire, em 1916, na Suíça, na qual germina o Movimento Dadá. Movimento que se 

espalhou pela Europa e influenciou artistas como, por exemplo, Jean Cocteau, que em 

1917 lançou sua peça Parade impactando o público, os artistas e a crítica da época, 

mais especialmente André Breton que, àquela altura, estava às voltas com as bases para 

o Movimento Surrealista (1920). Além disso, não podemos esquecer da Bauhaus na 

Alemanha que combinava Arte e Tecnologia nos seus espetáculos.  

Como afirma Cohen, não se pode perder de vista que o nascimento da 

performance está atrelado ao próprio ato do homem em se fazer representar (a 

performance é uma arte cênica), institucionalizado pelo código cultural que está 

atrelado a uma corrente ancestral da performance que passa pelos ritos tribais, 

celebrações dionisíacas dos gregos e romanos, pelo histrionismo dos menestréis na 

idade média, dentre outros (COHEN, 1989, p.41-42). Porém, dentro desta trajetória, é o 

Movimento Surrealista que vai exercer forte influência nas estéticas teatrais, através da 

estética do escândalo. “O surrealismo ataca de forma veemente o realismo no teatro” 

(COHEN, 1989, p.42), e com isso, “as peças surrealistas acontecem tanto em edifícios-

teatro, quanto em caminhadas de demonstração dos líderes do movimento e visam, 

através do escândalo, chamar a atenção para as propostas, ideológicas e artísticas, do 

movimento” (COHEN, 1989, p. 42).  

Além do Movimento Surrealista, outra perspectiva sobre as origens da 

performance, segundo a bibliografia especializada, reside no happening, termo cunhado 

por Allan Kaprow, em 1959, a partir do seu 18 Happening in 6 Parts, na Reuben 

Gallery em Nova York. Como Cohen bem define, “a tradução literal de happening é 

acontecimento, ocorrência, evento, [...] e mantém como princípio aglutinador sua 

característica de arte cênica, conservando a tríade atuante-texto-público” (COHEN, 

1989, p. 43). Não é propriamente do happening como linguagem artística que o teatro se 

apropria, mas da sua propriedade efêmera, seu eventness (acontecimento), ou seja, sua 

intersecção entre experiência e obra que, assim, reivindica sua relação com os eventos 

cotidianos na tentativa de romper com a “representação do real” no teatro. Neste 
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sentido, a vida se tornaria, em certos instantes, arte, superando as tentativas arbitrárias 

que, de acordo com Renato Cohen, buscam apenas imitá-la (COHEN, 1989, p. 46).  

Com esta aproximação, o conceito de encenação, que já vinha sendo utilizado 

desde o século XIX para designar o caráter imaterial do espetáculo, encontra na 

performance mais uma ferramenta para a/o encenadora/encenador utilizar na 

composição de espetáculos, todavia, ambas, encenação e performance, eram 

compreendidas em suas diferenças, a partir das definições francesas e inglesas. Como 

nos aponta Patrice Pavis, “o termo inglês performance, aplicado ao teatro, designa 

aquilo que é desempenhado pelos atores e realizado por todos os colaboradores da 

‘representação’, ou seja, daquilo que é apresentado após um trabalho de ensaio” 

(PAVIS, 2010, p. 43). Todavia a “palavra francesa mise-en-scène (encenação), não é 

absolutamente o equivalente de performance. Designa, a partir do século XIX, a 

passagem do texto para o palco, da escrita para a atuação”, e que a noção de encenação 

em inglês diz se production,  ou os verbos to stage, to direct a play, em que “production 

insiste na fabricação técnica do objeto” já to stage e to direct “são eles também 

performáticos, como o de performance” (PAVIS, 2010, p.43-44), e onde “to stage 

indica a ideia de dispor, de colocar no palco, enquanto to direct não é somente dirigir o 

ator, é dirigir igualmente o autor e a obra para uma certa direção” (PAVIS, 2010, p.44).  

As convergências e divergências entre encenação e performance se tornam 

relevantes, na medida em que, conforme salientou Patrice Pavis, “as duas noções não se 

congelaram, por vezes se distanciaram, algumas vezes reaproximando-se, fato que é 

sintoma de mutação da prática teatral” (PAVIS, 2013, p.46). Sintoma que, na década de 

1970, encontrou ressonância na emergente semiologia, diz o teórico francês que, por 

conta de seu advento, “houve a tendência a conceber-se a encenação como um sistema 

de sentido, um conjunto coerente, uma obra legível, ou descritível para a linguística, 

decodificável signo a signo” (PAVIS, 2010, p.48) e que seu apogeu como escritura 

cênica, nos anos 1960, coincide com o começo de sua crise, se “transformando num 

sistema muito fechado, muito ligado a um autor, a um estilo e a um método de atuação, 

muito associado a ideia de ‘ler um texto’” (PAVIS, 2010, p.48-49). A sua crise segue, 

simultaneamente, com o pós-estruturalismo, que fora um movimento de reação, revolta 

e crítica radical da representação teatral, abordando texto e espetáculo de forma bastante 

diferente, em que fazia a prática teatral rever todas as noções de dramaturgia: a 

personagem, a cena, o sentido, o sujeito que recebe e a finalidade do teatro (PAVIS, 

2010, p. 49). E foi nesse momento de crise que “a performance tornou-se uma forma de 
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contestar o teatro e a sua concepção literária, julgada muito logocêntrica, mas também 

uma maneira de ultrapassar uma semiologia preocupada demais com a leitura dos signos 

e da encenação” (Ibidem).  

 Muitas questões foram (re)pensadas pela teoria e prática teatral a partir de então, 

desde novos métodos de atuação até o descentramento do papel da/do 

encenadora/encenador que não é mais o “centro de tudo”, todavia, uma das questões que 

é suscitada, na aproximação do teatro com a performance, é a do paradoxo da 

ambivalência de Julian Olf apud Cohen (1989, p.95), que se torna emergente no 

momento em que “é necessidade do ator de conviver simultaneamente com seu próprio 

ser e o da sua personagem”. O paradoxo de Olf ilumina a ambivalência das produções 

teatrais a partir das décadas de 1960 e 1970 a respeito da percepção do corpo da/do 

atriz/ator sobre si mesma/mesmo, e que remete ao Paradoxo Sobre o Comediante de 

Diderot na medida em que este 

 

pode ser enunciado como o da impossibilidade de ser e representar 

simultaneamente. O ator não pode “ser” e construir outro ser (a personagem) 

ao mesmo tempo. É a impossibilidade física de dois corpos ocuparem o 

mesmo lugar no mesmo instante, e também a impossibilidade psíquica de 

haver dois egos numa só psique. (COHEN, 1989, p. 94) 

 

O denominador comum entre os paradoxos de Diderot e Olf reside no que 

podemos chamar de percepção do corpo fenomenológico da/do atriz/ator e do corpo 

semiótico, sua personagem, do ponto de vista da recepção, a partir da abordagem da 

pesquisadora alemã Érika Fischer-Lichte. De acordo com a autora, toda interpretação ou 

atuação repousa na tensão entre as duas ordens da cena teatral contemporânea, ou em 

campo expandido, “entre o corpo fenomenal e o corpo semiótico, entre o real e o 

ficcional. Tensão que remonta aos defensores do teatro de vanguarda das primeiras 

décadas do século XX que atacaram tão ferozmente o teatro psicológico-realista”, e, 

com esse gesto, pretendiam “criar uma completa ilusão da realidade e suplantar a tensão 

entre o real e o ficcional tão característica das representações teatrais tradicionais” 

(FISCHER-LICHTE, 2013, p.17).  

Com isto chegamos na questão representação e presença nos acontecimentos 

teatrais. O conceito de representação é bastante amplo e complexo no campo 

acadêmico, ultrapassando as artes da cena, em especial o teatro, mas, neste momento, 

me volto para pensar este conceito nas relações entre teatro e performance. Sobre a 

questão representação e presentação, Matteo Bonfitto é categórico em nos dizer que:  
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Quando estamos falando em representação, estamos na maior parte dos casos 

nos referindo a um objeto que contém um grau reconhecível de 

referencialidade [...], todo processo ou procedimento de atuação, que remeta 

a códigos e convenções reconhecíveis culturalmente, será considerado neste 

texto como manifestações da esfera da representação. Diferentemente, os 

processos e procedimentos que não são imediatamente reconhecíveis como 

patrimônio de códigos e convenções socioculturais, os quais comportam, 

portanto, um grau significativo de auto-referencialidade, serão considerados 

como constitutivos da esfera de presentação. (BONFITTO, 2009, p.89-90). 

  

O artista, professor e pesquisador se refere, assim como Josette Fèral, “ao 

mesmo fenômeno, de rompimento com a esfera ficcional (da ação de referir-se a um 

outro) e a elevação da presença (do ator e suas ações) a eixo da cena” (SILVA, 2013, p. 

90), e, a partir desta aproximação, a/o atriz/ator precisa adaptar-se às novas proposições, 

levando em consideração, mais do que nos teatros realistas/naturalistas, sua relação com 

o espectador, que, a partir de então, se torna menos mediada pelo texto, sendo 

sobreposto pelo próprio corpo físico/fenomenal da/do atriz/ator. 

O contato do teatro com a performance coloca em questão o seu caráter de 

“representação”, que estava atrelado ao texto e, para Cohen, “o que dá característica de 

representação a um espetáculo é o caráter ficcional: o espaço e o tempo são ilusórios (se 

reportam a um outro instante), da mesma forma que os elementos cênicos (incluindo os 

atores) se reportam a uma ‘outra coisa’” (COHEN, 1989, p.96). Era justamente esta 

ilusão e outra coisa, com um determinado grau de referencialidade, que se tornara o 

alvo pela busca de um teatro para além de seus marcos tradicionais, a partir da segunda 

metade do século XX. Neste contexto, a questão do corpo fenomenológico da/do 

atriz/ator em cena e a sua presentificação, egressa da performance, vai problematizar o 

centro de interesse, conforme posto por Cohen, “à medida que não tem somente a 

personagem para se mostrar, terá também que se ‘mostrar’, pois o que interessa é uma 

marca pessoal ou de um grupo, no caso de mais pessoas” (COHEN, 1989, p. 103).  

A questão dos limites da representação para a/o performer foi problematizada 

por Cassiano Quilici que, em sua reflexão, ressaltou o caráter particular da ideia de 

representação que seria oposta, por assim dizer, à ação performática, desfazendo, por 

sua vez, uma visão dicotômica entre representação e presentificação que, muitas vezes, 

orienta o debate sobre as relações entre performance e atuação teatral. A princípio, 

observou o autor: “a ação performática seria distinta e até oposta à atuação teatral, 

porque não se constituiria como representação: não simula, não ‘está no lugar de’ outra 

coisa, mas é capaz de produzir um acontecimento singular, sem um referente preciso” 

(QUILICI, 2015, p.108), por outro lado, não se pode esquecer que a/o “performer 
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quando diz ‘não representar’ está se opondo à representação teatral mais convencional, 

pois, em alguma medida, precisa lidar com as referências e representações sociais nas 

quais se encontra também inserido” (QUILICI, 2015, p.109), ou seja, a/o “performer 

não atua teatralmente, mas representa, em certa medida, o papel social do performer. 

Ela/ele não se livra tão facilmente desse tipo de representação, mesmo que possa 

subvertê-la em certo grau, através de suas próprias ações artísticas” (QUILICI, 2015, 

p.110).  

Podemos dizer então que representar e estar presente se tornam duas ordens 

cujas fronteiras são tensionadas no processo criativo e no acontecimento, devido ao seu 

caráter de emaranhado perceptivo e semiótico reconfigurando as relações entre Arte e 

Vida, pois para a/o atriz/ator essa relação se torna indissociável na construção da 

personagem, assim como para o espectador que precisa lidar com informações 

autorreferenciais no e do acontecimento, no momento em que:  

 

[...] os criadores teatrais da virada do milênio deliberadamente jogam com a 

relação entre a ficção e o real, colocando em primeiro plano não só o corpo 

do ator, sua materialidade, mas as particularidades e as qualidades do espaço, 

das ações realizadas, trazendo elementos reais para cena não como um 

simples efeito (que teriam, de fato, a intenção de acentuar a ficcionalidade e a 

ilusão do que está sendo visto), mas como uma irrupção do real em cena, 

provocam não um deslizamento, mas uma quebra, um rompimento e uma 

descontinuidade no plano (ou ordem) da representação, acentuando o plano 

da presença. (SILVA, 2013, p. 97)  

 

É justamente esta tensão entre presença e representação, corpo fenomenal e o 

corpo semiótico da/do atriz/ator que Erika Fischer-Lichte vai cunhar o conceito de 

multiestabilidade perceptiva, “que se manifesta no momento do deslocamento de uma 

ordem para a outra (ordem de representação e ordem da presença), e é responsável por 

aquilo que nenhuma das duas é capaz de estabilizar de maneira permanente” 

(FISCHER-LICHTE, 2013, p.21). A multiestabilidade perceptiva é colocada em 

evidência, pois é registrada pelo ponto de vista da recepção que, com isto, compõe a 

autopoiese do circuito retroativo, como veremos a seguir. O que vale ressaltar dessa 

percepção multiestável é o seu caráter de desestabilização dos significados de forma 

imediata e unívoca, como propõe a semiologia, e que não acarreta em uma reflexão 

espontânea do espetáculo, pois “por um lado, os elementos que emergem isoladamente 

apresentam-se, num certo sentido, dessemantizados, isto é, são percebidos na sua 

materialidade específica e não como portadores de um significado”, e por outro lado “os 

fenômenos emergentes, isolados e percebidos na sua materialidade, podem desencadear 

no sujeito perceptor uma série de associações, imagens, recordações e de sentimentos, 
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proporcionando-lhe a possibilidade de estabelecer uma relação destes com outros 

fenômenos” (FISCHER-LICHTE, 2019, p. 335-336).  

O espectador precisa buscar uma nova referencialidade no próprio 

acontecimento, com base nas suas referências (políticas, sociais, estéticas, afetivas, etc) 

alheias ao próprio acontecimento, para (re)organizar o fio condutor semântico, que fora 

deslocado de seu processo de significação anterior, pois: 

 

Cada vez que se produz este deslocamento, há uma ruptura, uma 

descontinuidade. A ordem de percepção que os espectadores seguiam até 

então é perturbada e destruída: uma outra deve ser estabelecida. Perceber o 

corpo real, fenomenal do ator, o seu estar-no-mundo corporal, estabelece os 

fundamentos de uma ordem particular de percepção, de forma a considerar o 

corpo do ator como signo referente a um personagem ficcional, um 

personagem muito diferente dele mesmo. (FISCHER-LICHTE, 2013, p.20) 

 

 Assim como no deslocamento de significado das materialidades do espetáculo 

(cenário, figurino, iluminação, sons, objetos, etc.), afinal “perceber os elementos teatrais 

na sua materialidade específica, significa captar-lhes sua auto-referencialidade, o seu ser 

fenomênico” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.337), ou seja, “perceber conscientemente 

uma coisa significa percebê-la, de fato, como uma coisa” (FISCHER-LICHTE, 2019, p. 

337), ao mesmo tempo que não deve coincidir com a perspectiva de um fenômeno, do 

corpo da/do atriz/ator e/ou das materialidades, destituído de significado puramente 

sensorial. Quando observo o corpo da/do atriz/ator em sua existência fenomênica, ou 

quando aceito e me sirvo de uma bebida ou comida que me é oferecida durante a 

apresentação e sinto seu gosto (doce, amargo, salgado, etc.), textura (líquida, pastosa, 

rala, etc.), temperatura (frio, quente, morno) ou quando observo o sangue jorrar do 

corpo da/do atriz/ator77 ou performer78 ou de um animal79, percebo estes fenômenos 

como ‘uma coisa’, pois “as coisas significam o que são e o que parecem ser. Ter a 

percepção de uma coisa como uma coisa significa, pois, percebê-la como fonte de 

sentido. Materialidade, significante e significado coincidem na auto-referencialidade” 

(FISCHER-LICHTE, 2019, p. 338), uma vez que “a materialidade não funciona como 

significante ao qual se pode atribuir este ou aquele significado [...] deve, sim, ser vista 

 

77 Como no caso de “Yo No Soy Bonita” (Eu Não sou Bonita) de 2003, da atriz e encenadora espanhola 

Angélica Liddell, onde em um determinado momento do espetáculo ela corta os joelhos com uma lâmina 

de barbear.  
78 Como em Lips of Thomas de Marina Abramovic, em 1975, em que a performer se açoita violentamente 

até sangrar e desenha um pentagrama em sua barriga com uma lâmina.  
79 No caso da performance Orgien Mysterien Theater (Teatro das Orgias e dos Mistérios) de Hermann 

Nitsch, em 1998, na qual um cordeiro é aberto e suas vísceras são expostas e o público é convidado a 

caminhar por cima e experimentar o sangue do animal.  
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como significado já dado na materialidade percebida pelo sujeito. [...] a materialidade 

da coisa dota o sentido da sua materialidade, ou seja, do seu ser fenomênico” (ibidem).  

Assim sendo, o que nos chama a atenção desta multiestabilidade é a sua 

capacidade de ampliação da percepção e dos processos de significação dos elementos 

constituintes do acontecimento teatral, não se restringindo a um único significado pelo 

ponto de vista da recepção, seja do corpo da/do atriz/ator e/ou das materialidades do 

espetáculo, mas seu constante processo de significação durante o acontecimento, e que 

também constitui o circuito retroativo autopoiético, pois a finalidade dos processos de 

significação é a compreensão do espetáculo, que independe de qual “lógica” que o 

espectador se valerá para compreender (perceptiva, semiótica, linguística, etc.), 

importando a autopoiese do circuito no acontecimento, ou seja, cessar os processos de 

significação durante o acontecimento é cessar o circuito.  

A multiestabilidade levanta uma questão importante: a percepção e construção 

de uma “teatralidade do real” em e na cena. Esta relação com o ‘real’ ao mesmo tempo 

que é intrínseca à própria linguagem teatral80, se transforma, com o advento da 

performance, e a sua apreensão pelo teatro. Não se trata mais de uma imitação, ou 

representação do real mas, também, de uma presentação e/ou presentificação da/do 

atriz/ator e isso inclui um outro método e uma outra leitura da relação atriz/ator com 

seus processos de criação e a sua relação com o espectador, pois os corpos e a 

materialidade do espetáculo são postas, também, como coisa, ou seja, suas 

fenomenalidades são evidenciadas e os processos de significação dos componentes 

teatrais contam agora com um determinado grau de auto-referencialidade.  

 

80 Nas pesquisas em Arte, durante muito tempo acreditava-se que a mimesis, da qual Aristóteles se referia 

em sua Poética, era a de uma “imitação do real”, que se funda à principal característica clássica e 

moderna do teatro, cuja sua influência é observável nos teatros naturalistas/realistas que se utilizam dessa 

“imitação” como forma de ilusão, se referindo a uma situação na qual a/o atriz/ator se anula em prol da 

identificação com a personagem. Todavia, alguns críticos contemporâneos tem demonstrado que “o 

conceito de arte e, consequentemente, o de mimesis, contidos na Poética, revela o quanto Aristóteles 

estava preocupado não só com aquilo que é “imitado” ou “refletido” num poema, mas também com a 

própria maneira de ser do poema e com os meios utilizados pelo poeta para a elaboração de sua obra” 

(BRAIT, 2017, p. 38), na qual Aristóteles indica dois aspectos essenciais: “a personagem como reflexo da 

pessoa humana; e como construção, cuja existência obedece às leis particulares que regem o texto”, sendo 

necessário então retomar “o conceito de verossimilhança interna de uma obra” (ibidem.). Esta nova 

abordagem da mimesis aristotélica como o real da obra, e não mais à sua “imitação”, destaca o 

comprometimento do poeta “diante da realidade, e aos modos que encontra para entrelaçar possibilidade, 

verossimilhança e necessidade. Portanto, não cabe mais à narrativa poética reproduzir o que existe, mas 

compor as suas possibilidades”, na qual parece coerente, então, estender o conceito de personagem 

“enquanto ente composto pelo poeta a partir de uma seleção diante da realidade, cuja natureza e unidade 

só podem ser conseguidas, a partir dos recursos utilizados para a criação” (BRAIT, 2017, p. 40). 
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A partir desta leitura do “real” e da sua relação na cena, busco evidenciar o 

caráter de acontecimento do espetáculo teatral, reforçando, deste modo, que o que está 

sendo experenciado é efêmero, transitório e imediato e dura o tempo da sua execução, 

ainda que se trate de um mesmo espetáculo sendo apresentado várias vezes e assistido 

por mais de uma vez, pois, ainda que isso aconteça, é o circuito retroativo autopoiético 

que faz de cada acontecimento uma experiência única. A chamada irrupção do real na 

cena comporta distintos enfoques interpretativos e práticas artísticas também diversas, 

frentes e linhas de investigação e experimentação do teatro, logo, o interesse aqui reside 

em como pensar essa questão da perspectiva da autopoiese do processo criativo.  

Antes de seguirmos para a discussão da autopoiese, é preciso definir um pouco 

melhor as diferenças, concebidas pela bibliografia, entre “realidade” e “real” (SAISON, 

1998; MENDES, 2013; COSMO, 2018), partindo do comentário de Juliana Mendes, a 

respeito do estudo sobre os teatros do real da filósofa francesa Maryvonne Saison, que 

definiu como teatros do real (1998), “trata-se daquilo que, na relação entre a 

representação e o que ela representa, se encaixa no último grupo, uma espécie de 

‘presença original’81 existente no processo representativo, sem prejulgar a natureza 

mesma dessa” (MENDES, 2012, p.18), ou como Saison prefere, “designa o fato de 

colocar em presença a coisa mesma e não a ação psíquica de tornar presente à mente” 

(SAISON, 1998, p.10). Como nos afirma Matheus Cosmo, “a filósofa francesa parecia 

inteiramente convicta de que o real é inalcançável [...], e que a realidade é autoritária 

[...]” (2018, p.37), o processo se converte, então, numa “busca constante dos intérpretes 

por realidades, por olhares múltiplos que, em sua abertura rizomática e fortemente 

ligada à diferença, nunca formam um sistema nem aspiram a qualquer homogeneidade” 

(COSMO, 2018, p.37).  

Estas novas proposições acerca do real na cena contemporânea têm sido 

acompanhadas de uma revisão crítica da relação entre vida e arte no acontecimento 

teatral, assumindo o debate de um determinado grau de politização, haja visto que “as 

relações estabelecidas entre os âmbitos próprios à arte e à vida não proporcionaram uma 

transformação do coletivo social por meio da estética [...]. mas uma profunda 

 

81 T.N: “A proposição cênica e/ou o texto dramático, quando existe, funcionam no mundo da referência, 

sinalizando para uma realidade a que se referem. Não é necessário atribuir ao prefixo "re" um valor 

duplicado, nem indicar qualquer movimento de retorno ou de reflexão: a representação, como no alemão 

Vorstellung, é diferente do Vergegenwärtigung (atenção plena, em inglês mindfulness, na qual se refere a 

ordem da presentação, do estar presente) que indica a duplicação de uma presença original, designa 

somente os polos ou as direções, a existência de um outro lugar ou um além ao qual se refere o que é 

formulado, mostrado, escrito ou desenhado” (SAISON, 1998, p. 12).  
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estetização das formas de dominação da sociedade capitalista” (COSMO, 2018, p.17) 

cabendo à arte um “um reservatório garantido no trânsito entre a reiteração e a 

reprodução dos dados empíricos da realidade” (ibidem).  

Podemos partir para uma reflexão desta nova visão do real, principalmente após 

o advento do cinema e a sua apropriação da representação como linguagem, na qual é 

possível dizer, como bem afirma Christiane Jatahy (2016): “o cinema libertou o teatro 

para descobrir novas formas, [...] as fronteiras são territórios livres para a criação, elas 

são mais invisíveis que os territórios, mas que podem tensionar e descobrir coisas 

novas”, pois se “tem uma coisa que é libertador para o teatro, é quando ele reconhece 

seu tempo presente, que ele está ali falando para aquele espectador, naquele momento 

presente, com toda história e carga do tempo real contemporâneo que ele está” 

(JATAHY, 2016). Penso que essa nova libertação do teatro o levou a invadir outros 

territórios, ao mesmo tempo que desestabilizava a mimesis entendida como forma única 

de relação e comunicação na cena teatral. Não se tratava de uma negação da mimesis, 

mas do deslocamento de seu centro de atenção numa tentativa de representar e 

presentificar as diferenças da realidade social82.  É neste sentido que Saison vai se 

perguntar 

 

Como hoje em dia é possível fazer falar o mundo, mostrar a realidade, 

desmascarar aquilo que preferimos não ver? [...] Dois caminhos são 

particularmente marcantes: o primeiro consiste em colocar no palco certa 

representação do mundo, através de documentos elaborados fora do teatro; o 

segundo responde ao desejo de inscrever mais diretamente o teatro na 

realidade social para dar palavra àqueles que não tiveram acesso a ela. 

(SAISON apud MENDES, 2012, p. 30). 

 

É por estes e outros caminhos que o real se coloca como um elemento de 

sustentação e energia da autopoiese do processo criativo, pois não se tem mais, e 

somente, a necessidade de representar uma personagem de um determinado texto ou 

obra literária, não cabendo mais a fórmula “texto dramático + ensaio = apresentação”. A 

teatralidade do acontecimento emerge como uma relação, um processo, como nos 

afirma Josette Fèral, pois “não está relacionada à natureza do objeto que investe (a/o 

 

82 “Conta-se que, certa vez, durante uma conversa, Jorge Andrade indagou Arthur Miller, escritor já 

significativamente conhecido na ocasião, sobre quais assuntos e motivos deveria escrever. A resposta foi 

precisa e direta: observe como as pessoas vivem; depois, pense como elas deveriam viver; por fim, 

escreva sobre a diferença” (COSMO, 2018, p.17). Penso que este novo estatuto do real nos tensiona a 

questionar, representar (pois não deixamos de recorrer aos textos dramáticos e a sua representação, em 

um determinado grau) e presentificar as diferenças entre a vida do status quo e o que deveria, sem 

recorrer à juízos de valor ou uma psicologização do biográfico, da vida, numa tentativa de resolver o 

problema, seja ele político, social, estético, afetivo, etc., no acontecimento teatral, mas, ao contrário, de 

incluir no acontecimento as consequências, objetivas e subjetivas, deste tensionamento.  
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atriz/ator, o cenário, o figurino, a iluminação, etc.), nem se restringe ao simulacro, às 

aparências, à ficção, já que pode se apreendê-la no cotidiano” (FERAL, 2015, p. 86), 

mas “no processo relacionado, sobretudo, ao olhar que postula e cria outro espaço, 

tornado espaço do outro, que dá lugar à alteridade dos sujeitos e à emergência da 

ficção” (ibidem).  

Um outro olhar sobre o real na cena do teatro contemporâneo tem incidido numa 

concepção mais política do tema enquanto um dispositivo, analisado por Paola Lopes 

Zamariola (2014), segundo informam algumas práticas in(ter)disciplinares latino-

americanas. As práticas artísticas e reflexivas in(ter)disciplinares que a autora sugere em 

seu trabalho, a partir dos projetos criativos do argentino Emílio Garcia Wehbi e dos 

colombianos Heidi e Rolf Abderhalden, para citar alguns, não são referidas aqui por si 

mesmas, mas devido ao seu caráter in(ter)disciplinar e o que propõe como dispositivo 

para tratar o real, a partir das leituras de Michel Foucault83, Gilles Deleuze84 e Giorgio 

Agamben85. Assim sendo, Zamariola nos diz que “[...] o real como dispositivo parte do 

princípio de que os distintos usos do real nas práticas latino-americanas 

contemporâneas, podem revelar um forte teor micropolítico presente em diferentes 

gestos artísticos comprometidos com a gestação de modos de existência singulares” 

(ZAMARIOLA, 2014, p.22). Existências que se equilibram numa ideia de 

in(ter)disciplinaridade dos projetos concebidos entre uma indisciplina, como a “negação 

da submissão a uma autoridade”, e uma interdisciplina, como “experiência artística que 

se rebela contra formas institucionalizadas e propõe cruzamentos entre linguagens” 

(ZAMARIOLA, 2014, p.22-23).  

 

83 “Foucault constata que os dispositivos se efetivam através da constituição complexa de redes de 

discursos, o saber; dos feixes de relações entre os componentes de uma sociedade, o poder; e dos modos 

de constituir sujeitos, a subjetividade” (ZAMARIOLA, 2014, p. 18). 
84 Numa tentativa de ampliar o conceito, inicialmente cunhado por Michel Foucault, Zamariola (2014, p. 

19) aponta que Deleuze afirma que “as três grandes instâncias que Foucault distingue sucessivamente 

(saber, poder e subjetividade) não possuem, de modo algum, contornos definitivos; pois são cadeias de 

variáveis relacionadas entre si”, as quais irão defini-lo como “uma espécie de novelo ou meada, um 

conjunto multilinear. É composto por linhas de natureza diferente e essas linhas do dispositivo não 

abarcam nem delimitam sistemas, cada um dos quais seria homogêneo por si (o objeto, o sujeito, a 

linguagem), mas seguem direções diferentes, formam processos sempre em desequilíbrio, e essas linhas 

tanto se aproximam tanto se aproximam como se afastam uma das outras” (Op. Cit.).  
85 “Qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 

modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não 

somente, portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as 

disciplinas, as medidas jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente, mas 

também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os 

computadores, os telefones celulares e – por que não – a própria linguagem” (AGAMBEN apud 

ZAMARIOLA, 2014, p. 20). 
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Há de se considerar que a ideia de in(ter)disciplinaridade nos propõe uma outra 

relação com o real na cena, reiterando-a como uma experiência artística insurgente à 

própria linguagem teatral, enredada não somente com outras linguagens mas com outras 

experiências de “real” e que, também, não se submete à autoridades e/ou lugares 

consagrados pela própria arte, ao contrário, relega as autoridades e os lugares para um 

segundo plano, evidenciando, assim, sua preocupação com a experiência e não com as 

normas e linguagens.  

Em síntese, podemos dizer que o real, enquanto dispositivo que compreende as 

práticas, projetos e experiências in(ter)disciplinares dos processos criativos, ligados ao 

teatro contemporâneo, insurge de forma que não se satisfaz em “obedecer” às fórmulas 

institucionalizadas do real, pois, em seu saber-fazer reside uma pulsão anárquica e 

fronteiriça baseada na desobediência. Conforme comentou Silvia Fernandes, “esse 

teatro de vivências e situações públicas não pretende, evidentemente, representar 

alguma coisa que não esteja ali [...], a tentativa é de escapar do território específico da 

reprodução da realidade para tentar a anexação dela, ou melhor, ensaiar sua presentação 

sem mediações” (FERNANDES, 2010, p.85). 

 

2.1.2 Imbricamento de alteridades no trabalho da/do atriz/ator 

Como vimos, a noção de campo expandido nos permitiu perceber de que modo, 

nos últimos tempos, se ampliou o território da atuação nas artes cênicas com o 

aparecimento de práticas artísticas mais híbridas ou multifacetadas que, por outro lado, 

incorporaram a performance e outras modalidades de arte como acontecimento, 

afetando, direta ou indiretamente, o universo do teatro. Desta maneira, exigindo dos 

seus intérpretes um saber-fazer diferente em virtude da importância na cena 

contemporânea das relações de alteridade trabalhadas nos processos criativos. Todavia, 

isso suscitou uma revisão crítica do trabalho da/do atriz/ator voltado à construção da 

personagem teatral, que ainda é evocada num determinado grau nos espetáculos. 

Conforme salientou Daniel Silva, na cena contemporânea a/o atriz/ator: 

 

Deve conceber o homem – e, em consequência, o seu personagem – como 

algo mutável, torná-lo seu objeto de pesquisa; é o ser social que deve ser 

posto em destaque, não o indivíduo com suas idiossincrasias, assim como 

deve prestar atenção às contradições do personagem, pois são nestas que mais 

se revelam as tensões entre a linearidade dos acontecimentos e as coerções 

que as forças sociais impõem, e que costumam passar despercebidas. 

(SILVA, 2013, p.55) 
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O conceito de campo expandido que visa dar conta da complexidade da cena 

contemporânea sugere, então, novas nomenclaturas para a/o atriz/ator, pois seu ofício 

não reside mais, e somente, em levar para a cena uma personagem que antes habitava 

um papel, que continha referencialidades próprias, numa tentativa de representá-la. A 

performance desde os anos de 1960 tensionou o caráter representacional da/do atriz/ator 

e suscitou que o espetáculo apresentasse essa relação de outra forma, levando a/o 

atriz/ator a se pensar, também, como uma/um performer. Para dar conta dessa questão 

partiremos dos estudos dedicados ao tema por Cassiano Sydow Quilici e Matteo 

Bonfitto. 

Neste caminho, as categorias analíticas de atriz/ator-performer e de atriz-

compositora/ator-compositor se tornam ferramentas de trabalho que visam dar conta 

desta nova realidade da atuação. Quilici (2015) se valeu da categoria de atriz/ator-

performer para nomear a/o artista envolvido e em trânsito entre diferentes campos da 

criação como, por exemplo, o teatro e a performance e com trânsitos possíveis entre 

ambos, de acordo com o autor, “ela permite conta do crescente contato e mescla de 

teatro e performance” (QUILICI, 2015, p.189). Por outro lado, Matteo Bonfitto (2006), 

ao considerar que o processo de trabalho do ator se assemelha ao processo de 

composição, preferiu nomear esse mesmo artista da atuação envolvido com um saber-

fazer mesclado de ator-compositor, pois compreende a utilização dos materiais 

primários (corpo), secundários (ação física) e terciários (as matrizes da ação física, 

assim como seus elementos e os procedimentos de confecção). Desta forma, para o 

crítico, o ator deixou de ser uma peça na engrenagem da obra teatral para se tornar autor 

e/ou um coautor da criação superando a condição de “consumidor de técnicas” de 

interpretação (BONFITTO, 2006, p. 142).  

Assim sendo, compreendo que o ator-compositor de Bonfitto, e sua tarefa de 

composição, não mais se elaboram somente a partir do fazer prático/técnico da/do 

atriz/ator, mas, também, na própria condição humana desses artífices, das relações 

cotidianas como material. Este processo de composição, devido a heterogeneidade de 

seus materiais e, até mesmo, de suas técnicas, contribui para o deslocamento do centro 

de gravidade da atuação de um “Eu” em direção a um “Outro”. Pois, na própria relação 

entre criadora/criador e processo de criação, conforme observou Matteo, “não é possível 

pensar tal relação simplesmente como aquela em que um ‘Eu’ dá vida a um ‘Outro’, ou 

como aquela em que um ‘Eu’ simplesmente se afirma como ‘Eu’”, (BONFITTO, 2013, 

p.96-97). É a partir da perspectiva de primeira e segunda pessoa que o autor discutiu 
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algumas experiências de alteridade que nos ajudam na compreensão deste tipo de 

experiência e de relação entre do trabalho da/do atriz/ator e da/do performer.    

 Gostaria de começar salientando alguns dos traços informados por Matteo 

Bonfitto, como próprios de tais experiências de alteração presentes nos processos 

criativos da cena contemporânea, em “O outro como outro” (BONFITTO, 2013, p.1-

30): “Ente que não diz respeito somente ao indivíduo em sua singularidade, mas 

também como diferença que permeia a existência em muitos níveis: espiritual, político, 

cultural” (BONFITTO, 2013, p.27-28). Este permear a existência desloca o eixo de 

atenção da atuação cênica da criação do papel e/ou da construção do personagem para 

as relações de co-presença em cena e fora dela, deste modo, o reconhecimento da 

diversidade “implica um paradoxo que envolve, ao mesmo tempo, a percepção da 

diversidade e a percepção da ressonância produzida no Eu por tal diversidade, processo 

esse que leva, por sua vez, a uma espécie de dissolução de fronteira entre o Eu e o 

Outro” (BONFITTO, 2013, p.28).  

Ressalto dessa passagem a dissolução das fronteiras entre o Eu e o Outro 

enquanto um modo de aparição do ma, sobretudo como operador cognitivo para a 

circunscrição da alteridade em jogo na cena contemporânea. Por outro lado, Bonfitto 

chama atenção para o elemento autopoiético, na medida que o processo do ator-

compositor não necessariamente busca uma resposta ou significado em si, mas, na 

qualidade da relação que se cria ou na qual se insere a atuação entre o Eu e o Outro, 

sendo assim, “o Outro aqui não é o estranho tornado familiar, mas é o Outro que se 

mantém como Outro, em toda sua estranheza, muitas vezes inexplicável. E é na 

estranheza do Outro que se pode encontrar a sua razão de ser, a sua especificidade” 

(BONFITTO, 2013, p. 30). 

Podemos, então, destacar outras características e qualidades deste Outro, a partir 

das colocações de Bonfitto: a/o Outra/Outro da/do atriz/ator, ou seja, a personagem, se 

considerarmos a função de representação. A relação de alteridade pode ser surpreendida 

quando não se torna mais possível identificar em tal ser ficcional a homogeneidade e a 

centralidade conferida ao Eu dramático-narrativo. A partir do conceito de actante do 

semiótico lituano Algirdas Julien Greimas86, Bonfitto incorporou a sua categoria de 

 

86 Para Greimas, o termo se refere a todo “aquele que executa ou sofre o ato. [...] O termo actante está 

relacionado a uma certa concepção de sintaxe que articula o enunciado elementar em funções [...]”, e que, 

“articulando o enunciado em funções, oferece diferentes possibilidades de reflexão sobre o fenômeno 
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ator-compositor às qualidades de “actante-estado”, como aquele que “não é possível 

identificar em tal ser ficcional uma estrutura lógico-temporal, destemporalizando a 

personagem e com isso a espacializa” (BONFITTO, 2006, p.134). Além disso, o 

estudioso também se valeu na noção de “actante-máscara” para designar o personagem-

indivíduo portador de nome específico no texto dramático e o personagem-tipo no qual 

“mais do que um indivíduo, faz referência a uma categoria ou classe de indivíduos” 

(BONFITTO, 2006, p. 131). Por fim, o “actante-texto”, pois, “o texto passa a impor as 

suas leis, é o texto que fala, é o texto que age” (Ibidem). Desta forma, é na interseção 

entre as três dimensões ou qualidades actanciais que ator-compositor, a partir dos 

distintos materiais de trabalho, pode iluminar o outro como sendo aquele que não Eu, 

ou seja, a própria condição de Outro, com toda sua “estranheza e diferença”.  

Foi partindo das experiências de alteridade que Bonfitto pensou a categoria do 

ator-compositor como um artífice que está entre o trabalho de atriz/ator e performer e é 

esta posição entre que nos interessa, mais do que suas técnicas, conforme observou 

Eleonora Fabião na introdução da obra Entre o ator e o performer: 

 

Estar “entre” é a própria condição do corpo vivo. [...] O teatro e a 

performance, em seus diversos agenciamentos, são práticas voltadas para o 

exame e a vivência do “entre”, são experimentos de formação, deformação, 

transformação do espaço, do tempo, dos corpos, do sentido, do mundo. [...] o 

trabalho diário é explorar e dar a conhecer “entres” a partir de encontros 

consigo, com o outro. (FABIÃO, 2013, p.13)  

 

Neste sentido, o entre emerge como um espaço-tempo de práticas voltadas para 

o exame e a vivência que, por sua vez, permeiam as ambivalências dos modos de 

subjetivação presentes na relação eu-outro que evocamos para tratar da sua importância 

acerca da autopoiese do processo criativo. O autor reconhece a existência de três 

ambivalências que permeiam, em diferentes níveis, o campo do “saber-fazer” da/do 

atriz/ator: representação e presentação; intenção e intensão; e significado e sentido 

(BONFITTO, 2013, p. -119), que dialogam com o processo criativo como sistema 

autopoiético. 

A primeira ambivalência, representação e presentação, é evocada no momento 

em que as duas instâncias podem ser observadas e percebidas a partir dos seus graus de 

referencialidade e imitação em um mesmo momento da atuação, haja visto que 

“ocorrências expressivas produzidas pelo ator, permeadas de auto-referencialidade, 

 

teatral, à medida que, por “enunciado”, entende-se qualquer porção de discurso que veicule um sentido” 

(apud Bonfitto, 2006, p. 132).  
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podem ser o resultado da desconstrução de processos de imitação” (BONFITTO, 2013, 

p.103). Neste sentido, a primeira ambivalência nos remete a questão da retroalimentação 

das experiências de alteridade como possível ferramenta de composição, na tentativa de 

descontruir padrões comportamentais e miméticos estabelecidos.  

A segunda ambivalência, intenção e intensão, nos é estimada pelas diferentes 

semânticas e usos, em especial as do campo da intensão.  Amparado pelos estudos do 

filósofo estadunidense Daniel Dennett, Bonfitto nos informa que “algo que exiba 

intencionalidade contém uma representação de alguma outra coisa”, enquanto que “a 

intensão envolve diferentes níveis de articulação subjetiva” (BONFITTO, 2013, p.109), 

o vazio como intensidade aponta para o aqui-agora das experiências de alteridade e suas 

relações autorreferenciais, na medida em que “a noção de intensidade é entendida como 

agente aglutinador de fluxos perceptivos e como geradora de ações desprovidas de 

representação” (BONFITTO, 2013, p.111).   

A terceira e última ambivalência se destaca pela produção de significado e 

sentido no trabalho da/do atriz/ator-performer, na medida em que a produção de 

significado se associa com a esfera da representação e a produção de sentido com a 

esfera da presentação, na qual Bonfitto trata de perceber as tensões existentes em cada 

polo (BONFITTO, 2013, p.112-120). Os corpos das/dos atrizes/atores em cena 

produzem, concomitantemente, significado e sentido, nos quais depende dos graus de 

intencionalidade e intensionalidade despendidos no processo criativo e, posteriormente, 

na relação de co-presença física com o público, na tentativa de ampliar sentidos e 

significados como, por exemplo, nos momentos de co-presença física com o público 

permeada pelas “fissuras narrativas”, que, nesses casos:   

 

[...] a processualidade da ação parece ter sido suspensa, e tal suspensão 

parece ter funcionando seja como abertura para um encadeamento, às vezes 

vertiginoso, de possíveis ressignificações, seja como instauradora de um 

vazio que remete de certa forma ao ma japonês, ou seja, não ao vazio como 

ausência, mas o vazio como “pregnância” expressiva, como potência levada 

ao extremo que não se transforma em ato. (BONFITTO, 2013, p.114)  

 

Do mesmo modo, Cassiano Quilici em As Poéticas da Transformação de Si nos 

diz que “em diversos projetos contemporâneos a própria noção de técnica inclui 

modificações dos modos de existência, hábitos cotidianos, extrapolando o âmbito da 

sala de ensaio” (QUILICI, 2015, p.17), haja visto que “o que se ensaia são 

possibilidades de conexão entre o trabalho artístico e o cultivo de qualidades de 

consciência e experiência que possam se espraiar pela existência cotidiana” (QUILICI, 
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2015, p.20), o que nos aproxima da autopoiese, pois essa atitude de cultivo, que Quilici 

se baseia no conceito de cultivo japonês, shugyô (修行), como chave de leitura para 

entender como as experiências de alteridade podem ativar a autopoiese do processo 

criativo, pois a discussão proveniente da pesquisa de Quilici, através dos conceitos de 

“cuidado” originário da Antiguidade Ocidental e de “cultivo” na perspectiva budista, 

foram primordiais para que o pesquisador elaborasse “um conceito de treinamento que 

não confunde com um processo de enclausuramento subjetivo, mas visa justamente a 

ultrapassagem da própria noção do si, a superação da ilusão do eu, como entidade 

permanente” (QUILICI, 2015, p.22).  

Na busca da superação da noção de si da/do atriz/ator para pensar treinamentos 

da/do atriz/ator-performer, Quilici busca na filosofia de Michel Foucault, mais 

especificamente em Hermenêutica do Sujeito, as noções de “inquietude de si” e de 

“ocupar-se de si” numa tentativa de apresentar essas noções como um “problematização 

radical do sujeito”, como parte de um treinamento, a partir dos exemplos de Antonin 

Artaud e Marina Abramovic, os quais ambos “rejeitam o teatro enquanto processo de 

ficcionalização e de construção de um mundo imaginário” (QUILICI, 2015, p. 101).  

O pesquisador brasileiro nos diz que para o ator, escritor e dramaturgo francês 

Antonin Artaud, o “homem” produzido em sua época, na forma em que estava 

organizado, esqueceu-se da “fome do incomensurável”, pois se afastou de inquietações 

profundas à própria existência, as quais o teatro seria o meio para o qual seria capaz de 

agir no “organismo doente”, ou seja, no próprio homem, e que “as técnicas não serão 

mais voltadas para a criação de um mundo ficcional a ser observado por um espectador. 

Trata-se de pensar a situação teatral como uma estratégia de confrontação a 

contaminação do público” (QUILICI, 2015, p. 102). Artaud não constrói método, 

exercício ou sistematiza suas proposições para que a/o atriz/ator e a/o performer possam 

trabalhar a partir dessas inquietações de si, cabendo a cada uma/um descobrir por si a 

técnica, método, prática que lhe fossem cabíveis dentro da sua realidade concreta, pois 

trata-se, segundo Cassiano Quilici, “de um exercício constante de autoinvestigação, em 

que estados físicos e psíquicos muitos sutis são escrutinados com incrível minucia” 

(QUILICI, 2015, p.103), pois pretende-se “criar situações que tornem possível a eclosão 

de uma ‘verdade’, de uma ‘revelação’ (alètheia), que a existência mediana tenderia 

sempre a encobrir” (QUILICI, 2015, p.103) .  

Em consonância, Cassiano Quilici descreve como a performer sérvia Marina 

Abramovic apresenta seu processo de comunicação na busca de estabelecer um 
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processo de “transmissão direta de energia entre o artista e o público” (QUILICI, 2015, 

p.103-104), que dependeria de um laborioso trabalho da/do artista sobre si mesmo. Ela 

chama de “limpar a casa”, que funciona como “práticas que colocam a/o performer em 

situações-limite e que por isso mesmo poderiam fazer emergir uma nova qualidade de 

consciência e de comunicação” (QUILICI, 2015, p.103-104). As performances de 

Abramovic não só tensionam situações-limites da performer como também do público, 

fazendo-o refletir sobre sua condição superposta de espectador e sujeito, acarretando em 

estados de desconfortos físicos, psicológicos e moral, que levam muitas vezes a 

interrupção da performance a qualquer instante, como colocado pelo pesquisador 

brasileiro.  

Na perspectiva de Cassiano, os elementos encontrados nos trabalhos de Artaud e 

Abramovic “podem ser aproximados de preocupação presentes nas tradições espirituais 

e filosóficas do Ocidente” (QUILICI, 2015, p.105), tal como as encontradas por 

Foucault em Hermenêutica do Sujeito (culturas grega, helenista e romana), que:  

 

Indicam um movimento de ruptura com o modo de existência mediano, 

constituindo-se como via de acesso a uma experiência transfiguradora do 

sujeito. Tudo principia com o despertar de um desassossego em relação a 

nossa condição ordinária, [...] o homem descobre que para realizar-se 

plenamente como tal é necessário um tipo especial de “trabalho”. (QUILICI, 

2015, p.105) 

  

Este trabalho não possui nenhuma relação com as ocupações voltadas à 

aquisição de prestígio, fortuna e asseguramento de si no mundo, pois trata-se de um 

redirecionamento dos esforços do sujeito em direção ao próprio sujeito, em função da 

inquietude.  Deste modo, Quilici acredita que se altera a qualidade das relações com o 

mundo e os demais: “a qualidade do Eros, ou seja, dos vínculos e ligações que o homem 

mantém com os outros e com o mundo que deve ser transformada através deste trabalho 

sobre si mesmo” (QUILICI, 2015, p.105).  

Podemos, aqui, ampliar as questões do si para a relação eu-outro pois, como dito 

antes, é a devolutiva do outro que faz parte da experiência de me constituir enquanto 

sujeito, e que, enquanto material de trabalho no processo criativo, pode ampliar a 

construção da personagem como uma alteridade ainda mais potente, viva, onde as 

relações intersubjetivas e as experiências de alteridade se movimentam numa direção de 

diluição do Eu a partir de um vazio nestas experiências: “é possível pensar numa 

alteridade ainda mais forte, a partir do qual o si mesmo sente seus alicerces abalados”, e 

que para isso “seria necessário nos manter na abertura para essa alteridade radical e 
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misteriosa, sem querer preenchê-la, ou fixa-la numa imagem ou representação” 

(QUILICI, 2015, p.168). 

As experiências de alteridade no processo criativo, numa tentativa de dissolver o 

Eu total, ou coeso, atravessam o corpo da/do atriz/ator-performer, conforme os modos 

de integração dos sujeitos e dos elementos heterogêneos e estranhos à ficção na 

composição que, desta forma, são tensionados em virtude das singularidades manifestas, 

assim, se torna possível ultrapassar os seus automatismos, pois o corpo cotidiano “é 

construído pensando as necessidades e características da vida de cada pessoa, que 

divergem muito em cada cultura e época. Não há, de certa forma, um corpo ‘natural’, 

visto que cada um é fruto de um processo, adaptando às atividades desenvolvidas por 

cada ser humano” (SILVA, 2013, p.85). Entendido o corpo cotidiano como 

automatizado, ou seja, desligado do pensamento e da atenção, a bibliografia 

(BONFITTO, 2013; QUILICI, 2015 e SILVA, 2013) acredita que o processo criativo 

seria capaz de religá-los (QUILICI, 2015, p.117), tornando, desta forma, o cotidiano 

expressivo em função de seu caráter artificial e tecnicamente formado (SILVA, 2013, 

p.85), ampliando os processos de significação e leituras do público, pois “o corpo em 

cena coloca em cheque os aspectos inerciais e passivos do nosso estar habitual no 

mundo” (QUILICI, 2015, p.117).  

O “corpo cotidiano” tensiona o trabalho da/do atriz/ator dentro do processo e do 

acontecimento, pois, sendo independente da ficção ele se interpõe no caminho da atriz 

para a personagem, fazendo-a voltar sobre si e para seu estado de presença. Logo, 

conforme observou Quilici, as investigações sobre treinamento, método e práticas que 

auxiliam no processo, buscam, em alguma medida, dar “vida” a este corpo em cena, 

antes de estar em cena e, se posso dizer assim, antes do processo, pois a questão da 

presença da/do atriz/ator “independe da ficção e pode existir sem ela”, afinal de contas,  

essa dimensão diz respeito “a conquista de uma consciência não reflexiva (awareness)87 

dos estados de corpo-mente, podendo assim atingir modos de percepção e de ação 

 

87 O termo “consciência não reflexiva” remete ao conceito de José Gil sobre a relação da consciência do 

corpo na dança, na qual “o paradoxo da awareness é que supõe um estado de muito grande vigilância dos 

movimentos corporais, sem implicar a sua vigilância seca e superegóica a fim de os tornar ‘perfeitos’” 

(GIL, 2001, p.159), em consonância com o conceito de awareness de Grotowski que parte de uma 

representação vertical entre Terra e Céu na qual, segundo Cassiano Quilici, “o trabalho do performer 

poderia ser entendido como a construção de uma escada (na qual parte do símbolo bíblico da ‘escada de 

Jacó’) entre a densidade, simbolizada pela Terra, e a abertura para o infinito, evocada pelo Céu”, onde “o 

treinamento poderia ser entendido como a realização da conexão entre a ‘organicidade’ (terra) e um 

estado sutil de consciência (awareness), que “quer dizer a consciência que não é ligada à linguagem (à 

máquina para pensar) mas à Presença” (QUILICI, 2015, p. 97).  
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distintos do habitual” (QUILICI, 2015, p.97). A presença cênica precisa ser construída 

e, neste sentido, o treinamento deve objetivar a superação dos “dualismos e da 

mecanicidade muitas vezes presentes na vida diária” (QUILICI, 2015, p.118).  

Da perspectiva analítica evidenciada, a cena se torna um espaço-tempo das 

experiências de alteridade que inclui não só a/o da/do própria/próprio atriz/ator mas, 

também, a construção da personagem num imbricamento de alteridades, a partir de uma 

“não forma”, ou seja, “a desmontagem do corpo cotidiano significa, no limite, tornar 

acessível a experiência da ‘não forma’” (QUILICI, 2015, p.121). A não forma 

compreende o terceiro da relação entre, de um lado, o corpo cotidiano, de outro lado, o 

ser da ficção, ou seja, a desmontagem do primeiro torna possível a emergência do 

segundo, nem um e nem outro são capazes de esgotar as possibilidades de ser em cena. 

Desta maneira, podemos atrelar a ideia de impermanência do processo, ou seja:  

 

O corpo informe se mantem no fluxo contínuo de sensações, afetos, 

percepções, que aparecem e se dissolvem incessantemente, sem querer 

agarrá-las ou rejeitá-las” e “a vivência desse fluxo exige o desprendimento 

progressivo do diálogo interior que compõe costumeiramente nosso teatro 

mental. (Ibidem) 

 

Perceber que o fluxo de afecções, sensações, percepções dos corpos se 

transforma a cada encontro ou ensaio e, com isto, tudo pode estar sujeito a modificações 

do que havia se considerado antes, é uma maneira de reflexionar a impermanência como 

este elemento, ou seja, os componentes do processo criativo se tornam o “tudo-nada” do 

processo, como dito por Edgar Morin (2015, p.42): tudo parte deles, ao mesmo tempo 

que se tornam o “ruído” que desregula o processo para se autorregular no momento 

seguinte.  

Logo, a alteridade compreende uma determinada forma de exploração dos 

espaços vazios no e do cotidiano através do cultivo da estranheza podendo emergir 

deste movimento outros modos de existência, das suas produções artísticas e/ou 

intelectuais, como um dispositivo de relação e seus atravessamentos no Eu, em direção 

a um Outro, ou seja, a personagem. Nesta direção, Cassiano Quilici retomou, em seu 

estudo, ao conceito japonês de shugyô (修行), que podemos denominar por um princípio 

operativo presente em diversas artes tradicionais japonesas – as tradições 

contemplativas orientais, em especial o budismo - numa “prática multifacetada que visa 

fazer florescer certas qualidades humanas latentes” (QUILICI, 2015, p.191). Tais 

qualidades humanas latentes “se manifestariam numa experiência mais profunda e 

penetrante dos fenômenos e de sua radical insubstancialidade, tendo uma repercussão 
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transformadora no próprio sujeito e nas suas relações com o mundo” (ibidem), ou seja, 

o cultivo das práticas de si.  

O shugyô pode ser encontrado nos ensinamentos de Zeami acerca do treino 

(keiko 稽古) para o ator Nô, no processo de imitação, já mencionado, o qual diz que “é 

preciso existir uma correspondência entre corpo e treino artístico, diferente de qualquer 

outro treino não artístico, tendo em vista as suas especificidades e a possibilidade de ser 

cultivado” (GREINER, 2015, p.35), ou seja, é o shugyô, ou o cultivo das práticas si, 

que faz do ator Nô esquecer a “vontade deliberada de si mesmo” (ibidem), porque é o 

contato com o outro, através deste cultivo (shugyô), que faz o si do ator Nô se perder 

num vazio.  

Em sua pesquisa, Cassiano reconhece a existência de três aspectos múltiplos do 

treinamento em direção ao cultivo: a ética, que “não se reduz a um código moral que 

deve ser mecanicamente obedecido, mas a um exercício de atenção no cotidiano, que 

envolve uma percepção mais refinada da fala, da ação, da intenção envolvida nas 

atividades” (QUILICI, 2015, p.191-192) e que está “relacionada a uma arte da 

existência cotidiana, que faz do enfrentamento das situações diárias uma trabalho básico 

do praticante” (ibidem); as práticas contemplativas, que na tradição budista “visam a 

uma experiência da realidade menos mediada pela atividade conceitual e reflexiva, [...] 

mas de cultivar uma arte da atenção e da concentração capaz de flagrar o surgimento-

desparecimento dos fenômenos psicofísicos, sem reagir automaticamente a eles” 

(QUILICI, 2015, p.192); e o conhecimento experencial, “que se aproxima mais da 

perícia de um artífice do que da especulação abstrata e desencarnada” (ibidem), onde o 

conhecimento teórico “se apresenta como um mapa e roteiro para uma investigação 

pessoal, recuperando algo do seu sentido grego, do contemplar, o ‘ver profundo’ que nos 

libera das percepções distorcidas da realidade” (Ibidem).  

Todavia, a prática do cultivo de si, na concepção do autor, não pode ser 

equiparada a uma técnica, pois, o cultivo (shugyô), segundo Quilici, “também designa 

uma complexa articulação de práticas e conhecimentos, tendo como propósito o 

florescimento de um estado desperto da mente-corpo, liberto de automatismos e 

reatividades que caracterizam a consciência ignorante dos seus próprios processos” 

(QUILICI, 2015, p. 178). Neste sentido, o shugyô  

 

Se pauta numa discriminação minuciosa das qualidades de consciência, 

segundo critério do menor ou maior grau de liberdade que se experimenta em 

relação aos condicionamentos, reatividades [...], não se trata apenas de 

produzir diferenças em relação a um padrão, ou “perseguir estados alterados 
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de consciência”, [...] está sempre enraizada no momento presente, 

transformando o próprio viver cotidiano numa espécie de arte do despertar, 

que reatualiza a cada instante. (QUILICI, 2015, p.193-194)  

 

Podemos concluir, deste ponto em diante, que a prática do shugyô pode ser 

encarada como uma estratégia rica na captação da estranheza do outro, nas relações do 

cotidiano, dentro e fora dos processos criativos. Reforçando que a ideia de estranheza, 

aqui, não é compreendida pela noção do senso comum ocidental de fora da norma, mas 

como o indeterminado ou indefinido ligados ao desconhecido que indiciam outros 

modos de se relacionar e fazer conhecer, pois “se a arte pode ser entendida como uma 

série de saberes e estratégias que visam modificar qualitativamente nossa experiência da 

vida [...], é necessário liberá-la de seus templos consagrados (teatros, galerias, museus) 

e trazê-la para o corpo a corpo com as situações cotidianas” (QUILICI, 2015, p. 194).  

Em suma, o shugyô é evocado no exato momento em que ele quebra com a ideia 

de necessidade de prática e/ou método nas relações das experiências de alteridade no 

processo criativo: o próprio processo é o método. Não há técnica que dê conta do que é 

viver a própria vida, não há método para o que é ser-estar um corpo no mundo e suas 

trocas com outros corpos, e ao nos referirmos as relações com outras alteridades, 

deixemos que as próprias relações falem por si e per si, e que, talvez só assim, resultem 

em materialidades, experiências para além das estabelecidas.  

 

2.1.3 Da criação da personagem e da(s) persona(s) 

Assumindo seu caráter de acontecimento e, também, o imbricamento das 

experiências de alteridade da/do atriz/ator, o espetáculo teatral contemporâneo se 

propõe problematizar as formas de classificação e divisão mais rígidas das artes em 

campos, áreas, estilos, movimentos, linguagens e abordagens. Além disso, os artistas 

cênicos mesclam, transitam e se deslocam para além do universo específico, oscilando, 

em seus respetivos trabalhos, entre as ordens da representação e da presença da/do 

atriz/ator. 

 Neste sentido, Patrice Pavis, por exemplo, já pensava nesta nova abordagem do 

“teatro pós-moderno” para o trabalho da/do atriz/ator, incluindo o próprio conceito de 

“pós-moderno”88. Na sua obra A Encenação Contemporânea, ficou claro para Pavis que 

 

88 O pesquisador Daniel Silva nos diz que, para Patrice Pavis, o termo pós-moderno é “um cômodo rótulo 

para descrever um estilo de atuação, uma atitude de produção e de recepção, uma maneira, ‘atua’ de fazer 

teatro (grosso modo, desde os anos sessenta, após o teatro do absurdo e o teatro existencialista, com a 
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“a ideia de que o corpo seria a resposta à alienação do espírito venceu. A oposição do 

corpo e do texto perdeu sua pertinência” (PAVIS, 2015, p.235). Por outro lado, no que 

diz respeito a inserção da/do atriz/ator nesta abordagem, Daniel Silva nos diz que 

“esta/este não “representa uma história e uma personagem”, ela/ele se apresenta 

enquanto indivíduo e artista, colocando no palco pulsões e afetos antes que signos, 

aproximando-se de uma ação performática” (SILVA, 2013, p.17). Logo, podemos 

identificar em ambos os discursos duas características dessa nova encenação: “a 

valorização do polo da recepção e da percepção (o espectador é o encarregado de 

organizar impressões e conferir alguma coerência à obra) e a auto-referencialidade” 

(SILVA, 2013, p. 18).  

Tais características são caras também a Hans-Thiers Lehman na sua definição do 

teatro contemporâneo como sendo um teatro pós-dramático89 (2007), mas, em oposição 

ao conceito de “pós-moderno”, pois, segundo alertou, este se refere à uma categoria 

temporal que já não dá conta da complexa relação entre teatro e performance. Conforme 

comentou Bonfitto, a qualidade do ator pós-dramático que não tem mais que construir 

uma representação de um indivíduo ou tipo, mas deverá “apoiar-se sobre as qualidades 

expressivas que podem ser produzidas a partir de sua relação pragmática com os 

materiais de atuação, ou seja, a partir de um modus operandi” (BONFITTO, 2009, p.97-

98, no qual: “[...] deverá saber como dar vida a diferentes materiais, que produzirão por 

sua vez vários tipos de seres ficcionais” (BONFITTO, 2009, p.97-98). Neste sentido, os 

seres ficcionais funcionariam como canais transmissores “de qualidades, de sensações, 

de processos abstratos, de fenômenos naturais, de combinações de fragmentos de 

experiências vividas, de restos de memória” (BONFITTO, 2009, p. 97-98).  

Para essa empreitada, o ator pós-dramático, na visão de Matteo (2009, p.98-

100), ao contrário do exclusivismo da abordagem de Daniel Silva, deve possuir as 

competências de “dar vida a indivíduos ou tipos, e ser capaz, consequentemente, de 

construir diferentes corpos/vozes, diversas unidades psicológicas”, além de “[...] 

 

emergência da performance, do happening, da chamada dança pós-moderna e da dança-teatro)” (SILVA, 

2013, p.17).  
89 O teatro pós-dramático é evocado na medida em que Lehmann aborda o atravessamento da 

performance no teatro, na qual “é possível entender o pós-dramático como uma tentativa de 

conceitualizar a arte no sentido de propor não uma representação , mas uma experiência do real (tempo, 

espaço, corpo) que visa ser imediata [...], é evidente que deve surgir um campo de fronteira entre 

performance e teatro à medida que o teatro se aproxima cada vez mais do acontecimento e dos gestos de 

autorrepresentação do artista performático” (2007, p. 223), e que a grande diferença do performer para o 

performer do teatro é que este “não quer transformar a si mesmo, mas transformar uma situação e talvez o 

público” (2007, p. 229).   
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transitar entre diversas linguagens e qualidades expressivas, construir partituras a partir 

de materiais abstratos e subjetivos, produzir sentidos a partir, sobretudo, da relação que 

estabelece com os materiais de atuação”. Deste ponto de vista, o ator pós-dramático não 

é aquele que superou o drama que, na perspectiva de Lehmann, o sujeitaria à uma 

sombra do passado (o personagem) em detrimento da corporeidade e temporalidade de 

sua presença em cena, mas, aquele que se coloca na corda bamba entre as duas 

instancias do devir produzindo sentido de acordo com a forma de relação que estabelece 

com os materiais variados da atuação.   

Por outro lado, Josette Fèral (2015) com sua noção de teatro performativo 

questionou os limites do teatro pós-dramático, conforme formulado Lehmann90, pois, 

segundo observou Daniel, “trata-se de colocar em evidência tanto a ideia de pensar as 

ações humanas em termos de uma performance – ritualística ou cotidiana – quanto de 

perceber o quanto a Performance Art influenciou a prática teatral como um todo” 

(SILVA, 2013, p.19). Neste sentido, Féral propõe algumas características para essa/esse 

nova/novo atriz/ator que, dentre outras, podemos destacar a “transformação do ator em 

performer; a descrição dos acontecimentos da ação cênica em detrimento da 

representação; o espetáculo centrado na imagem e na ação. E não mais sobre o texto; 

apelo à uma receptividade do espectador de natureza essencialmente espetacular” 

(FÉRAL, 2015, p. 114). Aspectos já discutidos, em um determinado grau, por autores 

como Pavis ou de Lehmann, haja visto que a noção privilegia a ação do ator que se 

torna ‘primordial’ em sua reflexão, não pelo seu valor de representação ou pelo sentido 

mimético que possa vir a adquirir (SILVA, 2013, p.19). 

Neste sentido, performance e performatividade se diferem no momento em que 

a primeira se refere a uma linguagem de natureza disruptiva, que questiona a própria 

arte e o fazer artístico, assim como a condição das normativas da existência humana, 

propondo, então, uma quebra no limite entre arte e vida; do mesmo modo a 

performatividade, como vista até aqui, vai olhar com mais atenção para a ação em cena 

da/do atriz/ator-performer, e não somente seu desempenho (performance),  mas as 

 

90 A pesquisadora aponta que Lehmann cunha o termo pós-dramático ao se referir à um teatro levado a 

operar para além do drama, a partir das vanguardas históricas no início dos anos 1900, o qual elas só 

“colocavam em questão o modo transmitido da representação e da comunicação teatral de maneira 

limitada, permanecendo, finalmente, fiéis ao princípio de uma mimese de uma ação no palco” (2015, p. 

130). A pesquisadora pensa que o cerne não é, necessariamente, o drama como pensava Lehmann, mas a 

performance, ou a performatividade dos elementos em cena. Para mais informações, ver Fèral (2015, p. 

129-130).  
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relações e trocas que emergem a partir da sua presença e representação nas experiências 

de co-presença física entre atrizes/atores e o público.  

No Brasil, coube a Cohen a tarefa de meditar acerca dos desdobramentos da 

performance arte na cena teatral do país salientando, em seu estudo, que o trabalho 

da/do performer aponta para: “o desenvolvimento das suas habilidades psicofísicas” 

(COHEN, 1989, p.104), de modo mais genérico possível, baseado nos “métodos de 

autoconsciência de alguns exotéricos contemporâneos” (COHEN, 1989, p.104), tais 

como o educador armênio George Gurdjieff, acrescentando que o educador “criou um 

modelo onde coloca o corpo humano como a interação de um centro motor-instintivo 

com um centro emocional e um outro intelectual” (COHEN, 1989, p. 104).  

Além das habilidades psicofísicas, do motor-instintivo próximo do misticismo 

em voga na época, este trabalho compreende ainda a busca do desenvolvimento pessoal, 

ou seja, a atuação deixava de ser encarada como uma profissão ou ofício para se tornar 

um campo de experiências ou de tomada de consciência para utilização na vida  

(Ibidem), sendo assim, no processo de criação, o trabalho de personagem se torna 

peculiar pois se intenta, através ou junto dele, uma volta ao próprio ator, logo, o 

“processo vai se caracterizar muito mais por uma extrojeção (tirar coisas, figurar suas)” 

(COHEN, 1989, p.105).  

Podemos dizer que o atravessamento da performance no teatro faz com que, no 

campo expandido, “a construção da personagem torna-se também um laboratório de 

investigação dos processos da própria vida” (QUILICI, 2015, p.80), na qual a/o 

atriz/ator precisa lidar também com essa dimensão, na tentativa de responder: o que 

sobra, então, para a/o atriz/ator em cena? E Denis Guénoun nos fornece um norte, ao 

dizer que é o jogo das/dos atrizes/atores em cena que torna o teatro necessário na 

contemporaneidade:  

 

[...] no palco hoje só resta o jogo dos atores. [...] Isto que se designa como o 

jogo do ator ocupa hoje em dia todo espaço deixado livre, habita todo o 

palco. Sua necessidade intrínseca não pode ser mais deduzida da necessidade 

de dar vida a personagens. Ele não precisa mais atender a esta demanda. Ele 

estrutura sozinho o domínio, responde por si: a necessidade do jogo é o jogo. 

O jogo do ator não é mais determinado pelo imaginário dos personagens. Ele 

roça neles, chama-os ou os ignora, depende: mas não lhes obedece mais. 

(GUÉNOUN, 2014, p.130-131)  

 

Faz-se necessário afirmar que “esse jogo realizado pelos atores traz, em si, as 

características de todo o jogo, que é facilitar um tipo de experimentação que não traz os 

‘riscos do real’, que foge à objetividade e ao pragmatismo da realidade” (SILVA, 2013, 
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p. 86), assim, se torna o elemento primordial na cena contemporânea, nos processos 

criativos da/do atriz/ator, e de significação do espectador, e que, para Guénoun a 

“personagem existe como imaginário na atividade mental ‘do’ espectador e do ator. É 

no espírito do ator que ela existe imaginariamente, e também no espírito ‘daquele que a 

olha’”, acrescentou o autor (SILVA, 2014, p.101). O que passa a interessar é o “estar-aí 

da coisa” (SILVA, 2013, p. 98), problemática que surge após o nascimento do cinema, 

que questiona a especificidade do teatro.  

Percebemos alguns pontos de apoio em comum entre as balizas informadas por 

Denis Guénoun e as de Christiane Jatahy quando diz que o cinema libertou o teatro 

para descobrir novas formas (JATAHY, 2006). A busca de novas formas no teatro 

culminou na sua concepção como jogo, como prefere o diretor francês, do que 

propriamente a forma, se considerarmos as imposições da cena contemporânea.  

Como já foi observado pela bibliografia (GUÉNOUN, 2014; SILVA, 2013), o 

jogo na cena contemporânea leva a/o atriz/ator a outros territórios, linguagens, campos, 

etc., pois o processo criativo não obedece mais ao imaginário da personagem dramática, 

mas dela não se separa de todo, pois, joga com ela, e são nas próprias personas das/dos 

atrizes que encontramos mais um elemento do jogo. O conceito de persona foi 

desenvolvido em diversas áreas do conhecimento para tratar da relação do homem com 

seu meio social e, uma das primeiras formulações do problema pode ser vista a partir do 

estudo de Carl Gustav Jung, que se baseia na persona grega como uma espécie de 

“máscara” projetada pelo indivíduo para se relacionar socialmente, escondendo sua 

verdadeira “natureza” (JUNG, 1976). Numa direção diversa, o antropólogo canadense 

Erving Goffman, que se vale da alegoria barroca do mundo como um grande teatro, 

concebeu as personas de cada indivíduo enquanto sínteses ou resultantes de sua relação 

social com outras personas definindo, neste caminho, qual “papel” cada um deve 

desempenhar em cada momento (2014). Em ambos os casos, as personas estão 

implicadas numa teia de relações éticas, psíquicas e/ou sociais que informam as 

qualidades de cada uma delas, de acordo com as relações mais amplas de cada 

indivíduo. 

No âmbito das Artes Cênicas, tais elaborações conceituais contribuem para uma 

percepção distinta da concepção da persona de acordo com as relações criadas entre 

atores ou atrizes, personagens e público. Assim sendo, Ana Goldenstein Carvalhaes em 

Persona Performática (2012), partindo dos trabalhos e estudos de Renato Cohen, nos 

ajuda a entender com mais propriedade a utilização e a função das personas em cena. 
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Para Carvalhaes, “a persona é o estado do performer na cena criado a partir da ideia de 

outros. É a apresentação intencional de si próprio, em sobreposições” (CARVALHAES, 

2012, p. 110-111) e, também, “o estado performático do devir, da transformação 

constante, que leva à construção e à dissolução, ao outro” (CARVALHAES, 2012, p. 

110-111), por fim “[...] uma forma de se relacionar e de se posicionar na vida” 

(CARVALHAES, 2012, p. 110-111).  

No experimento Imanência: O Corpo Instalado ou Caixas do Ser 

(CARVALHAES, 2012, p. 46-57), realizado na Casa das Rosas (SP) em 1999, “oito 

artistas foram instalados por oito dias em salas visíveis ao público (com portas de vidro 

e paredes forradas com madeira), porém sem poder fazer contato com a vida externa às 

salas” (CARVALHAES, 2012, p. 46-57), que foram escolhidas/escolhidos segundo suas 

“capacidades poéticas”, “nível humano” e, principalmente, aqueles artistas que “eram 

felizes consigo mesmos” (CARVALHAES, 2012, p. 46), que eram filmados 24 horas 

por dia, com transmissão pela internet, com determinadas regras, tais como os banhos 

de sol e que não conversassem com ninguém diretamente. Apesar do material 

audiovisual presente na performance instalação, “não tinha nada a ver com a 

televisão91: era uma convicção da necessidade da introspecção, imersão e foco na 

criação artística” (CARVALHAES, 2012, p. 47).  

Assim como a peça Gotham SP (CARVALHAES, 2012, p. 57-82), da Cia. 

Teatral Ueinzz (SP), realizada em 2001, com direção de Sérgio Penna e Renato Cohen, 

da qual fez parte da Cia. por um longo período, que trabalham com não-atrizes/atores 

que passaram, ou passam, por experiências de loucura, e que se apresenta, assim como 

em Imanência, como um trabalho “de caráter colaborativo, em que a noção de autoria se 

faz borrada” (CARVALHAES, 2012, p. 57). A peça se desenvolve “a várias mãos, fruto 

de uma constelação de desejos, confluências e situação” (Ibidem), e que sua discussão 

central é “a vida na cidade” (Ibidem), o que a torna interessante e atraente “na medida 

em que traz a loucura para perto de nós na forma da conversação (teatro como diálogo)” 

(Ibidem), ao mesmo tempo que propõe “um olhar diferente sobre o mundo” 

(CARVALHAES, 2012, p. 59-60). A construção da personagem em Gotham se deu 

como uma “ressonância com traços próprios às pessoas que os encarnam” 

 

91 Como nos diz a própria autora, “era uma proposta ousada, e antecedeu em um ano o formato televisivo 

Casa dos Artistas, [...] realizada um ano e meio depois, entre 28 de outubro e dezembro de 2001” 

(CARVALHAES, 2012, p. 47).  
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(CARVALHAES, 2012, p. 61), na prática; “cada personagem foi construída a partir dos 

atores, e com que justeza e cuidado os diretores foram alfaiates da alma, cerzindo 

personagens sob medida! – a ponto de ser praticamente impossível ‘passar’ um papel de 

um para um outro, já que os papeis não são universais vazios intercambiáveis” (Ibidem).   

Os dois exemplos nos apresentam a utilização da persona que, como bem 

colocado por Ana Carvalhaes, “parece ampliar as fronteiras do que seria o artista, a 

pessoa em cena” (CARVALHAES, 2012, p. 83), oferecendo “outras possibilidades de 

construção e apresentação do “eu”” (CARVALHAES, 2012, p. 83). A autora identifica 

a persona performática como uma máscara que “traduz a ambivalência 

pessoa/personagem/máscara no assunto da cena, de forma ontológica e em tensão, 

revelando o artista e a ilusão, [...] produzindo estranhamento” (Ibidem.). Novamente, 

podemos identificar na persona performática a característica da impermanência do Eu e 

do Outro no processo criativo, no momento em que a persona “constrói máscaras de si 

mesma ao se apresentar, em várias camadas, ou incorpora máscaras para si, 

desdobrando-se em várias outras possibilidades” (CARVALHAES, 2012, p. 84), ou 

seja, o Eu inicial se desloca de si mesmo em direção a um Outro indefinido, pelo acaso, 

aceitando as adversidades, obstáculos, reveses, etc., como material de composição, em 

sucessivas experiências e trocas com o outro.  

 Como observado, o jogo como este elemento potencial da/do atriz/ator em cena, 

faz com que estas/estes não se fixem mais numa personagem dada a posteriori, mas, a 

partir dela e/ou com ela, construir outras alteridades que partem, também, do Eu de 

cada artista, ou de personas de si mesmas/mesmos, borrando as fronteiras entre as 

alteridades nas experiências e trocas no processo criativo, e que nos coloca frente a um 

novo paradoxo, tal qual postulado por Daniel Silva: “como estar em cena sem 

interpretar?” (SILVA, 2013, p.85), pensando a partir do ponto de vista do corpo da/do 

atriz/ator, haja visto que “se pensarmos no ator e seu corpo, o que se nos apresenta é 

uma opção entre um corpo cotidiano e um extracotidiano” (Ibidem).  

Como já mencionado, o corpo cotidiano determina outras vias de acesso a 

personagem, considerando a própria relação arte e vida da/do atriz/ator no processo de 

composição, mas que é o enquadramento teatral do acontecimento que preserva a 

ficcionalização como uma instância que não cessa, ao mesmo tempo que é “um outro 

aqui e agora que permeia e por vezes até se interpõe entre a cena e o que é vivido 

simultaneamente por atores e espectadores no momento da cena ou do evento teatral” 
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(SILVA, 2013, p.86), sendo o jogo esse sustentáculo das relações de co-presença entre 

atriz/ator e espectador, afinal: 

 

Se a necessidade do jogo passa a ser o próprio jogo [...], é este que passa a 

sustentar a ação cênica e a própria existência dos personagens; não é mais o 

enredo e as características dos seres ficcionais, suas características 

psicológicas, seus objetivos e mesmo a verossimilhança que determinarão a 

ação realizada pelos atores em cena. [...] é a necessidade do jogo que 

determina a constituição mesma dos personagens, ou das ações dos atores, 

que são apreendidas pelo olhar do público como configurando personagens. 

(Ibidem) 

 

A investigação e utilização de exercícios, práticas e filosofias orientais e 

arcaicas, tais como as mencionadas por Quilici, influenciaram e influenciam artistas das 

artes da cena num movimento de ampliar seus repertórios teóricos, práticos e 

metodológicos, no processo criativo da composição das personagens. Interesse 

crescente que o pesquisador observa a partir do aumento no número de pesquisas, 

incluindo no Brasil, que se voltam para o uso de métodos das artes marciais orientais, o 

yoga e as práticas meditativas e contemplativas, oriundas do Budismo, numa “tentativa 

de aprofundar estratégias de treinamento não tão identificadas com linguagens artísticas 

especificas”, que se assegura “sobretudo, na ideia da transformação dos modos de 

percepção e de relação com o mundo enquanto base de um processo criativo” 

(QUILICI, 2015, p. 176).  

Nessa investida, o ma surge não como uma prática, mas como uma estratégia 

cognitiva, que modifica e, quiçá, amplia as vias para a alteridade que emergem das 

experiências contemporâneas da cena. O trabalho sobre si reside no vazio das relações 

de alteridade, mais especificamente no hífen da relação eu-outro, no momento em que 

se percebe que o Eu não é uma totalidade referente a si mesmo, mas numa relação com o 

outro, construindo, a partir do vazio desta relação, um Outro. O ma, como operador 

cognitivo, atua nos processos de aprendizagem sobre si da/do atriz/ator, que podem ser 

inclusos, ou não, nos processos de criação, na tentativa de responder, 

concomitantemente: onde está o outro no trabalho sobre si? 

 

2.2 Estratégias Pré-encenação 

Neste momento, objetivando discutir algumas das estratégias de alteridade do 

processo criativo e cercar melhor a questão colocada acima, me reporto ao universo e a 

categorias da pré-encenação, em virtude de suas qualidades de dar suporte para a 

autopoiese do processo criativo, tais como a prática de Viewpoints, criada por Tina 
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Landau e Anne Bogart, e a utilização de autobiografias e outrobiografias como recurso 

de criação. Desta forma, foram deixadas de fora outras duas estratégias pré-encenação: 

o processo colaborativo, tal qual utilizado por Antônio Araújo na montagem de 

espetáculos do Teatro da Vertigem, e o Contato Improvisação, desenvolvido por Steve 

Paxton nos anos 1970. 

As escolhas se deram por diferentes motivos, sendo o Viewpoints escolhido pelo 

contato direto com a prática em 2010, através da oficina oferecida pelo espetáculo 

Rainha[(s)], e a autobiografia pelas problemáticas do Eu nas narrativas em primeira 

pessoa,  que o teatro vem se apropriando para construir outras relações na e em cena, 

tais como os trabalhos acadêmicos e artísticos de Janaína Leite, na busca de oferecer 

materiais de suporte à teoria proposta nesta investigação, no intuito de encontrar 

vestígios e questões acerca das relações Eu-Outro, e de como podemos “olhar de novo” 

para estas categorias, ou ferramentas, e observar com mais atenção as experiências de 

alteridade e não, necessariamente, a técnica, sistema ou método. 

 

2.2.1 Viewpoints como prática 

Podemos, a partir de agora, pensar como algumas estratégias podem auxiliar, 

individual e coletivamente, os processos criativos autopoiéticos na cena contemporânea, 

salientando a contribuição do Viewpoints que visa, em suas atividades, fazer emergir 

materiais, teórico-práticos, para o exercício autopoiético de “desterritorializações” do 

Eu e do logos. Vale ressaltar que não existe consenso acerca do surgimento dessa 

prática, mesmo quando se considera os trabalhos pioneiros das dançarinas Mary Overlie 

e Aileen Passloff. Nesse contexto de discussão, “é impossível dizer de onde essas ideias 

se originaram, porque elas são atemporais e pertencem aos princípios naturais do 

movimento: tempo e espaço” (BOGART e LANDAU, 2017, p.25), visto que o interesse 

aqui é perceber de que maneira tais práticas de treinamento agenciam as subjetividades 

no e do processo criativo em torno da questão mais ampla das alteridades. Neste 

sentido, se remetem aos atemporais também informam uma preocupação que não 

pertence, propriamente, aos princípios naturais do movimento. 

No final da década de 1960, após a Guerra do Vietnã, um grupo de artistas (de 

diversas áreas como a dança, o cinema e a música, para citar alguns) se reunia na igreja 

Judson, localizada na Washington Square, em Nova York, no desejo de “questionar a 

concepção do seu próprio treinamento e de como abordavam seus próprios trabalhos” 
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(BOGART e LANDAU, 2017, p. 21). Inspirados por Robert Dunn, professor de 

composição em dança, esses artistas, que incluíam, dentre outros artistas, o compositor 

John Cage e o dançarino Steve Paxton, fundador da técnica de contato improvisação, 

fundaram o Judson Church Theater. Como informou Matteo Bonfitto, o Judson nascia 

como um movimento de “libertar a coreografia da psicologia e do drama convencional” 

(BONFITTO, 2013, p.105), trabalhando com “a noção de que qualquer coisa é possível, 

esses artistas começaram a mudar as regras” (BONFITTO, 2013, p.105), e, dentre 

outras mudanças, experimentaram a alea, ou seja, “processos aparentemente aleatórios 

que não seguem qualquer regra estabelecida a priori, buscando explorar os estímulos 

que emergem a cada momento no desenvolvimento do processo criativo” (BONFITTO, 

2013, p.105). Desta forma, “rejeitaram a insistência do mundo da dança moderna em 

veicular mensagens sociais e técnica virtuosística, e substituíram-nas por decisões 

internas, estruturas, regras e problemas. Qualquer movimento que ocorria enquanto se 

trabalhava nesses problemas tornava-se arte” (BOGART e LANDAU, 2017, p.21-22). 

Aileen Passloff, dançarina e coreógrafa norte-americana que fora uma grande 

influência para o Judson, dava aulas na Bard College, em Nova York, na década de 

1970, quando Anne Bogart, uma das criadoras dos Viewpoints, se torna sua aluna nas 

aulas de Composição, e na qual “eram estimulados a criar seu próprio trabalho baseado 

em sonhos, objetos, propagandas, qualquer coisa que pudesse ser alimento para a 

criação”. (BOGART e LANDAU, 2017, p. 23), e que tivera uma grande relevância para 

que Anne começasse a pensar no seu trabalho criativo. Em 1979, Anne, que pertencia 

ao corpo docente da New York University, conhece a coreógrafa estadunidense Mary 

Overlie, ex-integrante do Judson e inventora dos Six Viewpoints, que era o resultado de 

um mergulho nas inovações resultantes do Judson, para estruturar o tempo e o espaço 

na improvisação em dança, e que eram divididos em: espaço, forma, tempo, emoção, 

movimento e história. Como Anne Bogart mesmo afirma (BOGART, 2017, p. 23-24), 

ficou claro que a abordagem que Mary utilizou era aplicável na criação de momentos 

visceralmente dinâmicos no teatro com atores e outros colaboradores, criando, assim, 

movimento para o palco.  

E foi então que em 1987, Anne conhece a dançarina Tina Landau, enquanto 

trabalhavam no American Repertory Theatre, em Cambridge, na cidade de 

Massachussets, e, colaborando mutuamente pelos próximos vinte anos, desenvolveram 

a técnica dos Viewpoints de Mary Overlie para Viewpoints Físicos (Andamento, 

Duração e Resposta Cinestésica, Forma, Arquitetura, Relação Espacial, Gesto, 
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Repetição, Topografia) e Viewpoints Vocais (Altura, Dinâmica, 

Aceleração/Desaceleração, Silencio e Timbre) (BOGART, 2017, p.24), mas que depois 

serão divididos em três eixos. Podemos, então, definir os Viewpoints de Anne Bogart e 

Tina Landau como:  

 

Uma filosofia traduzida em uma técnica para: 1. treinar performers; 2. 

construir coletivos; 3. criar movimento para o palco. [...] série de nomes 

dados a certos princípios de movimento através de tempo e do espaço, 

constituindo uma linguagem para falar sobre o que acontece no palco. [...] 

pontos de atentividade92 que o performer ou o criador faz uso enquanto 

trabalha.  Dividido nos eixos de Tempo (Andamento, Duração e Resposta 

Cinestésica), de Espaço (Forma, Arquitetura, e Relação Espacial) e de Tempo 

e Espaço (Gesto, Repetição e Topografia). (BOGART e LANDAU, 2017, 

p.25-26) 

 

Como podemos observar, a questão central da técnica Viewpoints desenvolvida 

por Anne e Tina reside na ideia de movimento no tempo, espaço e tempo-espaço, a 

partir do sensível, como resposta a percepção individual e/ou coletiva de um grupo, 

mais do que explicações racionalistas e psicologizadas para a criação de cenas, 

espetáculos, performances e personagens, como veremos a seguir. A criação emerge de 

uma proposta de exercício e não de uma “possível ideia, racionalizada ou psicologizada, 

sobre o que poderia gerar a sugestão enunciada”, mas sempre a partir de um “Sim, e...” 

e não de um “Não, mas...”93.  

 As improvisações dos Viewpoints podem ser praticadas por artistas solos, grupos 

e companhias, sendo “o tema central de toda improvisação a busca pelo consenso, 

encontrando um caminho divertido e engenhoso de resolver a tarefa” (BOGART e 

LANDAU, 2017, p.109), e dentro dessas práticas, individuais e coletivas, algumas nos 

ajudam a entender melhor como os Viewpoints podem ser vistos segundo os termos da 

autopoiese por conta do descentramento, como, por exemplo, nas práticas individuais 

podemos encontrar os exercícios de Resposta Cinestésica94 (BOGART e LANDAU, 

2017, p.62-63): não cabe mais a uma pessoa escolher o que está certo ou errado, o que é 

 

92 “do inglês awareness, foi traduzido como estado imediato e sutil de atenção e de ‘escuta’ de si mesmo 

e do ambiente, denotando uma dimensão cognitiva que se diferencia de certa forma do termo 

consciousness, este um grau mais reflexivo da experiência. Atentividade remete ao estar presente e atento 

na experiência” (BOGART e LANDAU, 2017, p. 26).  
93 ““Sim, e...” é a capacidade de estar aberto a qualquer coisa que é oferecida pelos outros, ao invés de 

“não, mas...”. Quando alguém oferece uma sugestão, procure pelo que pode ser útil nela e construa com 

isso (sim, e...) ao invés de se estressar com o que não funciona e o que poderia ser feito no lugar disso 

(não, mas...). Diga: “vamos tentar” (BOGART e LANDAU, 2017, p.166).  
94 “As forças que alteram as ações dos corpos. [...] reações instintivas e espontâneas aos estímulos do 

torno que nos modificam instantaneamente. [...] reação física espontânea ao movimento que está fora de 

você” (BOGART e LANDAU, 2017, p. 62-3). 
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bom ou mau, mas na permissividade da resposta cinestésica, solo ou em grupo, de que 

tudo pode mudar a qualquer momento a partir de  um estado de disponibilidade para o 

que está acontecendo e, também, estar aberto à escuta com todo seu corpo, pois, assim, 

vê o mundo por meio do soft focus95, precisando apenas receber e reagir. Assim como 

no exercício de Fluxo (BOGART e LANDAU, 2017, p. 88-90), as escolhas são feitas 

intuitivamente e baseadas em eventos circundantes, bem como na maioria das práticas 

de Viewpoints. “O Fluxo é um convite instantâneo para movimentos instintivos e para o 

senso de fluidez do movimento em relação a outras pessoas” (BOGART e LANDAU, 

2017, p. 90). 

 Nas práticas Coletivas, ou de/em Grupo, os exercícios das Raias (BOGART e 

LANDAU, 2017, p. 90-92) e da Grade (BOGART e LANDAU, 2017, p.92-93) se 

destacam por trabalhar a partir de dois pontos de vista: de quem faz e de quem observa.  

Para ambos é interessante que: quem faz esteja comprometido totalmente com uma ação 

e, ao mesmo tempo, estar apto a ajustar-se e mudar, baseado em novos eventos 

(BOGART e LANDAU, 2017, p. 92), estando atento à escuta extraordinária96 na 

tentativa de retirar o desejo intrínseco de entreter ou impressionar; e quem observa de 

atentar para a(s) qualidade(s) do(s) movimento(s) produzidos, sem o intuito de atribuir 

juízo de valor, mas no esforço de um feedback97 que valorize as potencialidades do(s) 

movimento(s) observados e de quem faz, estimulando o potencial criativo de cada 

integrante e, também, do grupo/coletivo.  

Os Viewpoints em ensaios podem ser utilizados nos primeiros estágios, para 

compor um coletivo ou, como já mencionado, desenvolver um vocabulário físico do 

universo da peça; nos segundos estágios, para se aprofundar na personagem e encontrar 

a vida física da peça e, também, durante as apresentações de um espetáculo, propiciando 

um aquecimento e para manter o frescor da espontaneidade (BOGART e LANDAU, 

2017, p.147). Para a criação ou aprofundamento da personagem, as autoras propõem, a 

 

95 “[...] estado físico em que permitimos os olhos suavizar e relaxar de forma que, em vez de olharmos 

para uma ou duas coisas em um foco afiado, eles possam agora abarcar mais coisas” (BOGART e 

LANDAU, 2017, p. 50-51). 
96 “Do original extraordinary listening. O sentido de escuta envolve a percepção e a atenção singular e 

ampliada, pressupondo um comprometimento do corpo como um todo e não somente de um dos órgãos 

do sentido, no caso, a audição. Escutar envolve o corpo inteiro em relação ao mundo, que está sempre 

mudando à nossa volta” (BOGART e LANDAU, 2017, p.51-2). 
97 “[...] é a informação e a sensação que alguém recebe como resultado de uma ação. Por meio de nossa 

identificação com essa experiência o teatro se torna um espaço de aguçada vivencia tanto na relação à 

ação que aconteceu como aquilo que acontecerá em seguida” (BOGART e LANDAU, 2017, p.52-3).  
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partir de uma pressão delicada98, exercícios de open viewpoints99 e hot seat100 

(BOGART e LANDAU, 2017, p.153-157), no qual a função é de deixar quem elas são 

influenciar a continuidade do trabalho, encorajando o grupo a deixar as coisas 

emergirem mais do que atuar ou ilustrar. Os Viewpoints, na criação ou aprofundamento 

de personagens, se valem da espontaneidade e abertura do grupo/coletivo para que estas 

surjam de maneira natural, orgânica, sem muito apelo a espetacularização de si e da 

personagem, estando sempre abertas à aleatoriedade das circunstâncias.  

Além das práticas já mencionadas, Anne e Tina propõe uma outra que, segundo 

argumentaram, propicia a grupos, companhias ou coletivos que se enveredam pelo 

Viewpoints e queiram criar cenas e espetáculos originais ou inspiradas em peças 

particulares: a Composição, e que pode ser definida como:  

 

[...] uma prática de selecionar e arranjar componentes separados da 

linguagem teatral em um trabalho de arte coeso para o palco. [...] é um 

método para gerar, definir, desenvolver o vocabulário teatral que será usado 

em qualquer peça dada. [...] é um método para revelar a nós mesmos nossos 

pensamentos e sentimentos escondidos acerca do material. [...] é um método 

que permite o diálogo com outras formas de arte, como se as tomasse 

emprestadas e sobre elas refletisse. [...] A Composição está para o criador 

(diretor, escritor, performer, designer, etc.) o que o Viewpoints é para o ator: 

um método para praticar arte (p. 31-2). É o ato de escrever como um grupo, 

no tempo e espaço, usando a linguagem do teatro. É um processo 

colaborativo por natureza: em um curto espaço de tempo os participantes 

chegam a soluções para certas tarefas. O processo criativo demanda 

cooperação e decisões rápidas. (BOGART e LANDAU, 2017, p.163)  

 

Ela pode auxiliar na realização de um trabalho original (BOGART e LANDAU, 

2017, p. 179-188) ou pode ser direcionada ao ensaio de uma peça (BOGART e 

LANDAU, 2017, p.189-200) e, também, funcionar como prática adicional nos 

processos criativos (BOGART e LANDAU, 2017, p.201-206). A Composição é o 

momento em que o grupo/coletivo estabelece o seu vocabulário-atalho falado101  e o seu 

 

98 “[...] do original exquisite pressure denota uma ‘intensidade com beleza’, vem de um ambiente em que 

os participantes se apoiam de um modo que os habilita a mais, e não menos, criatividade, e procede de 

uma atitude de necessidade e respeito pelas pessoas com a qual você está trabalhando, pelo espaço de 

tempo que você dispõe, pela sala onde você trabalha, pelo que você faz com tudo isso” (BOGART e 

LANDAU, 2017, p. 164).   
99 “[...] uma forma livre do treinamento em Viewpoints, em que padrões de chão, como a raia e a grade, 

não são predeterminadas (BOGART e LANDAU, 2017, p. 93).  
100 “A expressão, traduzida literalmente como ‘assento ou cadeira quente’, não tem um termo similar em 

português, mas refere-se à situação de colocar alguém na berlinda e demandar respostas antes que a 

pessoa esteja pronta” (BOGART e LANDAU, 2017, p. 154). 
101 “um atalho para dar uma direção ou funcionar como ajuste em todo o processo. [...] Nomear maneiras 

para falar sobre o tempo e espaço no palco pode nos conduzir a uma linguagem compartilhada, um 

vocabulário comum” (BOGART e LANDAU, 2017, p. 149).  
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vocabulário físico102 para o universo da peça e que pode ser recriado constantemente 

para o mesmo trabalho ou a cada nova produção. A montagem103, advinda das técnicas 

cinematográficas, utilizada na Composição, serve para que a direção/encenação possa 

escolher o melhor “corte”104, juntando diferentes materiais (visuais, auditivos, táteis, 

etc.) para formar um todo, ou seja, a cena.  

 A Composição pode ser improvisada/encenada de forma descritiva ou 

expressiva: você pode tentar encenar literalmente o que aconteceu (descritiva) ou você 

pode encenar a sensação disso (expressiva) (BOGART e LANDAU, 2017, p. 172). 

Assim como nas práticas individuais e coletivas, a Composição necessita de um Jo-Ha-

Kyu105, ou seja, é preciso saber começar, desenvolver e terminar uma ação, partitura 

e/ou uma cena, não bastando, neste caso, somente reação aos estímulos, mas recebendo-

os com atentividade, numa tentativa de desenvolver o conjunto de ações, ou a partitura 

improvisada, necessária para uma composição harmônica do todo proposto, ressaltando 

o delineamento de cada parte do conjunto.  

A questão chave presente na prática das improvisações, tanto as individuas e/ou 

coletivas, é sua ideia de Composição que nos ajuda a pensar na questão central, pois 

emerge do espaço vazio gerado pelos exercícios e pelas práticas disponíveis, uma vez 

que “permitem que nos entreguemos, que possamos cair em um espaço criativo vazio e 

confiar que há algo lá, outra coisa além do nosso próprio ego ou imaginação, para nos 

captar, nos ajudam a confiar em deixar algo acontecer no palco, em vez de fazer 

acontecer” (BOGART e LANDAU, 2017, p. 37, grifo nosso). Ao mesmo tempo que 

valoriza-se a escuta e a resposta aos outros, retirando, assim, a pressão sobre qualquer 

pessoa que sinta que deve criar num vazio, dando ênfase no fato de que a criação, 

 

102 “[...] uma linguagem real na dimensão física da produção [...] movimento e/ou texto imagísticos” 

(BOGART e LANDAU, 2017).  
103 “Montagem é uma forma de dispor imagens juntas que incorporam justaposição, contraste, ritmo e 

história. Ela cria uma linha conectante do todo pela junção, acúmulo e sobreposição de diferentes 

materiais coletados em diversas fontes” (BOGART e LANDAU, 2017, p. 168).  
104 Na linguagem audiovisual o corte se refere a passagem de um plano a outro, e na qual podemos 

entender como um momento de transição ou findar de uma cena.  
105 Expressão criada por Montokiyo Zeami no século XV para descrever o padrão rítmico no teatro Nô 

japonês. “Jo-ha-kyu pode ser traduzido simplesmente como ‘início, meio e fim’. Mas é muito mais 

complexo e proveitoso se você olhar mais fundo: Jo= Introdução, Ha= Exposição e Kyu= Desenlace, ou 

Jo= Resistência, Ha= Ruptura e Kyu= Aceleração, ou Jo= Salto, Ha= Pulo e Kyu= Transposição. [...] 

Uma vez que você começa a reconhecer e a experienciar jo-ha-kyu em ação, você é imediatamente 

responsável por ele. Ele pode ser uma ferramenta útil na organização da energia e no fluxo da ação no 

palco: Jo= Comece de uma maneira tranquila, Ha= Desenvolva dramaticamente e Kyu= Termine 

rapidamente” (BOGART e LANDAU, 2017, p.173-174).  
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advinda da prática, é feita e pertence a cada membro do grupo/coletivo (BOGART e 

LANDAU, 2017, p.148).  

O que venho ressaltar aqui é a capacidade e a disponibilidade de cada integrante 

que compõe alguma prática ou Composição em se abrir para o novo, o imprevisível e o 

impermanente. É nesse “espaço criativo vazio” que reside toda a potência de um 

processo criativo, pois, assim como nos afirma Anne e Tina, a qualidade mais essencial 

em ensinar Viewpoints é estar aberto para aquilo que efetivamente acontece no grupo, 

em vez de aquilo que você esperava que acontecesse. [...] Viewpoints é sobre aprender a 

trabalhar com aquilo que você recebe: o obstáculo como oportunidade (BOGART e 

LANDAU, 2017, p.84-85).  

É interessante notar que Anne Bogart, em um artigo para a revista Urdimento 

(UDESC/SC), que trata daquilo que considera ser seis qualidades necessárias para o ator 

(Atitude, Atenção, Violência necessária, Controle físico e expansão das emoções, 

Desequilíbrio e desorientação, Interesse), faz referência ao elemento japonês ma na 

qualidade da Atitude:  

 

Os japoneses possuem uma palavra para descrever a qualidade de espaço e 

tempo entre as pessoas: ma’ai.  Nas artes marciais, o ma’ai é de fundamental 

importância por causa do perigo de um ataque mortal.  No palco, o espaço 

entre os atores também deveria ser continuamente dotado de qualidade, 

atenção, potencial e até mesmo perigo.  O ma’ai deve ser cultivado, 

respeitado e estimulado. As linhas de tensão entre os atores no palco nunca 

deveriam se afrouxar. (BOGART, 2009, p.30) 

  

Como podemos observar, a questão do ma já vem sendo suscitada como um 

elemento dentro das artes da cena, no caso de Anne, se refere a qualidade do espaço 

entre os atores. O elemento ma engendrado no teatro, a partir dos Viewpoints, faz com 

que nos tornamos “vivos”, ou seja, atentos para a pulsação de cada estímulo, abertos e 

disponíveis para cada elemento proposto, pois o que importa é lembrar que os 

“Viewpoints têm exatamente, assim como outros ‘métodos’ de atuação, o objetivo de 

fazer com que você esteja vivo e engajado no palco” (BOGART e LANDAU, 2017, p. 

103).  

 

2.2.2 Autobiografia como ferramenta 

A utilização do que vem se chamando autobiográfico na cena contemporânea é 

relativamente recente, levando em consideração a utilização do termo. Na literatura, os 

estudos sobre o autobiográfico datam do século XVIII. O marco ocorre a partir da 
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publicação póstuma de Jean-Jacques Rousseau de As Confissões (1782), onde o autor se 

colocava em primeira pessoa e “durante esse período que precedeu a chegada da obra ao 

público, o compromisso firmado de ‘dizer tudo’ pairava como uma ‘ameaça de 

verdade’” (LEJEUNE apud LEITE, 2017, p.1), e é a partir deste gênero literário, ainda 

que não nomeado como tal, que o teatro vai se valer como ferramenta da escrita e 

encenação/performance do Eu, na qual podemos encontrar traços desta utilização pela 

forma living newspaper (Jornal-Vivo), a partir dos anos 1935, nos Estados Unidos e do 

Teatro Jornal, desenvolvido no Brasil por Augusto Boal (SOLER, 2008).   

Os estudos acerca da questão das escritas de si e das autoescrituras ganham uma 

grande virada na segunda metade do século XX, principalmente nos anos 1970, com 

debates intensos sobre a questão do acesso ao vivido, ou seja, se é possível ou não, ou 

se é uma ilusão, a escrita em primeira pessoa, na qual vão criticar essa ideia da 

referência, de verdade, de um Eu que se expressa. É a partir dessa virada e desse debate 

que os estudos do ensaísta francês Philippe Lejeune ganham destaque, principalmente a 

partir do que define como pacto autobiográfico.  

 

O pacto autobiográfico é a afirmação, no texto, dessa identidade, remetendo, 

em última instância, ao nome do autor, escrito na capa do livro. [...] As 

formas do pacto autobiográfico são muito diversas, mas todas elas 

manifestam a intenção de honrar sua assinatura. [...] A autobiografia não é 

um jogo de adivinhação. (LEJEUNE, 2014, p.30) 

 

O que o autor sustenta é que não tem nada na linguagem que define o 

autobiográfico, pois ela é feita de palavras, de construção, de estilo, de escolhas, 

estéticas, de figuras que você vai erigir e construir como qualquer outro personagem. 

Existe um pacto que se cria com a/o leitora/leitor, onde esse Eu diz (o Eu da capa, o Eu 

narrador): Essas coisas eu vivi, ou eu penso que vivi dessa maneira, na qual “é inerente 

também, ao gesto autobiográfico, errar, inventar, mentir, maquiar, fazendo escolhas, 

conscientes e inconscientes, para tentar parecer isso ou aquilo para o público” (LEITE, 

2020).  

Além de Lejeune, o escritor francês Serge Doubrovsky, também da vertente 

“tudo é sempre inventado” (LEITE, 2020), cunha o termo autoficção, na obra Fils: 

roman, publicado originalmente em 1977, em contraponto ao termo autobiográfico, mas 

com a mesma finalidade:  

 

Autobiografia? Não, esse é um privilégio reservado aos importantes desse 

mundo, ao fim de suas vidas, e em belo estilo. Ficção, de acontecimentos e 

fatos estritamente reais; se se quiser, autoficção, por ter confiado a linguagem 

de uma aventura à aventura da linguagem, fora da sabedoria e fora da sintaxe 
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do romance, tradicional ou novo. Encontro, fios de palavras, aliterações, 

assonâncias, dissonâncias, escrita de antes ou de depois da literatura, 

concreta, como se diz em música. Ou ainda: autofricção, pacientemente 

onanista, que espera agora compartilhar seu prazer. (FAEDRICH, 2016, p.35) 

 

Doubrovsky acredita que a biografia é uma particularidade dentro do campo 

ficcional, onde você cria um livre pacto, suspenso e híbrido, “não tem autobiografia, é 

tudo ficção. Sempre. Não existe autobiografia porque é sempre um ato estetizado, o ato 

de se escrever, se inscrever ou se escrever” (LEITE, 2020). Na aula conferência, Janaína 

Leite faz um breve comentário acerca do posicionamento de ambos: “Lejeune e 

Doubrovsky, são criticados pela visão purista do gênero autobiográfico, na qual 

compartilham da ideia radical de que tudo é mentira/ficção, se tratando apenas de uma 

escrita estetizado de um Eu” (Ibidem).  

O termo autobiográfico não é um consenso dentro da área dos estudos, práticas e 

montagens teatrais nacionais e internacionais, sendo substituído, muitas vezes, por 

teatro documental ou teatro documentário, como faz Viviane Tellas na Argentina, com 

o biodrama106, e o grupo alemão Rimini Protokóll, ao utilizar a ideia de ready made no 

teatro107. No Brasil, a atriz e pesquisadora Janaína Leite se tornou referência na questão 

da autoescritura nas Artes Cênicas, a partir da publicação Autoescrituras Performativas: 

do diário à cena, publicado em 2017, resultado da dissertação de mestrado pela Escola 

de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade Federal de São Paulo (USP), 

defendida em 2014, na qual ela discute, tendo como ponto de partida os processos 

criativos e os espetáculos Festa de Separação (2009) e Conversas com meu pai (2014), 

a utilização de materiais biográficos como elementos de criação. Como Janaína mesmo 

afirma, “antes de pensar na autobiografia como uma ferramenta de trabalho, a partir de 

Festa de Separação, foi o cinema, e não o teatro, a maior referência na época para a 

criação do que chamou de um ‘documentário cênico’” (LEITE, 2017, p.17).  

A atriz foi buscar como referência naquele momento uma das primeiras 

publicações nacionais acerca do que se chamava teatro documentário, partindo da tese 

 

106 Viviana Tellas reivindica o termo de teatro documentário justamente pela fragilidade, pela zona frágil 

em que esse teatro se instaura, porque são não-atores, são pessoas que não dominam essa técnica do 

teatro. A artista argentina cunha o termo biodrama partindo do pressuposto de que todas as pessoas são 

arquivos de saberes, de afetos, e ela se vale destas pessoas como esses arquivos de trabalho. A partir 

dessas pessoas “não-atoras”, ela cria os espetáculos, ou biodramas, como, por exemplo, em Los 8 de 

julio, tal como descrito por Oscar Cornago (2005, p. 18-20).   
107 O grupo alemão faz do uso de não-atrizes/atores como ready-mades, ou seja, a “[...] presença das 

testemunhas reais das experiências que são colocadas em cena como documentos vivos do assunto que se 

pretende abordar”, ou seja, se utiliza de “não-atores” (LEITE, 2017, p. 40).  
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de doutorado de Marcelo Soler, Teatro Documentário: a pedagogia da não-ficção, 

defendida em 2008, também pela ECA (USP) e publicada em 2010 pela editora Hucitec, 

a qual continua sendo uma excelente referência no tema. Marcelo vai nos dizer que a 

prática documentária “não se pretende construir uma ficção sobre fatos que ocorreram, 

mas organizar um discurso a fim de discuti-los, fazendo o uso de documentos de toda 

ordem para explorar uma significação outra, diferente da obtida quando se trabalha com 

produtos assumidamente ficcionais” (SOLER, 2009). A ideia de documentário, que 

surge a partir da linguagem cinematográfica, parecia uma grande chave para responder 

as questões da atriz naquele momento, mas, também, parecia não ser suficiente para 

lidar com outros elementos, físicos e epistemológicos, dentro do processo criativo de 

Festa.  

Partindo, então, da linguagem cinematográfica, Janaína vai chamar a prova do 

referente e parte documental de index, que se associa com o que Lejeune vai chamar de 

pacto. O documentarista e professor da UNICAMP, Fernão Pessoa Ramos, fala de 

indexação [no documentário], “já que o autor expressa sua intenção documental por 

meio de índices que atestam e confirmam para o espectador que aquela obra deve ser 

recebida como documental” (RAMOS apud LEITE, 2017, p. 37)108. Os index no teatro 

servem para criar um pacto com o espectador, no intuito de dizer: isto é a prova de que 

o que eu estou dizendo é verdade. Mas, ao questionar os próprios index, Janaína se 

pergunta, nos atiçando a pensar, “de que maneira esse pacto [a partir de um index] se dá, 

que não só pelo discurso, pelo documento, pela fotografia, pelo vídeo, pela figura que 

está em cena que se coloca como testemunha de uma experiência e, por fim, pelo 

diálogo expositivo”? (LEITE, 2020).  

Em Conversas com meu pai, os disparadores do processo criativo foram os 

fragmentos de conversas – pequenos bilhetes, guardanapos com frases, palavras – 

reunidos numa caixa de sapato, depois do pai passar por uma traqueostomia, passando a 

se comunicar somente por escrito. Janaína recolheu durante anos, acreditando no seu 

caráter fragmentário e que poderia ser mote para uma criação autobiográfica, para 

recompor uma relação conturbada de pai e filha (LEITE, 2017, p.115). A dramaturgia 

 

108 O documentarista Eduardo Coutinho utiliza desta indexação em Jogo de Cena (2007), ao introduzir, na 

abertura da película, um anúncio que cria um pacto de verdade com o espectador. Ao apresentar o 

referente em um jornal, como um dispositivo de relação, o qual dizia: “CONVITE: Se você é mulher com 

mais de 18 anos, moradora do Rio de Janeiro, tem histórias para contar e quer participar de um teste para 

um filme documentário, procure-nos”, Coutinho então começa a brincar com o real e o ficcional na 

narrativa da obra, ao mesclar os depoimentos das mulheres que aceitaram essa relação como dispositivo, e 

a (re)encenação de atrizes dos depoimentos tido como reais.   
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propõe uma relação que se inicia confessional e ao longo da peça vai ganhando camadas 

simbólicas, transitando entre materiais diversos: memorias, reflexões metalinguísticas, 

depoimentos em áudio, documentos em vídeo, sonhos, os mitos como o de Édipo e uma 

passagem bíblica de Ló109.  Dividida em dois espaços distintos, a encenação se organiza 

numa primeira disposição em que em um único círculo de cadeiras é compartilhado pela 

atriz e o público, e depois, num segundo espaço, onde o público é disposto frontalmente 

em relação a uma espécie de cenário-instalação, composto por dezenas de plantas vivas, 

uma piscina de plástico cheia d’água, uma churrasqueira, dentre outros materiais 

(LEITE, p. 117-8).  

Ao contrário de Festa de Separação, que tinha uma certa negligência, ou 

arrogância como prefere Janaína, em relação ao documento como uma ideia de prova de 

verdade, ou seja, como index (LEITE, 2020), em Conversas a pesquisadora e atriz 

assume os referentes para pensar, por outras vias, a questão autobiográfica. 

  
É psicologicamente que vou pensar numa outra oportunidade de 

autobiografia, e de se debruçar sobre os documentos e arquivos. Eu não tinha 

mais nem respostas nem certezas, o acesso ao vivido era muito nebuloso e 

fragmentado, muito mais da ordem do trauma110, não do fato da experiência, 

mas do buraco, da fissura. (LEITE, 2020) 

 

Foram sete anos (2007-2014) se perguntando: o que fazer? O quê da ordem do 

conteúdo (o que estava buscando como ficção, como história, como tema), e da forma 

(livro, filme, documentário, espetáculo, performance, etc.), cabendo ao teatro, e não ao 

cinema, pois respondia as questões e ao material. Janaína afirma que a versão do 

espetáculo que vem a público, tenta, de alguma maneira, “acolher os fracassos (de tentar 

encontrar um fio condutor), essas expectativas fracassadas de tentar cercar esse 

 

109 Genesis 19, 30-38 
110 Janaína vai buscar o real não como assunto, mas como trauma, ou como ela mesmo diz: “não no 

sentido de acontecimento traumático, mas no sentido lacaniano, que é uma ideia de ruptura, de como a 

gente perde essa espécie de organização do discurso, de proteção do simbólico, o rasgo, no sentido da 

representação e do simbólico, onde a gente perde, de alguma maneira, esse discurso organizado. Que é 

isso que me faz acordar e dizer “Prazer, eu sou fulana/fulano de tal”. Quais são os ruídos nessa unidade e 

quais as rupturas nessa coesão, nisso que me faz duvidar nessa pessoa que eu sou”? (LEITE, 2020). 

Assim sendo, “Lacan define o traumático como um desencontro com o real. Enquanto perdido, o real não 

pode ser representado; ele só pode ser repetido. De fato, ele deve ser repetido. [...] repetição não é 

reprodução. Isso pode valer como epítome também de meu argumento: repetição em Warhol não é 

reprodução no sentido da representação (de um referente) ou simulação (de uma pura imagem, um 

significante desprendido). [...] a repetição serve para proteger do real, compreendido como traumático. 

Mas exatamente essa necessidade também aponta para o real, e nesse ponto o real rompe o anteparo 

proveniente da repetição. É uma ruptura menos no mundo que no sujeito – entre a percepção e a 

consciência de um sujeito tocado por uma imagem” (FOSTER, 2017, 126). 
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conteúdo, e entende que esse fracasso é seu próprio material, esse lugar do indizível, do 

não acessar completamente essas memórias” (LEITE, 2020), e segue dizendo que: 

 

A gente entendeu quando ele começou a ser possível como espetáculo, 

quando afirmamos que se tratava do indizível, do que não se sabia sobre essa 

história. E isso abriu uma possibilidade de pensar a autobiografia muito mais 

ampla, porque não tem haver “com o que eu sei sobre mim”, mas “com o que 

eu não sei sobre mim”. Isso abriu a perspectiva do autobiográfico, para algo 

muito mais complexo e interessante. (LEITE, 2020)  

 

Sobre a questão da utilização dos materiais biográficos, podendo ser suas/seus 

ou do outro, mais exatamente essa passagem entre a obra e a vida, é necessário postular 

que não tem nada que esteja dado pela vida que nos ajude a pensar em uma organização 

para os materiais coletados, “é o gesto de artista que vai ter que ser feito para extrair 

dessa massa morta que é a vida, alguma coisa que é da ordem da criação” (LEITE, 

2020). Conversas, então, se converte num work in process, ou seja, “o processo passa 

então a produzir memória sobre si mesmo” (LEITE, 2017, p. 116), reforçando a ideia de 

um processo criativo autopoiético.  

A questão biográfica, suscitada por Janaína em Conversas, levanta uma questão 

importante para pensar a cena contemporânea: como você torna o outro material 

importante no seu trabalho? Não o Outro da/do atriz/ator, ou seja, a personagem, mas o 

outro que não o eu, haja visto que “essa ‘presença de uma ausência’, esse testemunho 

indubitável de uma existência, não pode ser confundido com a pessoa” (BRAIT, 2017, 

p. 21), tendo como horizonte a questão posta pela característica yûgen em Zeami, 

desenvolvida por Bonfitto, onde inclui no processo aspectos sensíveis que estão além do 

visível e na medida em que revela um exercício profundo de alteridade.  

No espetáculo Conversas não são apenas utilizadas as memórias e documentos 

referentes da própria atriz, mas, também, de seu pai, ou seja, ele é o outro, a “presença 

de uma ausência”, com quem a atriz dialoga e leva para a cena, ainda que sua presença 

seja apenas uma “representação de si mesmo” desencarnada, pois o que vemos são 

apenas seus referentes. Não caberia pensar, então, a partir de uma outrobiografia? Se 

assim acordado, podemos pensar a partir da definição de autobiografia por Phillipe 

Lejeune como sendo “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua 

própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história da 

sua personalidade” (LEJEUNE, 2014, p. 14), a outrobiografia como a apropriação da 

história de parte da personalidade (de uma persona, talvez?) existente de uma outra 
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pessoa, dita, de carne-e-osso, seja narrada em prosa, poesia ou de forma dramatúrgica, 

com o intuito de fabular111 novas histórias, narrativas, espetáculos, etc. 

Apropriar-se não significa, necessariamente, controle total ou parcial do material 

colhido da história do outro, de tomar para si a história no simples intuito de 

transformá-la em obra ou experiência artística, mas, ao contrário, de fazer da 

apropriação um dispositivo de relação, de que esse dispositivo seja um disparador de 

interesse para o acaso112, se questionando, ao mesmo tempo, de como criar dispositivos 

que vão abrindo a própria relação e as possibilidades de criação e não as fechando.  

Os index oferecidos pelo outro podem ser encontrados no espetáculo Hysteria 

(2001), do Grupo XIX de Teatro, composto pelas atrizes Evelyn Klein, Mara Helleno, 

Janaina Leite, Juliana Sanches e Tatiana Caltabiano, com direção de Luiz Fernando 

Marques, utilizando como cenário o Hospício Carioca Pedro II (Praia Vermelha) e 

baseado na pesquisa de documentos de hospícios femininos no século XIX, onde 

trabalham com os relatos dessas mulheres diagnosticadas como histéricas, na virada do 

século XIX para o XX no Brasil. Os relatos declarados nesses documentos, recortados, 

ou seja, destacados de sua funcionalidade informativa, utilizados como material de 

pesquisa, e que se apresenta como material de diálogo com a vida das atrizes para, 

assim, serem levados à cena, servem como prova do referente para se conectar com a 

espectadora em particular, criando assim um pacto, já que o que restou destas outras 

que não estão em cena, são apenas relatos documentados. Como nos afirma o programa 

da peça113: 

 

Aproximar-se dessas mulheres diagnosticadas como histéricas é trazer à tona 

trajetórias pessoais e únicas, depoimentos de desejos abafados, relâmpagos 

de vivacidade, fragmentos de memórias que não poucas vezes parecem se 

confundir com as histórias das mulheres dos dias de hoje, que são 

delicadamente convidadas a participar da peça. (GRUPO XIX, 2011) 

 

Podemos pensar, também, por outro viés: a utilização do outro como uma 

espécie de referente não-material. Neste sentido, podemos encontrar no relato de 

 

111 Como aquela evocada por Janaína Leite: “[...] eu quero achar a história. A fábula. Que expresse tudo 

isso. A fábula é como uma fita de super oito perdida em uma feira” (LEITE, 2017, p. 149). 
112 “Aceitar a intervenção do imprevisto implica compreender que o artista poderia ter feito aquela obra 

de modo diferente daquele que fez. Aceita-se que há concretizações alternativas - admite-se que outras 

obras teriam sido possíveis. Discutir a intervenção do acaso no ato criador vai além dos limites da 

ingênua constatação da entrada, de forma inesperada, de um elemento externo ao processo” (SALLES, 

1998, p.34-5). 
113 Disponível em <http://www.grupoxix.com.br/press/wp-content/uploads/2011/02/Projeto-

Hysteria1.pdf>.  

http://www.grupoxix.com.br/press/wp-content/uploads/2011/02/Projeto-Hysteria1.pdf
http://www.grupoxix.com.br/press/wp-content/uploads/2011/02/Projeto-Hysteria1.pdf
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Matteo Bonfitto (2013, p.50-56) acerca de seu processo criativo do espetáculo Em 

Lugar Algum (1998), no qual descreve sua dificuldade em se aprofundar no 

personagem, Rolando P., da obra de Oliver Sachs, Tempo de Despertar,  um exemplo 

deste outro como referente não-material, pois o ator “não permitiu que as informações 

dadas pelo autor aprisionassem seu olhar, ou limitasse a possibilidade de ser tocado pela 

observação de pacientes que não apresentassem pontes e analogias diretas com o 

universo de Rolando P” (BONFITTO, 2013, p.50).  

 

Inúmeros foram os momentos em que deixei a página do meu caderno vazia 

ao chegar em casa. Não era possível nem de perto qualquer tentativa de 

escritura sobre aqueles momentos em que, em alguns casos, a presença do 

Outro faz escorrer, como numa avalanche silenciosa, uma amalgama de 

ocorrências expressivas, memórias, afetos, desejos, pulsões, etc. Já em outros 

casos, era como estar diante de uma tela branca, inerte, distante, que às vezes 

parecia manifestar uma reação, ainda que sutil, quase imperceptível. Também 

nesses casos as páginas do caderno permaneciam brancas pois era como ser 

catapultado para outra dimensão, um outro espaço-tempo. (BONFITTO, 

2013, p. 51) 

 

O ator então vai trabalhar a partir do que considera ser uma simultaneidade 

expressiva ou seja, “ao mesmo tempo que buscava materializar aspectos sensíveis 

relacionados com o universo de Rolando P., explorava, na prática, qualidades 

expressivas captadas e registradas no seu corpo a partir do contato direto estabelecido 

com os pacientes observados” (BONFITTO, 2013, p. 51) e que, no caso do espetáculo 

em questão, “a simultaneidade expressiva foi gerada pelo contato direto com o Outro, e 

é em função das implicações geradas por esse fato que pôde reconhecer a sua 

especificidade, não sendo um produto de elaborações subjetivas, mas de um processo 

intersubjetivo que se deu em nível profundo” (BONFITTO, 2013, p.52).  

O outro, em Em Lugar Algum, surge como material por vias da observação, 

como uma espécie de index imaterial e não do index como material físico, o que “gerou 

um complexo processo de imitação, sobretudo em função de se tratar de organismos 

vivos, processuais, que mesmo em estado de catatonia não se petrificam em termos 

sensíveis” (BONFITTO, 2013, p.104), ou seja, é a própria condição de existir deste 

outro que se torna o referente e não exatamente o que ele produz como material (escrita, 

fotográfica, audiovisual, narrativa). É importante ressaltar que só o observar com o 

olho114 não comporta parte do material outrobiográfico, é, também, o que está fora do 

 

114 Constantin Stanislavski já chamava a atenção para a questão da observação como uma espécie de 

material do ator. Em A Construção da Personagem, já dizia à sua companhia: “Vocês estão aqui para 

observar e não para copiar. Os artistas têm de aprender a pensar e sentir por si mesmos e a descobrir 
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enquadramento óptico de sua alteridade que compõe o material de referência, no caso a 

condição de portador de Parkinson residente de uma instituição cuidadora.  

Ao fazer o enquadramento óptico da condição material de uma alteridade, é 

necessário pensar no que está fora do enquadramento óptico, ou seja, o que não se 

mostra anexado/associado diretamente pela óptica do olhar, à essa condição (in)visível 

da qual se faz uso115. Isso é que chamo de ética, partindo da concepção de Cassiano 

Quilici sobre o cultivo (shugyô): o outro, essa alteridade independente, existe para além 

das minhas expectativas, valores, crenças, usufruição, etc., existe para além do que 

observo com os olhos (visível), é, também, a condição imaterial  (visual) de sua 

existência fenomênica que incluo como material. É o que não vejo com os olhos, mas 

que eu sei que está ali, que vai dar suporte ao enquadramento e não, somente, o 

enquadrado em si do outro. Posso dizer então que é o grau de relevância e o tratamento 

dessas características (visíveis e visuais), assim como outras características (técnicas, 

estéticas, epistemológicas, etc.) do processo criativo, que vão mensurar, num grau maior 

ou menor, a qualidade da autopoiese do circuito retroativo do acontecimento.  

Podemos afirmar, assim como Janaína, que a presentação e a representação 

autobiográfica e outrobiográfica, nada mais são, ao fim e ao cabo, a tentativa de figurar 

a experiência vivida, sentida, sofrida (LEITE, 2017, p.120), seja por uma persona do Eu 

em si mesmo em cena ou pelo outro presente/representado n’uma persona de um Eu em 

cena. O que chamei de ética ao trabalhar o outro como material, possui um via de mão 

dupla: por parte daquele que se utiliza do outro no dever do cuidado com 

enquadramento do contexto do observado, ou, do que se escolheu não “mostrar” como 

elemento do espetáculo; temos, por parte do espectador, o convite a deslocar sua 

 

novas formas. Nunca devem contentar-se com o que um outro já fez” (STANISLAVSKI, 2009, p.17). O 

“sistema” criado por Stanislavski, ligado a uma estética realista, “estimula a observação da vida cotidiana 

e a sua lógica. O ator é aquele que deverá revelar fisicamente, através do seu trabalho, as motivações e os 

desejos que movem as personagens” (QUILICI, 2015, p. 78). Podemos ampliar a questão da observação 

deste outro para uma característica além da composição óptica do observado, compondo, também, com a 

própria condição deste outro, ou seja, não se trata do recorte da observação óptica de uma alteridade 

independente, retirando-a de seu contexto (social, político, de classe, gênero e raça), mas, ao contrário, 

incluindo o invisível, ou aquilo que não se observa com os olhos, mas nem por isso se torna irrelevante, 

ou importa menos como material de composição, ao invés de somente utilizar-se da observação óptica 

para mera “representação” do observado.  
115 Partindo da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, é assertivo afirmar que “[...] minha consciência 

de mim mesmo e o meu mito do outro sejam não duas contraditórias, mas o avesso um da outra” (2007, p. 

86), podendo dizer que há um vazio habitado entre Eu e o outro, pois “o olhar de outro sobre as coisas é 

uma segunda abertura. […], é a possibilidade de uma distância entre o nada que sou e o ser. […], o outro, 

enquanto não me fala, permanece um habitante de meu mundo, mas me lembra […] que este anônimo não 

monta o espetáculo para si mesmo, que o monta para um X, para todos aqueles que presuntivamente 

quisessem tomar parte nele” (MERLEAU-PONTY, 2007, p. 65). 
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percepção nas ordens da representação e da presença, assumindo, assim, ora a persona 

em cena como parte do universo ficcional do espetáculo, ora como o próprio corpo 

fenomenal daquele que está em cena, como já mencionado, para que haja jogo e troca. 

Se tomarmos isso como premissa, temos então uma negação do purismo de Lejeune e 

Doubrovsky de que “tudo é ficção”, e que Ana Bulhões-Carvalho e André Carreira nos 

dizem que  

 

[...] esse fator (tudo é ficção) está na base de uma espécie de desconfiança 

generalizada, já que nos sentimos incapazes de discernir o real do ficcional: 

“Preservar a distância entre a ficção e o real, identificando quem conta e 

quem ouve, é condição do livre pensar. Quando o sujeito não pode 

reconhecer o plano ficcional, vê reduzidas as suas possibilidades políticas 

frente às narrativas, e se torna passivo na troca simbólica”. (BULHÕES-

CARVALHO e CARREIRA apud LEITE, 2017, p.120)  

 

 O outro que me aproprio e levo para cena como “representação de si mesmo” e 

que não fala por si, mas, ao contrário, por uma persona do Eu, nos dá pistas para seguir 

pensando o Eu-Outro/Eu-Nós, ou seja, até que ponto se permite abdicar deste Eu total 

em prol de uma relação impermanente do processo? Ora, este Eu só existe a partir de 

um determinado ponto da própria trajetória, é uma lógica na qual você organiza uma 

identidade, uma ideia de um Eu coeso, a partir de uma relação de causa e consequência 

entre os fatos, “n’uma finalidade de você olhar para um ponto final de uma vida, 

voltando e significando tudo em prol dessa ideia que se tem deste “um Eu”. As coisas se 

encaixam para montar essa ideia de um Eu que faça sentido, uma ideia positiva sobre 

identidade, sobre a construção deste um Eu” (LEITE, 2020.  

Como podemos observar, a questão da autobiografia e, também, da 

outrobiografia, se conectam ao ma como operador cognitivo no momento em que, se 

valendo das autoescrituras e/ou das outroescrituras como material de trabalho, se 

organizam contra uma tentativa fracassada de monitorar pontos de referências lógicos 

na busca de controle ou manipulação dos interesses, vontades, desejos do e no processo 

criativo por parte de seus integrantes, abdicando de uma coerência constante em prol de 

um acaso, mantendo o processo criativo vivo, pulsante e pulsando. Toda linha reta é 

uma linha morta, toda perspectiva é um lugar de onde se olha, um ponto de fuga 

centralizador, e o processo criativo não é uma linha reta, ele é, nessa perspectiva, 

orgânico, autopoiético, descentralizador e desestabilizador, e isso inclui o Eu como 

material afetado por estes elementos.  
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Marcelo Soler, ao pesquisar o teatro documentário na sua tese, já nos informava 

da importância deste “descentramento do eu”, na tentativa de oferecer uma série de 

princípios que norteiam o trabalho com o Teatro Documentário e um esboço de um 

possível caminho para essa prática, abandonando o “eu” para assumir o “nós”, a fim de 

enfatizar o trabalho em conjunto com o grupo de alunos que resultou nas conquistas do 

trabalho (SOLER, 2008, p. 12), assim como Matteo Bonfitto no processo de construção 

da sua personagem em Em Lugar Algum: em ambos os casos, Soler assumindo o “nós” 

e Bonfitto em processo de intersubjetivação com o Outro, há uma espécie de abdicação 

do si, daquilo que se considera ser um Eu coeso, totalizante, produzindo materiais e 

referências para o próprio processo, no caso de Soler se tratando de um processo de 

pesquisa e criativo para Matteo Bonfitto. 

Assim como a autopoiese de Maturana e Varela é condição de um determinismo 

estrutural116, no qual se refere ao processo de adaptação do ser vivo com o meio, ou 

seja, como ele se reconstrói a partir das interferências dos elementos externos se 

adaptando ao meio, criando um paradoxo necessário, pois a autonomia do sistema não 

significa, necessariamente, que ele está isolado do meio, mas interagindo com ele da 

mesma forma que o processo criativo autopoiético também possui sua relação com os 

elementos externos, alheios, ou não, ao processo criativo, garantindo, assim, sua 

circularidade autoprodutiva117. É através de processos intersubjetivados, seja entre 

“estas/estes” que compõem o processo, seja entre “estas/estes” e “aqueles” externos ao 

processo, que garantiremos a retroalimentação do processo, tornando-o vivo, pois na 

relação entre “estas/estes do processo” cada qual possui uma ou outra característica 

particular que se oferece como material, físico ou não, de troca no e para o processo. 

Assim como, “estas/estes” na busca de colher materiais de e/ou em outras alteridades 

alheias ao processo, e que pode se apresentar como material/ferramenta de trabalho, ou 

não.  

 

116 Para Maturana, “todo sistema vivo é determinado por sua estrutura, isto é, pela forma como seus 

componentes se relacionam entre si. O que acontece a um sistema num dado momento depende da sua 

estrutura nesse momento” (MATURANA apud MARIOTTI, 2008, p. 72), onde podemos entender 

estrutura como os componentes articulados que se relacionam sem que, para isso, a organização do 

sistema mude, sendo assim “o determinismo estrutural não afirma que a realidade é exclusivamente 

subjetiva: diz apenas que subjetiva é a percepção que temos dela. [...] a percepção não é determinada 

unilateralmente, e sim por meio da interação do nosso organismo com o meio” (MARIOTTI, 2008, p. 73).  
117 Para o médico e pesquisador brasileiro Humberto Mariotti, “a noção de circularidade nos ajuda a sair 

da ideia simplista de sequencias lineares do tipo causa-efeito, e abre nossa percepção para a complexidade 

dos fenômenos [...]”, e que ao evoluir para o conceito de circularidade autoprodutiva que é característica 

dos sistemas autopoiéticos, “nos quais o produto é também o produtor, isto é, num dado momento não se 

pode fazer diferença entre o que produz, o que é produzido e o produto” (MARIOTTI, 2008, p. 94).  
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2.3 O circuito retroativo autopoiético 

2.3.1 estética do performativo de Érika Fischer-Lichte, um breviário.  

A proposta de uma autopoiese dos processos criativos se entrelaça ao circuito 

retroativo autopoiético de Érika Fischer-Lichte no exato momento em que o cerne da 

autopoiese, ou seja, retroalimentação de experiências e, consequentemente, a 

autorregulação do processo, se estenda do processo criativo ao espetáculo, através das 

estratégias de encenação que a pesquisadora propõe: a inversão de papeis, a formação 

de uma comunidade e as diferentes modalidades de contato. No decorrer deste capítulo 

procurei discutir de que modo a bibliografia vem compreendendo os lugares dados a/ao 

atriz/ator no processo criativo da cena contemporânea ressaltando, nesse percurso, sua 

dimensão autopoiética. Nesta direção, a reflexão desenvolvida pela autora em sua 

estética do performativo se torna fundamental para nossa compreensão de suas 

propriedades.  

 A autora desenvolveu sua teoria da estética do performativo, a partir dos estudos 

do filósofo da linguagem John L. Austin que, nos anos 1950 e 1960, cunhou o termo 

“performativo”, para se referir as diferenças dos enunciados linguísticos (divididos em 

constatativos e performativos) e, também, dos estudos da filósofa estadunidense Judith 

Butler, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, acerca da sua pesquisa sobre a  

performatividade de gênero, entendendo que, por parte de ambos, é evidente a relação 

entre performatividade e espetáculo, pois “ambos consideram o cumprimento do ato 

performativo como execução pública. [...] a performatividade manifesta-se e realiza-se 

no caráter de espetáculo das ações performativas. [...] ambos veem no espetáculo a 

encarnação do performativo” (FISCAHER-LICHTE, 2019, p.51-52).  

Assim sendo, Fischer-Lichte parte para o conceito de espetáculo, que, até o 

início do século XX era considerado objeto de estudo da ciência/teoria literária, tendo 

como fundamento as primeiras teorizações do conceito dessa “nova ciência”, o 

espetáculo, partindo, portanto, da primeira disciplina universitária autônoma surgida na 

Alemanha no início do século XX, a teatralogia. O fundador dessa disciplina foi o 

berlinense Max Herrmann, que defendia que fosse o espetáculo, e não a literatura, o 

fazer do teatro uma arte, e que “teatro e drama são originalmente opostos: o drama é a 

criação de uma arte da palavra por um indivíduo; o teatro, pelo contrário, é fruto de um 

trabalho do público e de quem o serve” (FISCHER-LICHTE, 2019, p. 54). 



 

130 
 

  O estudo da teatralogia encontra um paralelo na fundação de outra disciplina: a 

investigação sobre a hierarquia entre mito e ritual, onde se destaca os estudos e escritos 

do teólogo e orientalista escocês William Robertson Smith, o qual Érika se orienta. O 

que interessa destacar desse paralelo é o argumento defendido na fundação de ambos, 

teatro e ritual, que se serviam de princípios análogos. Como nos aponta Fischer-Lichte, 

“tratava-se em ambos os casos, de uma inversão de posições no seio de uma hierarquia: 

do mito para o ritual e do texto literário para o espetáculo. Em ambos os casos, retirava-

se o privilégio concedido ao texto e passava a privilegiar-se o espetáculo” (FISCHER-

LICHTE, 2019, p.56-57).  

Em 1912, a filóloga Jane Ellen Harrison chegou a estabelecer uma relação 

genealógica direta entre ritual e teatro, desenvolvendo sua teoria na qual o teatro grego 

teria sua origem no ritual, partindo, para tanto, da aceitação da existência de um ritual 

pré-dionisíaco em honra do daimon da Primavera, o eniautos daimon, sendo o ritual 

dionisíaco interpretado como o descendente do antigo ritual do daimon da Primavera, 

demonstrando que “o ditirambo, que para Aristóteles dá origem a tragédia, seria o canto 

celebrativo do eniautos daimon, sendo parte constitutiva do mesmo” (FISCHER-

LICHTE, 2019, p.57). Para Érika, a teoria de Harrison “retirava fundamento à 

convicção, entre os seus contemporâneos, de que a cultura grega – que eles assumiam 

como modelo e exemplo - se baseava no texto” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.58). A 

contribuição de Harrison se dava a partir da ideia de que “teria existido o ritual e, só 

posteriormente, a partir dele, se teriam desenvolvido o teatro e os textos escritos para a 

sua representação” (Ibidem), e que fornece, assim, uma prova da virada performativa, 

para qual Érika acredita que transformou o conceito de espetáculo, verificando que o 

ponto de partida para estas reflexões é a relação ator e espectador.   

 É possível entender, então, que é “a co-presença corpórea de atores e 

espectadores que, antes de mais, possibilita e constitui um espetáculo. Para que ele se 

realize, atores e espectadores, devem reunir-se durante um certo tempo, num 

determinado lugar, e fazer algo em conjunto” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.59-60), não 

há divisão sujeito-objeto, “a co-presença corpórea implica, pelo contrário, uma relação 

entre co-sujeitos, [...] o espetáculo acontece entre atores e espectadores e é produzido 

por eles em conjunto” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.60). É a definição de medialidade, 

ou seja, o espetáculo como média de espectadores e atrizes/atores, que Herrmann cunha 

e que é reforçado pelos espetáculos de sua época, sobretudo os trabalhos de Max 

Reinhardt, que Érika se pauta para tratar da relação atriz/ator-espectador. Herrmann 
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apud Fischer-Lichte (2019, p.62-63) acredita que “a materialidade específica e 

transitória do espetáculo constitui-se através do corpo dos atores que se movimentam 

pelo espaço, sendo esta materialidade que reside o elemento decisivo da atividade 

teatral”, interessando-se pouco pela “figura imaginária pertencente a um universo 

fictício que é criada através da representação,” (Ibidem) mas preferindo falar dos corpos 

reais e de “espaço real”, ou seja, “ele não concebe o corpo do ator como portador de um 

significado, antes se concentra na materialidade especifica do corpo e do espaço” 

(Ibidem). 

 Para Érika, “ao definir teoricamente o conceito de espetáculo, Herrmann 

transfere a atenção do corpo enquanto portador de signos, enquanto expressão e veículo 

de determinados significados, para o ‘corpo real’, isto é, do estatuto signico do corpo 

para o seu estatuto material” (FISCHER-LICHTE, 2019, 65-66), e com isso “exclui as 

questões sobre a representação, ou seja, sobre a realidade fictícia representada em palco 

e os possíveis significados atribuíveis ao aspecto exterior dos atores as suas ações” 

(FISCHER-LICHTE, 2019, 66). Ao conceber o espetáculo como aquilo que acontece 

entre os atores e os espectadores, ou seja, como um jogo, Herrmann retira fundamento à 

expressão “obra de arte” aplicada ao espetáculo, e que, segundo a concepção dominante 

na sua época, “o conceito de obra fazia parte necessariamente da arte – ainda que, para 

obter o reconhecimento do teatro como arte autônoma, ele próprio se refira ao 

desempenho do ator como ‘autêntico’ e ‘pura obra de arte’” (FISCHER-LICHTE, 2019, 

p.67), ou seja, o caráter artístico do espetáculo, e/ou sua esteticidade, não advém, 

necessariamente, de uma obra que ele produza, mas do acontecimento que ele, o 

espetáculo, concretize. 

 É interessante notar que a teoria de Herrmann sobre o espetáculo dialoga com a 

ideia de espaço vazio de Peter Brook no momento em que ambos defendem que é o 

entre para Herrmann ou o espaço vazio para Brook, na relação atriz/ator-espectador ou 

quem atravessa o espaço vazio e quem observa, que faz emergir o espetáculo, ou seja, 

ele reside na relação entre as partes, mais do que nas partes em si. Se assim for, e como 

já mencionado, “para que os espetáculos existam, é necessário que dois grupos de 

pessoas, atuando como ‘agentes’ e como ‘observadores’ se reúnam num lugar e num 

tempo determinados, e aí partilhem uma situação ou um certo tempo das suas vidas” 

(FISCHER-LICHTE, 2019, p.77). Todavia, o que difere o espetáculo de uma outra 

experiência partilhada entre estes dois grupos de pessoas, num determinado lugar e 

tempo, são as regras precisas no que concerne à produção e a recepção: “enquanto os 



 

132 
 

atores agem – movendo-se no espaço, executando determinados gestos, fazendo caretas, 

manipulando objetos, falando ou cantando – os espectadores percebem as suas ações e 

reagem a elas[...] como processos interiores e como reações evidentes” (FISCHER-

LICHTE, 2019, p.77) , onde a pesquisadora propõe estratégias para que esta relação se 

diferencie das demais.   

 O interesse de Érika Fischer-Lichte pela autopoiese do circuito retroativo se dá 

em virtude da segunda virada performativa nos anos 1960118, em que os espetáculos se 

valem das produções artísticas e intelectuais das performances art para (re)pensar sua 

práxis, e questões acerca dos comportamentos e ações de atrizes/atores e espectadores e 

sua influência mútua, assim como as condições específicas para que isto ocorra, para 

que se tornem experiências e não mais somente temas e propostas dos próprios 

espetáculos.  

 

O espetáculo não é apenas o lugar em que as ações e os comportamentos de 

atores e espectadores se influenciam mutuamente – de um modo que, em 

última análise, permanece misterioso – e as relações entre ambas as partes 

são negociadas; ele afigura-se, também, como o lugar onde o funcionamento 

específico destas interações, as condições e o desenrolar do processo de 

negociação podem tornar-se objeto de investigação. (FISCHER-LICHTE, 

2019, p.81-82) 

 

 O circuito retroativo autopoiético é observável na medida em que qualquer coisa 

que as/os atrizes/atores façam repercuta nos espectadores, assim como qualquer coisa 

que os espectadores façam repercuta nas/nos atrizes/atores e em outros espectadores, 

podendo afirmar então que “o espetáculo é conduzido e é produzido por um circuito 

retroativo autorreferencial em permanente mudança; daí que o seu desenrolar não seja 

completamente planificável nem previsível” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.78-79), 

podendo pensar, assim, o espetáculo como um movimento que propõe desaplanar119 as 

relações entre atriz/ator e espectador, ou seja, um complexo emaranhado de estímulos e 

 

118 Como podemos perceber a primeira virada performativa, para a pesquisadora, se dá com a teoria do 

espetáculo de Max Herrmann na virada do século XIX para o XX. Para Érika Fischer-Lichte “o conceito 

de Herrmann vai além do conceito de performativo de Austin e Butler, visto que se refere explicitamente 

aos deslocamentos que ocorrem internamente nas relações sujeito/objeto e materialidade/signicidade 

realizadas pelo espetáculo; e fica aquém dele, na medida em que deixa de fora o problema da produção do 

significado ao longo do espetáculo” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.69-70).  
119 Este conceito refere-se a tese, totalmente desenvolvida e apresentada em quadrinhos, do estadunidense 

Nick Sousanis, pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e publicada em português pela 

editora Vendeta, em 2017. Sousanis, em entrevista para a revista Cult, defende que “as maiores barreiras 

que cercam a academia e mantêm pessoas de fora dela são de linguagem, não de inteligência”, e que a 

melhor forma de compreender o mundo é “analisando, respeitando e aceitando diferentes perspectivas 

sobre ele, ‘em vez de tentar explicá-lo de forma plana’” (D’ÂNGÊLO, 2017), e, justamente por isso, 

“desaplanar é envolver múltiplos pontos de vista para, a partir deles, produzir novos modos de ver” 

(SOUSANIS, 2017, p. 32).  
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percepções que se retroalimentam entre quem faz (atriz/ator) e quem observa 

(espectador), sem a pretensão de prever e controlar reações e sensações de quem 

observa, e, sendo assim, conseguimos compreender melhor a multiestabilidade 

perceptiva do espectador. Podemos então caminhar para as estratégias da encenação 

que Érika propõe como condição para a realização da experiência, ou melhor, do jogo, 

entre atrizes/atores e espectadores.  

 

2.3.2 Estratégias da encenação 

 A primeira estratégia diz respeito a inversão de papéis de atrizes/atores e 

espectadores, “num processo onde a relação sujeito-objeto, tradicionalmente válida para 

o teatro, se transforma numa relação com múltiplas facetas que escapa a uma 

abordagem unívoca” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.83-4), na tentativa de responder se 

“se trata de uma relação entre co-sujeitos ou unicamente de uma outra atualização da 

velha relação”? (FISCHER-LICHTE, 2019, p.83-4). Temos então três exemplos para 

entender melhor esta inversão: Dionysus in 69, espetáculo do Perfromance Group, do 

antropólogo Richard Schechner, realizada em 1968 a partir das Bacantes de Eurípedes; 

a performance de Coco Fusco e Guillermo Gòmez-Peña, intitulada Two Undiscovered 

Amerindians Visit the West (Dois ameríndios não descobertos visitam o Oeste) realizada 

em 1992 em vários países; e o espetáculo do alemão Christoph Schlingensief ,Chance 

2000 de 1998. 

 Em Dionysus in 69 (FISCHER-LICHTE, 2019, 85-86), a inversão se dava a 

partir de uma relação paritária entre co-sujeitos, que, como Schechner propõe, ocorria a 

partir de duas condições: a primeira quando o espetáculo (play) deixava de ser um 

espetáculo e passava a ser um acontecimento social, ou seja, quando os espectadores se 

sentiam com liberdade para fazer parte da performance em pé de igualdade; e a segunda 

com o fato de a participação se fazer segundo um modelo democrático, dando liberdade 

as pessoas de fazerem no espetáculo o que os atores faziam, tomando parte na história.  

Já em Two Undiscovered Amerindians Visit the West (FISCHER-LICHTE, 

2019, 92-96), Fusco e Gòmez-Peña performavam dois índios da América Central, mais 

especificamente do golfo do México, vestidos de forma estereotipadas e fantasiosas, 

trancados em uma jaula na qual executavam o que chamavam de tarefas tradicionais 

(levantamento de pesos, ver televisão, digitação em um computador portátil, dentre 

outras). Ao perceber a reação do público com a performance e a inversão, não só entre 
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performers e espectadores como entre os próprios espectadores, distinguiram três tipos 

de comportamento e de percepção: a dos colegas e gestores culturais que reconheciam e 

identificavam a performance como artística e a criticavam abertamente em voz alta, 

enquanto se desenrolava a performance; a dos espectadores para quem o jogo dos papeis 

era claro, mas que queriam participar nele; e a dos espectadores que, independentemente 

onde a performance era realizada (museu, praça, estação de metrô, etc.), tinham dela a 

percepção de se tratar de uma exposição etnológica e reagiam a ela com protestos e 

concordavam com o que viam de forma curiosa.  

Por fim, em Chance 2000 (FISCHER-LICHTE, 2019, p.99-102), o espectador 

era confrontado com a multiplicidade de linguagens que o espetáculo propunha, não 

conseguindo discernir em que tipo de espetáculo se encontrava, assim como a tomada 

de atitude perante alguns números: seria teatro, circo, talk show, freak show, uma 

reunião política ou, até mesmo, a fundação de um partido político? No espetáculo de 

Schlingensief, atrizes/atores e espectadores precisavam negociar papeis e ações para que 

o espetáculo pudesse continuar, ou seja, assim como uma/um atriz/ator tinha o direito de 

se recusar a executar determinado número, os espectadores poderiam apresentar-se na 

arena com “seus números”, participando, assim, de forma ativa com direitos iguais na 

negociação das relações. O circuito retroativo seguia um princípio de causalidade, ou 

seja, sempre que um ator se recusava a dar continuidade no seu número e o espectador 

intervinha, o espetáculo assumia uma feição nova e imprevista.  

Foi, então, a partir dos três casos, que Fischer-Lichte pôde perceber que a 

inversão de papeis “ocorre a partir de uma negociação que se poderia descrever como 

um processo de democratização, de redefinição das relações entre os membros de uma 

comunidade” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.107), e, assim sendo, pôde entender esta 

inversão “como um processo de privação e de concessão de poder, que envolve tanto 

artistas quanto os espectadores” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.107), na qual “os artistas 

despojam-se, eles próprios, da condição de criadores exclusivos do espetáculo e 

declaram-se prontos a partilhar com os espectadores – se bem que em proporção diversa 

– a autoria e o poder de decisão” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.107) , chegando assim 

na segunda estratégia: a criação de uma comunidade.  

 A comunidade é o resultado possível do circuito retroativo autopoiético, na 

pretensão de “um fenômeno em que o estético se liga diretamente com o político e o 

social: a produção de uma comunidade de atores e espectadores se firma na co-presença 

física” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.110), que vem sendo postulada e debatida desde o 
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início do século XX por teóricos e artistas do teatro, assim como no âmbito da 

investigação sobre o ritual e, também, nas disciplinas sociológicas, na tentativa de 

responder se “a partir de um agrupamento de indivíduos, poderia surgir uma 

comunidade, ou, pelo contrário, se deveria partir do pressuposto de que primeiro 

existiria a comunidade e só a partir dela ocorria a diferenciação dos indivíduos” 

(FISCHER-LICHTE, 2019, p.111), ressaltando que “o teatro surgia como o lugar onde 

tais processos se podiam não apenas observar, mas também realizar de modo exemplar” 

(FISCHER-LICHTE, 2019, p.111-112).  

 A pesquisadora alemã faz referência aos estudos de Georg Fuchs, que acredita 

que “atores e espectadores, palco e plateia [...], em virtude da sua origem e essência, não 

se contrapõem, antes constituem uma unidade [...], e que só poderia ser instaurada se se 

abolisse a ribalta” (FUCHS, 2019, p. 111), ao contrário de Erwin Piscator que “entendia 

a comunidade como um coletivo político, baseado na luta de classes” (FISCHER-

LICHTE, 2019, p. 112). Na virada performativa dos anos 1960, as fronteiras entre arte e 

não-arte, estético e político, foram excedidas em que o, assim intitulado, teatro ritual, 

encontra nessas fronteiras uma função propulsora, partindo de uma crítica radical à 

sociedade industrial, já que esta negava ao indivíduo experiências de plenitude, 

processo/crescimento orgânico, concretização, experiência transcendental, dentre 

outras; sendo necessária uma vasta reforma em direção à comunidade, ou, pelo menos, 

uma revisão do individualismo (FISCHER-LICHTE, 2019, p.113-4).  

Podemos aqui encontrar um paralelo entre a inversão de papeis e a comunidade, 

a partir do espetáculo Mütter do dramaturgo e diretor alemão Einar Schleef (FISCHER-

LICHTE, 2019, p.125-129), para ressaltar que a inversão atriz/ator e espectador numa 

comunidade não se dá somente por vias de negociação, mas, também, pela via da troca 

de energia. No espetáculo, atores interpretavam as personagens masculinas de Édipo 

(Teseu, Eteócles, Tebas, dentre outros) e as atrizes se dividiam em três coros: o das 

viúvas, o das virgens e o das mulheres vestidas com roupas-de-macaco preto. As 

personagens masculinas, assim como os coros, que não agiam em conjunto, circulavam 

entre os espectadores, através de um espaço especialmente construído, e davam a 

impressão de unidade fundamental entre atrizes/atores e espectadores, mas que no 

momento seguinte se desfazia para dar continuidade ao espetáculo, dissolvendo a 

percepção de unidade e introjetando a percepção de forças opostas (tanto entre as/os 

atrizes/atores, quanto estes e os espectadores). Durante o espetáculo, a circulação, assim 

como a ação entre os coros e as personagens masculinas, se intensificava de forma 
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ininterrupta, gerando um ritmo entre atrizes/atores e espectadores, dispondo estes ao 

ritmo e a violência ocasionada pelo conflito das personagens. Não se tratava de suscitar 

um estado de êxtase, mas era o próprio processo de circulação e intercâmbio de energias 

entre atrizes/atores e espectadores que desencadeava a inversão, pois no espaço teatral a 

energia gerada não se vê nem se ouve, mas é percebida, pois o ritmo, como princípio 

energético, só exerce o seu efeito quando é sentido fisicamente.  

Sendo assim, caminhamos com a certeza de que a inversão numa comunidade 

não é necessária para tornar o espectador em um co-agente, numa/num atriz/ator, ou 

seja, a oposição entre agir e observar cai por terra, pois as reações físicas advindas das 

percepções possuem uma importante função no processo de autopoiese do circuito 

retroativo: “o espectador participa e influencia o desenrolar do espetáculo com a sua 

percepção, a qual, por sua vez, produz um efeito nas/nos atrizes/atores e em outros 

espectadores, movimentando energia e fazendo-a circular” (FISCHER-LICHTE, 2019, 

p. 132), sendo assim, encontramos em Eugenio Barba um eco dessa percepção de 

energia, pois para o encenador e teatrólogo, nas palavras de Daniel Silva “a energia 

apresenta-se na forma de um como, não na forma de um que” (SILVA, 2013, p.87).  

 Chegamos assim na terceira estratégia da encenação, que é o contato, pois a co-

presença física de atores e espectadores também implica na possibilidade de contato 

físico entre eles, do mesmo modo que representa a condição de possibilidade para o 

surgimento de uma comunidade (FISCHER-LICHTE, 2019, p.133). Ainda que à 

primeira vista uma ideia de contato físico pareça incoerente, a qual a “própria 

etimologia do termo teatro (do grego theatron: local para olhar; de theastai: olhar; thea: 

vista) sugere tratar-se de um medium orientado para a percepção sensorial da visão” 

(FISCHER-LICHTE, 2019, p.133-134), o fato de, em certos casos, “poderem ter 

ocorrido contatos físicos não mudaria em nada a posição entre o ver e o tocar que está 

presente no teatro, e uma das razões desta discussão reside no fato de o teatro se basear 

no medium público, enquanto o contato é de foro íntimo” (FISCHER-LICHTE, 2019, p. 

134).  

 No século XVIII acreditava-se que o contato retirava a ilusão sempre que o 

espectador percebesse o corpo da/do atriz/ator como “corpo real”, tomando-o assim 

sensível. Esse contato representaria, portanto, a irrupção do real na ficção, pois o olhar 

faria surgir a ilusão, acarretando no espectador emoções que estariam ligadas com a 

personagem dramática e não com a/o atriz/ator (FISCHER-LICHTE, 2019, p. 135). Para 

a pesquisadora alemã, Diderot, “quando estamos perante uma interpretação que não 
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quebra a ilusão, é no olhar do espectador que surge a ilusão, e é sempre o olhar que 

evoca nele as emoções relacionadas com a personagem” (DIDEROT, 2019, p.136).  

Todavia, a dicotomia sobre a qual se apresenta a questão entre ver e tocar, antes 

vista como insuperável e fixa, que se refere a esfera pública e esfera privada, distância e 

proximidade, ficção e ilusão no espetáculo, é derrubada por Maurice Merleau-Ponty, e 

que, segundo Érika Fischer-Lichte (2019, p.137-138), sobre a perspectiva 

merleaupotiana:  

 

O que é visível é esculpido a partir do que é tangível, que todo o ser tátil se 

destina, de algum modo, à visibilidade, e que há intrusão, transgressão não 

apenas entre o que é tocado e o que toca, mas também entre o que é tangível 

e o que é visível, que dele faz parte, do mesmo modo que, reciprocamente, o 

próprio tangível não é um nada de visibilidade, não está privado de existência 

visual. (FISCHER-LICHTE, 2019, p.137-138) 

 

 

Seguimos com dois exemplos acerca da dicotomia ver e tocar, na tentativa de 

entender mais a fundo a questão. Na cena da caricia (caress-scene), em Dionysus in 69 

(FISCHER-LICHTE, 2019, 139-140), os performers aproximavam-se dos espectadores 

e, agachados junto a eles, começavam a acariciá-los, e isso gerava reações diversas, 

desde consentimento até rechaça. Esta reação pode ser entendida por dois pontos de 

vista: do ponto de vista das/dos atrizes/atores o contato surgia em conformidade com 

novos princípios estéticos por qual se guiavam, e correspondia a uma tentativa de 

desestabilização da relação dicotômica entre realidade e ficção, entre público e 

privado/íntimo; e por parte dos espectadores criava-se uma situação ambígua, pois a 

cena se evidenciava pela ausência de ligação com a peça, e interpretavam o contato em 

função da dicotomia proposta pelas/pelos atrizes/atores, confirmando, assim, que a cena 

estava fadada ao fracasso por esse desligamento com o todo da peça.   

Já em Secret Service de 2002 (FISCHER-LICHTE, 2019, p. 147-150), do 

coreógrafo alemão Felix Ruckert, temos o primeiro caso na história ocidental do teatro 

em que foi vedada a visão dos espectadores, e apenas as/os dançarinas/dançarinos 

podiam ver o que se passava, além de controlar os movimentos dos espectadores. Antes 

do começo da peça uma dançarina informava as regras aos participantes, as quais, 

dentre outras, podiam indiciar, com um aceno de levantamento de braço, que gostariam 

que a ação que ela/ele estivesse executando fosse interrompida. Na primeira parte do 

espetáculo, os participantes eram vendados e, descalços, adentravam no espaço 

conduzidos pela mão, fazendo parte de uma determinada coreografia que ninguém, a 

não ser as/os próprias/próprios dançarinas/dançarinos, conseguiam ver e, neste caso, “já 
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não se tratava de uma dicotomia entre público e privado/íntimo, pois o que era íntimo se 

tornou público” (FISCHER-LICHTE, 2019, p. 149). Quem quisesse prosseguir com a 

experiência da segunda parte do espetáculo, além de continuarem vendados, era pedido 

que tirassem toda roupa que entendesse, se tratando agora de uma experiência corpórea 

e somática, ora agradável, ora desagradável, que ia das cócegas à excitação. Os 

participantes poderiam experimentar a possibilidade de influenciar, com o próprio 

corpo, o desenrolar do espetáculo, confiando nas/nos dançarinas/dançarinos, sem, 

contudo, poderem definir seu curso, produzindo uma experiência do circuito retroativo 

numa situação liminar.  

A dicotomia entre ver e tocar nesses dois exemplos, Dionysus in 69 e Secret 

Service, foi posta em experiência para se verificar a questão do contato em comunidades 

criadas num determinado tempo e espaço de um espetáculo, e, como vemos em ambas, 

o ver e o tocar, ainda que em situações distintas, faz do contato e a inversão de papeis, 

no caso de Secret Service, uma experiência liminar, ou entre, importante para a 

manutenção do movimento do circuito retroativo. No entanto, em todas as estratégias 

aqui apresentadas, há o fator co-presença física de atrizes/atores e espectadores que 

circula e as enreda, na estratégia mais importante do circuito: o liveness (em tempo 

real).  

Neste sentido, Érika Fischer-Lichte (2019, p.152) nos informa que com o avanço 

da tecnologia, principalmente no final dos anos 1990, em especial nos Estados Unidos, 

a relação às condições mediáticas do espetáculo teatral afeta diretamente a co-presença 

física de atrizes/atores e espectadores, ampliando para a questão da reprodução 

mediática dos espetáculos, surgindo, assim, uma nova oposição: espetáculos live, que se 

constituem pela co-presença física de atrizes/atores e espectadores e exercidos pelo 

circuito retroativo autopoiético; e espetáculos mediatizados, em que a produção e a 

reprodução intercorrem em separado, anulando o circuito retroativo.  

 Hoje em dia não há um espetáculo que não seja captado por uma média 

(câmeras, celulares, televisão), numa tentativa de reprodução e acessibilidade a um 

público de milhares, quiçá milhões, de pessoas. Porém, as estratégias de encenação aqui 

apresentadas só se tornam possíveis graças a co-presença física de atrizes/atores e 

espectadores, e era contra essa ideia de mediatização dos espetáculos, em especial das 

performances art, que artistas e grupos reagiram já a partir das décadas de 1960 e 1970, 

“valendo-se da contiguidade e autenticidade como armas na luta contra essa 

mediatização” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.152-153), ainda que alguns artistas e 
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grupos se apropriavam destas médias, como artefatos em suas experiências ou como 

suporte de reprodução, aproveitando a oportunidade para documentarem suas produções 

transitórias.   

 A pesquisadora alemã, acerca desta questão, contrapõe as posições de Philip 

Auslander e Peggy Phelan (FISCHER-LICHTE, 2019, p.153-154), no intuito de ampliar 

o debate: para o primeiro, qualquer distinção que se tenha presumido existir entre 

acontecimentos live e acontecimentos mediatizados irá desparecer, porque os 

acontecimentos live são cada vez mais idênticos aos mediatizados; já para Phelan o 

caráter de acontecimento do espetáculo não lhe permite reprodução mediática, pelo seu 

caráter autêntico e subversivo, ou seja, o espetáculo e a performance não podem ser 

arquivados, gravados, reproduzidos, etc., pois, se assim for, se transformará em uma 

coisa diferente.  

 A experiência do espetáculo O Idiota de 2002, do alemão Frank Castorf 

(FISCHER-LICHTE, 2019, p.160-167), pode ser bastante rica para compreendermos 

melhor uma utilização proveitosa da média em espetáculos. Neste trabalho, o diretor 

alemão se inspirava na obra de Dostoievsky e, para a produção, contou com o trabalho 

do cenógrafo Bert Neumann, que criou uma “cidade nova” (neustadt) que ocupava todo 

o espaço do teatro, incluindo a plateia, contendo: estruturas de contêineres de três 

andares, um bar, uma agência de viagens, um cabelereiro, uma loja com poucas 

mercadorias, uma construção que remetia a prédios residenciais associados a cidade do 

romance do escritor russo, São Petersburgo, e um palco giratório, e que, nos intervalos 

da peça, os espectadores poderiam circular nos e entre os espaços. Durante o espetáculo 

algumas ações das/dos atrizes/atores não poderiam ser vistas no modo live devido a 

grandiosidade e extensão da cenografia, cabendo aos operadores das câmeras 

registrarem e projetarem as gravações nos monitores presos às cabeceiras das poltronas. 

Na medida em que o espetáculo avançava, a relação dos espectadores com os corpos 

físicos das/dos atrizes/atores ia diminuindo, e os espectadores tinham que se contentar 

com as imagens fragmentadas e projetadas nos monitores, e na última uma hora de 

espetáculo, a única possibilidade dos espectadores se relacionarem e perceberem as/os 

atrizes/atores era pelas projeções.  

 Durante esta última uma hora a questão era se o que estava acontecendo nas 

telas era liveness (em tempo real) ou não, e isto se tornara uma interrogação para os 

espectadores, acarretando alguns bocejos e abandonos do espetáculo por parte de alguns 

dos presentes. Porém, ao final do espetáculo, a co-presença física de espectadores e 
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atrizes/atores se tornara concreta novamente. Quando os monitores se apagam, as luzes 

se acendem e atrizes e atores voltam para agradecer ao público que decidira permanecer. 

A questão suscitada por Érika Fischer-Lichte era de que “a longa privação conferiu ao 

simples aparecimento dos corpos uma nova qualidade. [...] a cada minuto crescia a 

nostalgia, que era constantemente decepcionada e frustrada, do corpo ‘real’ dos atores” 

(FISCHER-LICHTE, 2019, p. 164-165), para ela “em nenhum momento a mediatização 

pôs fim a liveness do espetáculo” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.165). Nestes momentos, 

o circuito retroativo parecia ser interrompido, pois a co-presença física de atrizes/atores 

e espectadores é um dado adquirido para quem, habitualmente, assiste a um espetáculo 

teatral, e o desejo pelo retorno da co-presença física das/dos atrizes/atores no espetáculo 

espelhava o desejo de uma troca mútua entre perceber e ser percebido, que é o 

acionador do circuito retroativo e no qual cria o espetáculo (FISCHER-LICHTE, 2019, 

p.166). A experiência de O Idiota, “conseguiu incorporar a mediatização do espetáculo 

no próprio espetáculo, sem que por isso o espetáculo live se dissolvesse nessa 

mediatização” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.166), ao contrário do que propõe 

Auslander, pois pôde se “considerar a interrupção, por uma hora, do circuito retroativo 

como uma transferência de interação (espectadores-espectadores)” (FISCHER-

LICHTE, 2019, p.166-167), e que provocava no espectador um desejo cada vez mais 

forte da co-presença física, lançando-se, assim, numa catarse desta co-presença no 

retorno das/dos atrizes/atores.  

O que torna o circuito retroativo autopoiético relevante é o caráter de 

multiestabilidade perceptiva dos acontecimentos teatrais e o seu processo de 

significação durante e após o acontecimento, por parte da recepção, pois, nestes casos, 

os signos não se apresentam somente como identificação imediata e valor 

representacional, onde a análise semiótica dos espetáculos se dava na medida que os 

signos exprimiam e transmitiam ao público através dos meios teatrais os sentidos 

retirados do texto e a performatividade do espetáculo subordinava-se a sua 

expressividade. Com a aproximação do teatro com a performance, a questão do real se 

tornara um elemento de compreensão e análise por parte da recepção e, seguindo nesse 

caminho, Érika Fischer-Lichte nos indaga se é possível compreender, a posteriori, um 

espetáculo e captar sua essência, seu discurso. Segundo a pesquisadora alemã, “o 

espectador não pode, em nenhum momento do espetáculo, capta-lo como um todo, 

como uma imagem, e relacionar cada um dos elementos teatrais que são objeto da sua 

percepção com esse todo” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.370), da mesma forma quando 
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assiste o espetáculo mais de uma vez, independente de qual o motivo, afinal “cada 

espetáculo se constitui de modo sempre novo e diferente através da sua autopoiese do 

circuito retroativo, ele nunca assiste o mesmo espetáculo, ainda que se trate da mesma 

encenação” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.370).  

O que torna cada apresentação um acontecimento é, justamente, o circuito 

retroativo autopoiético, pois as condições (físicas, geográficas, climáticas, afetivas, 

cognitivas, etc.) nunca são as mesmas para cada espectador e, também, para as/os 

atrizes/atores. Do ponto de vista da recepção, para que a compreensão de um espetáculo 

se dê de forma mais “completa” possível, o espectador precisará reelaborar o conjunto 

de imagens, consultado através da memória episódica120 e semântica121, e “traduzir em 

palavras os sentidos não verbais de que ainda se recorda” (FISCHER-LICHTE, 2019, p. 

379). Ao mesmo tempo que se coloca o problema da memória nas investigações 

cientificas, haja visto que “nos últimos anos veio a confirmar a convicção generalizada 

de que, sob múltiplos aspectos, a nossa memória ‘não é confiável’” (FISCHER-

LICHTE, 2019, p.380), ou seja, ela não funciona como um depósito consciencioso e 

fielmente conservado, “antes reconstrói de modo diverso, segundo a situação e o 

contexto, esse passado [...] (ao mesmo tempo que é) capaz de criar recordações vividas, 

mas não exatas, de acontecimentos que nunca se deram” (FISCHER-LICHTE, 2019, p. 

381).  

Pode se afirmar, então, que compreender um espetáculo é uma atividade 

linguística pela sua necessidade de traduzir em palavras o que fora experenciado, 

todavia “qualquer tentativa de compreender deverá, pois, procurar superar os limites 

que lhe são impostos pela linguagem, sem que essa compreensão possa ser alcançada, 

de fato” (FISCHER-LICHTE, 2019, p. 382), pois, por fim:  

 

Toda e qualquer descrição linguística, toda e qualquer interpretação, em 

suma, toda e qualquer tentativa de compreensão de um espetáculo 

retrospectivamente conduz à produção de um texto que obedece a regras 

 

120 “A memória episódica me permite recordar os pormenores do espaço cênico, a posição dos atores em 

cena, seus movimentos no momento em que se inicia a música, bem como a melodia e o ritmo desta, o 

modo como a iluminação, ao incidir sobre eles, lhe imprime progressivamente uma cor azul, a 

correspondência ou a ruptura entre o ritmo da fala e o ritmo dos movimentos, e não um só. A memória 

episódica é, pois, aquela que permite recordar os inúmeros fenômenos concretos que se manifestaram 

durante o espetáculo” (FISCHER-LICHTE, 2019, p.379).  
121 “A memória semântica, em contrapartida, recorda os sentimentos linguísticos – ou seja, quer as 

palavras pronunciadas durante um espetáculo, quer os meus pensamentos e interpretações durante o 

desenrolar. Disto também fazem parte as traduções efetuadas no decorrer do espetáculo, como a 

identificação de uma determinada cor como sendo o vermelho, de um movimento como sendo brusco, de 

uma atmosfera como sendo inquietante” (FISCHER-LICHTE, p.379-380).  
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próprias, torna-se autônomo no decorrer do processo criativo e, deste modo, 

afasta-se cada vez mais do ponto de partida, da recordação, do espetáculo. A 

tentativa de compreender o espetáculo a posteriori produz, assim, um texto 

independente que, por usa vez, exige um ato de compreensão. O espetáculo, 

em contrapartida, não pode ser compreendido deste modo, nem mesmo a 

posteriori. (FISCHER-LICHTE, 2019, p.382-3)  

 

  Podemos dizer que “compreender um espetáculo” passa, necessariamente, por 

uma análise, antes de uma crítica, traduzida em palavras ou, como Patrice Pavis prefere, 

por um processo de vetorização dos signos. Como Pavis mesmo afirma, “a vetorização 

é um meio ao mesmo tempo metodológico, mnemotécnico e dramatúrgico de 

estabelecer ramais de signos. Ela consiste em associar e conectar signos que são pegos 

em ramais no interior dos quais cada signo só tem sentido na dinâmica que o liga aos 

outros” (PAVIS, 2010, p.13). Não me refiro aqui aos componentes da análise (a/o 

atriz/ator, o texto, a voz ritmo, tempo, figurino, etc.), mas, antes, de uma condição para 

que ela se exerça, ressaltando que a vetorização é posterior a semiótica, haja visto que 

“o problema com a semiótica é que, ao tratar o teatro como um sistema de códigos, ela 

disseca necessariamente a impressão perceptual que o teatro dá ao espectador” 

(STATES apud PAVIS, 2010, p.12), na qual recorre a Merleau-Ponty para nos dizer 

que “é impossível [...] decompor uma percepção, transformá-la em conjunto de 

sensações, porque o conjunto é anterior às partes” (STATES apud PAVIS, 2010, p.12).  

A vetorização auxilia no diálogo entre os signos e o seu processo de significação 

no momento em que, com a utilização da multiestabilidade perceptiva, a anarquia do 

processo mnemônico e a sua falseabilidade de acesso ao percebido/vivido/experenciado 

se torne uma barreira à análise e a associação entre os signos percebidos e 

rememorados, em diálogo com outros signos e os acontecimentos do espetáculo, dão 

suporte na construção do processo de significação, que não são, necessariamente, os 

significados dados pela encenação, acarretando em outras percepções, compreensões, 

sensações que, também, podem surgir que não pela via racional, logocêntrica. E é 

justamente essas percepções, compreensões, sensações constituídas neste processo que 

torna a autopoiese um movimento vivo, pois os tensionamentos entre real e ficcional, 

presentação e representação, fenômeno e semiose, alimentam o desejo de continuar 

significando e agenciando o vivido e as suas partes. A autopoiese quebra com o 

hermetismo da auto-referencialidade, pois a referencialidade do processo criativo e, 

consequentemente, os processos de significação da recepção não se restringem somente 

ao “si mesmo” do acontecimento, mas, incluindo, o circuito de retroalimentação e 

autorregulação de referências.    
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 Como podemos observar, o circuito retroativo se torna relevante para esta 

investigação no exato momento em que a ideia da autopoiese do processo criativo não 

se finda no momento de apresentação, ao contrário, se estende a ele como mais uma 

experiência de co-criação, levando para o acontecimento todas as questões postas pela 

autopoiese do processo. Penso que o que vem se buscando na cena contemporânea é 

justamente este desejo de que as questões postas no processo se tornem material (físico, 

biográfico, afetivo, psicológico, etc.), acessível e de troca com o público, que, por sua 

vez, o alimente através da sua interação direta/co-presente, tornando a autopoiese do 

circuito retroativo um movimento orgânico, pois ela se torna “natural”, desde seu 

processo.  

 Podemos dizer então que o que torna este movimento vivo é a capacidade de 

acontecimento do espetáculo. Ele não se torna objeto, mas média, ele é meio para e não 

um objeto de. Como Quilici havia mencionado, busca-se esse movimento, ou como 

prefiro chamar, autopoiese, por vias de práticas e métodos que pudessem responder a 

relação da co-presença física de atriz/ator e espectador no campo expandido, ao invés de 

mudar sua “lógica de criação”, ou seja, fazia-se necessária uma complementariedade do 

pensamento ocidental acerca dos processos criativos, não mais cartesianos, numa lógica 

binária de causa e efeito, mas complexa, ou seja, num movimento complementar de 

circularidades autoprodutivas. Não se trata de propor uma “prática autopoiética”, mas, 

pelo contrário, de uma outra forma de pensar o processo criativo. 
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3. Olhando através do vazio entre atriz e personagem: a autopoiese de Rainha[(s)] 

Entendido como a autopoiese funciona desde o processo até seu circuito na 

relação de co-presença física entre atrizes/atores e o espectador, neste capítulo busco 

desdobrar a discussão empreendida em função do espetáculo Rainha[(s)] duas atrizes 

em busca de um coração, e sua autopoiese, para, assim, retomar o operador cognitivo 

ma e sua inserção como premissa e ferramenta em processos criativos autopoiéticos. 

Assim sendo, procuro reconstituir analiticamente o processo de criação da dramaturgia e 

da montagem desde sua gênese até sua estreia em novembro de 2008. No segundo 

momento, o foco se volta para o dispositivo cênico, o próprio espetáculo, e o jogo de 

atuação entre as atrizes durante a execução da peça, para, no terceiro tópico, perceber de 

que modo as variáveis distintas informadas até o momento ressaltam os traços 

contemporâneos, ou não, do objeto de estudo.  

Nesta análise, partimos da reconstituição do espetáculo segundo as informações 

prestadas pelos cadernos de encenação, tal como encontrados no Dossiê Rainha[(s)] da 

revista Sala Preta (2008), se tornam relevantes para se verificar a importância das 

experiências e não, necessariamente, de suas materialidades resultantes. Como bem 

posto por Patrice Pavis (2005, p.35-38), a utilização dos documentos anexos do 

espetáculo, tais como os Programas, os cadernos de encenação, vídeo, fotografias, etc., 

não podem “falar por si”, o que caberia ao analista utiliza-los somente como materiais 

objetivos, ao mesmo tempo que aponta os cadernos de encenação de Bertold Brecht, 

Samuel Beckett, Jacques Coupeau, dentre outros, como materiais chave de 

acompanhamento da encenação, devido a precisão e inteligência como estes autores 

elaboraram e construíram seus cadernos (PAVIS, 2005, p.36).  

Todavia, na análise da autopoiese do espetáculo, como a que a investigação se 

propõe, os documentos não falam “por si”, mas a partir de, assim sendo, não se trata de 

analisar tais documentos de forma objetiva, mas de forma complexa, num movimento 

complementar com os materiais epistemológicos oferecidos pelo teórico francês, em 

consonância com a discussão feita até o momento. Este movimento se dá a partir de 

algumas questões próprias: se só interessa o espetáculo, qual a função de divulgar e/ou 

publicar os cadernos de processo? Seria só vaidade ou capricho, tanto por parte dos 

artistas quanto da recepção? E por que o desejo de consultá-los ou acessá-los? Qual a 

função de saber o como, o processual, se não para compormos com a experiência vivida 

em uma ampliação da percepção e dos processos de significação?  
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Posto isto, a análise da autopoiese de Rainha[(s)] leva em consideração as 

proposições iniciais dos componentes do processo e, consequentemente, seus 

desdobramentos, a partir das declarações das atrizes, da encenadora e das/dos demais 

componentes no Dossiê, assim como pelas conversas com Isabel Teixeira, considero 

que tais materiais de pesquisa e estudo podem iluminar o processo criativo autopoiético, 

ao contrário do que propõe Patrice Pavis, que diz ser “preciso distinguir com cuidado o 

que é da ordem das intenções ou das declarações dos artistas e o que é o resultado 

artístico, o produto final entregue ao público, o único que deveria reter nossa atenção” 

(PAVIS, 2010, p.16). Cabe aqui o cuidado na análise das intenções/declarações e do 

resultado, o espetáculo, na tentativa de ampliar a análise para além do dispositivo, 

incluindo a retroalimentação de informações e seus resultantes como subsídios para o 

determinado fim. Foi preciso, antes de perguntar “o que o espetáculo queria dizer”, 

darmos um passo atrás e perguntar “o que o processo nos diz”, pois só assim 

poderíamos pensar a sobreposição entre espetáculo e processo de acordo com o circuito 

retroativo, como um componente passível de análise.  

Convém ressaltar que a ordem das intenções se torna relevante quando 

deslocamos a atenção do espetáculo para o processo, pois, como dito anteriormente, é o 

entre das experiências de alteridade e as escolhas do processo, numa tentativa de 

ampliar, inclusive, estas intenções para além do material de composição, onde os 

cadernos de processo, por exemplo, não sirvam apenas de registro do processo, mas 

registro das subjetividades nele compreendidas, e que a ordem das intenções possa ser 

lida como componente do vazio da relação eu-outro, assim como as técnicas de 

composição, que movem o processo, e que nem sempre resulta naquilo que se propõe 

inicialmente, sujeitando-se às impermanências.  

Pensemos em todas as vezes ou em quase todas que assistimos a um espetáculo 

que nos salta o espírito, que nos move para outros espaços-tempos que não só os planos 

do real (presentação) e da ficção (representação), e, em algum momento, a indagação do 

“como”, emerge como parte do processo de significação, que torna visível o desejo de 

compreender e/ou ampliar o alcance e a área da experiência vivida. Penso que este 

“como” não diz respeito às técnicas, o método, aos materiais utilizados no cenário, 

figurino, iluminação, etc., nem as escolhas epistêmicas e/ou intelectuais do processo, 

mas é o “como” das relações entre os componentes que está para além do visível, em 

“como” aquele grupo, coletivo, companhia fizeram suas escolhas a partir da relação eu-

outro dentro do processo criativo, e é este “como” que pretendo examinar aqui. 
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Considerar a ordem das intenções é uma possibilidade de ampliação da 

percepção para além da experiência do acontecimento, pois há um agenciamento de 

informações desta “ordem” que dá suporte aos processos de significação por parte da 

recepção, e que podem, ou não, serem consideradas para análise e crítica de forma 

isolada ou colaborativamente confluídas. Em nenhum momento as intenções são lidas 

como verdadeiras nem falsas, ou como mais importantes que o resultado, mas servindo 

de suporte para pensarmos em como as experiências de alteridade impactam escolhas e 

direções do processo, assim como tudo que o compõe, ou seja, não são as intenções em 

si que se tornam material de análise, mas, partindo de, como elemento de análise do seu 

resultado prático.   

A escolha deste espetáculo como objeto se deve a minha experiência em 2010 na 

cidade de Macapá/AP, e, como o próprio Pavis nos informa, “a análise [...] se 

fundamenta antes de tudo na experiência individual e única do espectador confrontado 

ao evento cênico” (PAVIS, 2010, p.16). Assim sendo, o caráter de evento do espetáculo 

fora para minha percepção uma abertura de outros poros, leituras e significação, para 

além meu logos ocidental(izado), que não se contentava com o caráter de acontecimento 

como uma única via de resposta àquelas novas percepções. Eu precisava entender o 

como, e não só o quê. Todavia, minha experiência é colocada em segundo plano, ou 

melhor, desaparece em meio ao emaranhado de experiências e referências que fizeram 

nascer o desejo de investigar o espetáculo e a própria trajetória investigativa, pois este 

eu do qual inicio a pesquisa (que também desparece, pois pode ser lido a partir do ponto 

de vista da percepção em 2010, ou do ponto de vista prático em 2018, com a aprovação 

do projeto de pesquisa), não é o mesmo eu que investiga, pensa, agencia e escreve, mas 

todos esses ou nenhum, nos quais arrisco a dizer que fora Rainha[(s)] este outro que me 

atentou para as relações da e com a alteridade. O espetáculo fora minha primeira 

experiência de “estranhamento”, não só com o outro, mas comigo, com o mundo e com 

o próprio teatro, e todo o seu processo de produção, artesania e recepção, encontrando 

no ma uma possibilidade de abertura e leitura para além e aquém da minha capacidade 

cognitiva.  

Posso afirmar, neste ponto, que o espetáculo, assim como a ideia inicial de 

“vazio” e o ma, se apresentaram como os meios para que eu pudesse construir um 

pensamento, e, também, a partir deles e com eles, sobre o vazio na relação atriz/ator-

personagem. Da mesma forma que minha experiência com o espetáculo desparece em 

meio ao vazio do processo de investigação, retornando a ele como uma forma de 
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verificar, ou não, alguns pressupostos da investigação, haja visto a possibilidade de 

equívoco ou até mesmo erro, ao mesmo tempo que busco ampliar minha experiência 

com o espetáculo, que não se vale da minha percepção, mas, em um movimento 

complementar, com ela construir uma outra “lógica” para a experiência, partindo de 

uma autopoiese no processo criativo do espetáculo e não só do seu dispositivo.  

 

3.1 O Processo  

Passados muitos anos, o que ainda tem a nos dizer Maria Stuart, de Friedrich 

Schiller? Essa é uma boa pergunta que nos leva a pensar sobre a complexa 

temporalidade do texto teatral, afinal de contas, ele costuma sobreviver ao autor e ao seu 

tempo sendo retomado, inúmeras vezes, para responder questões que, a princípio, não 

estariam colocadas no seu horizonte passado. A ideia de encenar o texto Maria Stuart 

de Friedrich Schiller, para duas atrizes, nasceu em 2005, em função da persistência da 

atriz Isabel Teixeira (Bel) em realizar esse projeto, que já vinha buscando viabilizar pelo 

ProAC (Programa de Ação Cultural), da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, 

conforme depoimento publicado na revista Sala Preta, em 2008, no dossiê dedicado ao 

espetáculo Rainha[(s)]. Em 2007, após a aprovação do fomento, ela convidou para o 

projeto a atriz Georgette Fadel, sua companheira de cena e contemporânea do período 

de estudos na Escola de Comunicação e Artes (ECA)/USP, e a encenadora e 

iluminadora Cibele Forjaz, que veio a se tornar a encenadora-mediadora-provocadora 

do espetáculo, além de uma equipe formada pela bailarina e preparadora corporal Tica 

Lemos, a cenógrafa e figurinista Simone Mina, a iluminadora Alessandra Domingues e 

o musicista Lincoln Antônio.  

Para levar adiante o projeto, as duas atrizes mais a encenadora convidaram um 

dramaturgista para assumir a tarefa, entretanto, em virtude de sua ausência desde a 

primeira reunião, optaram por adaptarem o texto à proposta. A tarefa era preocupante, 

conforme salientou Isabel Teixeira, já que não eram dramaturgas e, sendo assim, a 

dramaturgia acabou construída na sala de ensaios: “não somos autoras de peças de 

teatro, não somos dramaturgas. Escrevemos no ar da sala de ensaio. Nossa próxima 

linha é o próximo instante. Vírgula é, literalmente, respiração” (TEIXEIRA, 2008, p. 

121). Cibele Forjaz, mesmo desconfiada, apostou na proposta das atrizes, pois contava 

com suas experiências anteriores em processos colaborativos e na atuação de todas em 

grupos de teatro. “Essa procedência híbrida entre a independência de um projeto de 

produção individual e o modo de fazer do teatro de grupo, incluindo aí a potência das 
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relações como matriz de um processo de criação eminentemente coletiva, deu origem a 

Rainha[(S)]” (FORJAZ, 2008, p. 114). 

Neste sentido, o processo de criação do espetáculo ganhava um contorno distinto 

do que havia sido até então cogitado pelas envolvidas com a proposta, afinal de contas, 

a mudança de percurso no sentido do processo colaborativo implicava numa outra forma 

de trabalho e de criação teatral, na qual a responsabilidade pela dramaturgia era de todas 

as três mulheres que, por sua vez, souberam tirar proveito do fato. O papel da 

encenadora se tornava muito mais de mediadora-provocadora do processo de criação 

pautado na relação das atrizes com a peça de Schiller. Vale lembrar que as atrizes 

contaram com a assessoria das aulas de História, ministradas pelo Professor Doutor 

Rodrigo Faustinoni Bonciani (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), além 

das leituras de biografias das Rainhas Elizabeth e Maria Stuart122.  

A partir da leitura e estudo da obra123, eram extraídos os principais elementos de 

cada cena para que, de posse do material levantado e discutido, as atrizes 

improvisassem, conforme o relato prestado por Cibele Forjaz: 

 

Um dos primeiros improvisos – sobre a cena do primeiro ato em que 

Mortimer declara seu amor pela beleza sensível e, por conseguinte, à Mary 

Stuart – colocou a questão em cena, de forma simbólica: “Onde está meu 

coração?” Essa pergunta virou, imediatamente, o nosso tema principal, a 

pergunta chave a ser respondida pelo processo de recriação. (FORJAZ, 2008, 

p.116)  

 

Em A escrita na cena: anatomia de uma dramaturgia do coração, Isabel 

Teixeira ao descrever o processo de construção do texto salientou que a técnica usada 

nos ensaios foi a de “um emaranhado das nossas vidas” (TEIXEIRA, 2008, p. 121), ou, 

conforme observou Georgette Fadel, em Sala branca: “uma garantia que tínhamos o 

tempo todo era de que as energias que seriam movidas com esse trabalho seriam as do 

coração” (FADEL, 2008, p.130). O processo de criação revela que a relação das atrizes 

com as personagens resultou numa dramaturgia com base no ‘emaranhado de suas 

vidas’, sendo assim, as atrizes são situadas na interseção entre os dois momentos e 

conjuntos de elementos que informam a encenação da obra de Maria Stuart, de 

Friedrich Schiller. Depois de improvisarem e discutirem sobre a improvisação do dia, a 

 

122 Algumas das referências indicadas foram: CHURCHILL, Winston. História dos povos de língua 

inglesa: o novo mundo. São Paulo: IBRASA. 1960; MAUROIS, André. História da Inglaterra. (1937). 

Traduzido do francês por Carlos Domingues. Rio de Janeiro. Pongetti, 1959. 
123 Há de se ressaltar que a obra usada pelas atrizes e pela encenadora foi uma tradução de Manuel 

Bandeira, publicada numa edição de luxo pela Editora Aguilar na década de 1950, dividida em dois 

volumes, encontrada por Isabel Teixeira num sebo em São Paulo na década de 1990.  
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próxima etapa prevista no processo era a experimentação dos resultados alcançados nas 

salas de ensaio em workshops, baseados numa espécie de improvisação livre, a partir 

das técnicas de composição de cena do método Viewpoints, como já mencionado, para 

levar adiante a criação de um roteiro e a construção das personagens. Todas as sessões 

dos workshops foram gravadas e Isabel fez questão de transcrever todos os registros 

para, ao final de cada semana, criarem um roteiro com cenas nascidas dos improvisos 

como os “por exemplo”124:  

 

Trabalhávamos de segunda a quinta e, em todas as sextas feiras, 

apresentávamos o que Cibele chama de um corrido “por exemplo”. Funciona 

da seguinte maneira: se a estreia da peça fosse hoje, ela seria, “por exemplo”, 

assim... [...] De segunda a quinta, nos dois primeiros meses, nos 

concentramos no desenvolvimento de um cotidiano de trabalho voltado para 

a tentativa de tatear um caminho para a escrita da nossa dramaturgia. 

(TEIXEIRA 2008, p.121-122)  

 

As três mulheres integraram ainda ao grupo de trabalho a bailarina e preparadora 

corporal Tica Lemos, a cenógrafa e figurinista Simone Mina, a iluminadora Alessandra 

Domingues e o musicista Lincoln Antônio. Com a equipe formada, convocava-se toda 

as pessoas do processo para atuar como público ao final de cada semana: o roteiro, 

denominado por Cibele de “ralando as ideias”, criado até o momento de cada “por 

exemplo” era apresentado a toda equipe num “ensaio geral”, e, em seguida, todas as 

pessoas presentes contribuíam com comentários e críticas das cenas mostradas.  

Deste ponto em diante, Cibele decidiu montar a dramaturgia a partir das suas 

experiências com o teatro colaborativo durante sua atuação, como encenadora, na Cia. 

Livre. Isabel Teixeira, que também participou da Cia. Livre durante o processo de 

escrita da dramaturgia, comungava da decisão da encenadora, e, em virtude dessa 

decisão conjunta, acabou contando também com experiência de Georgette, a partir da 

sua atuação na Cia. São Jorge de Variedades e das montagens da Companhia que, 

naquele momento, pesquisava técnicas de teatro épico criadas por Bertold Brecht. 

Assim, a encenadora partiu do “duelo de teatro” para trabalhar a tensão entre as Rainhas 

e as atrizes em cena que, inicialmente, compreendia 4 rounds ou atos:  

 

O primeiro ato apresenta Mary Stuart e sua situação dramática – os 

antecedentes da ação, a prisão por vinte anos em uma torre, o tribunal de 

justiça e a condenação à morte, que só depende da vontade da Rainha 

 

124 Expressão inventada por Cibele, baseada no “se mágico” de Constantin Styanislavski. O “se mágico” 

consiste na busca da/do atriz/ator pelas “circunstâncias dadas” no texto (o que a pessoa que escreveu a 

dramaturgia tem a oferecer como referência para a construção de uma personagem?), para que possa 

elaborá-las, usando a imaginação, na construção da sua personagem.  
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Elizabeth para ser executada [...]. O segundo ato constrói a Rainha Elizabeth 

e seus sentimentos contraditórios em relação à rival [...]. O terceiro é uma 

cena de teatro: A cena do encontro, público, adaptada para a peça, entre 

Maria e Elizabeth, que de fato nunca aconteceu, criada por Friedrich Schiller 

[...] O último ato propõe um segundo encontro, íntimo, inventado por nós, 

onde ao expor suas razões íntimas e secretas uma para a outra as duas 

Rainhas mudam de posição [...]. (FORJAZ 2008, p.116-17)   

 

Além desta primeira versão foram criadas outras doze e a utilizada nos ensaios 

ficou pronta em 22 de setembro de 2008, na mesma data da chegada da bailarina Tica 

Lemos. Com Tica Lemos na equipe, o trabalho de preparação corporal foi orientado 

pela encenadora partindo de alguns animais para construir as partituras tanto das atrizes 

quanto das rainhas, como, por exemplo, a cobra fora pensada para a atriz/Elizabeth e o 

cavalo para atriz/Maria Stuart, independentemente de quem fosse fazer cada papel, pois, 

conforme salientou a preparadora corporal, “acesso é a palavra-chave desse trabalho. 

Elas sabem ter acesso ao interior do corpo e, portanto, têm ampliadas, infinitamente, 

suas possibilidades criativas” (LEMOS, 2008, p.131).  

Com as ideias ralando toda semana, as demais pessoas envolvidas com a criação 

e produção do espetáculo foram apresentando sugestões conforme os resultados eram 

mostrados e dentro de suas respectivas áreas de trabalho. Por exemplo, o cenário 

pensado por Simone Mina dialogava com a necessidade da encenadora e das atrizes em 

encontrarem um norte para a escrita da peça e da montagem. Pensando a partir dessa 

necessidade coletiva e orientada a criar a partir de elementos simples e rigorosos, a 

cenógrafa decidiu utilizar o elemento mais próximo da sala de ensaio para construir o 

cenário principal, o labirinto com uma projeção de um coração pulsando ao centro 

(figura 23): a fita crepe, que, segundo a própria Simone,  

 

O labirinto indica uma estrutura enredada onde é possível perder-se e que tem 

como premissa alcançar algo, um animal-homem, simbolicamente a razão e a 

(dês)razão e isso me pareceu bastante possível de se justapor à pergunta 

inicial do espetáculo: Onde está o coração? E também às perguntas que 

cercavam os antecedentes do projeto, e que mais tarde dariam subtítulo à 

peça. (MINA, 2008, p.133) 
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Figura 23 - Cenário-labirinto 

 
Fonte: Rider técnico do espetáculo. 

Simone confessa que relutou na ideia do uso do coração pulsando no centro do 

espaço cênico por não comungar da ideia de um coração ralado, sendo assim, buscou 

redimensionar a proposta feita durante o processo para chegar na espacialidade 

enquanto um lugar de busca, que, segundo acrescentou, proporcionaria “caminhos e 

percursos para que as atrizes-rainhas pudessem descortiná-lo” (MINA, 2008, p.113). 

Além do labirinto, a cenógrafa também pensou nos camarins expostos em cena e 

ocupando lados opostos, já que a encenação passaria por um duelo de atrizes-rainhas, 

nada mais justo que suas-seus camarinhas-aposentos ficassem evidentes ao público 

(figura 24). 

Figura 24 - Cenário completo em perspectiva 

 
Fonte: Rider técnico do espetáculo. 
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Conforme podemos ver na imagem, o dispositivo cênico simples e funcional 

deixava o espaço cênico livre ao trabalho de imaginação das atrizes e do público e, por 

outro lado, permitia ao jogo da atuação operar entre os dois planos ou níveis criados 

pelo emaranhado das vidas das atrizes e personagens. Para o figurino, Simone partiu das 

roupas de ensaio das atrizes juntamente com outros elementos que traziam de casa 

como, por exemplo, o robe com um dragão bordado nas costas de Isabel Teixeira, 

herdado de sua avó e usado durante seus processos de construção de espetáculos. Neste 

sentido, Simone optou por um figurino marcado pelo uso comum e carregado de 

memória pessoal, pois, via aí uma chance de incorporar a teatralidade da roupa cênica à 

do próprio processo de criação do espetáculo:  

 

[...] a roupa cênica, através do seu uso, faz com que o tempo se imprima nela. 

O mesmo figurino da estreia de Rainha[(s)] já não corresponde a sua 

imagem, o presente o transformou e transpirou, manchou, rasgou e o tempo 

imprime-se na roupa dando-lhe novas formas e contornos. Existe uma aura na 

roupa de cena. Ela vai, de espetáculo em espetáculo, imprimindo-se no corpo 

do ator e tornando-se uma espécie de segunda pele dele. É o uso que oferece 

essa possibilidade de extensão para a roupa de cena. (MINA, 2008, p.136)  

  

Por outro lado, Alessandra Domingues preferiu uma iluminação mais adequada à 

proposta nascida ao longo dos ensaios, ou seja, menos que servir a marcação e/ou a 

ilusão, deveria desenhar o espaço do duelo através do espelhamento de sombras e luzes 

e demarcar seu desdobramento se valendo das pinturas de Francis Bacon. Dessa forma, 

ela buscou retratar por meio da iluminação as relações entre as duas atrizes-rainhas:  

 

[...] o desenho da luz partiu do espelhamento e suas sombras e luzes. O que o 

determinou foi o jogo de serem duas atrizes com suas camarinhas em cena. 

Duas rainhas iguais com personalidades distintas: luz de ângulos contrários 

que na Arena se encontram e também duelam. [...] Já que uma rainha é 

sombra e luz da outra, uma atriz tem a luz da outra, que se transforma junto. 

A luz de uma é espelho da luz de outra. (DOMINGUES 2008, p.153)   

 

Além deste jogo de luz e sombra, Alessandra também pensou numa estrutura 

circular, ou, numa ciranda de resistências, como ela prefere chamar. Partindo dessa 

concepção de luz cênica construiu, junto com a cenógrafa Simone Mina, uma estrutura 

multifuncional e multifocal: um bastidor de luzes que descia até o chão, modificando, 

em seu movimento, o desenho do espaço pela luz que demarcava a dinâmica cênica da 

atuação ao longo do duelo e as aprisionava em função de seus papéis de atrizes-rainhas 

(figuras 25 e 26).  
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Figura 25 - Bastidor de luz suspenso 

 
Fonte: Rider técnico do espetáculo.    

                                               

Figura 26 - Bastidos de luz arriado 

 
Fonte: Rider técnico do espetáculo. 

Na mesma direção do duplo duelo travado em cena pelas atrizes e pelas rainhas, 

em virtude do emaranhado de suas vidas, caminhou a proposta musical para o 

espetáculo concebida por Lincoln Antônio. As primeiras canções surgiram a partir da 

sua leitura da obra Maria Stuart, traduzida por Manuel Bandeira. Entretanto, como as 

músicas teimavam em não ficar prontas, Lincoln propôs que as atrizes cantassem 

músicas de John Dowland, compositor e cantor inglês dos séculos XVI e XVII e 

contemporâneo das Rainhas Elizabeth e Maria Stuart, antes do início de cada workshop. 

As composições de Dowland continham uma atmosfera melancólica e, geralmente, 
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eram compostas para duas vozes. No decorrer dos ensaios convidou Manuel Pessoa, 

também compositor, para colaborar nas composições e acompanhar ao piano as atrizes, 

e mais tarde se tornou o músico que as acompanhou durante as apresentações. Assim, a 

música de “Rainha[(s)] resultou da colaboração de três compositores que, em conjunto 

com o elenco e direção, construíram a música de cena em parte composta, em parte 

improvisada” (ANTÔNIO, 2008, p.173). 

Com a estrutura do espetáculo quase finalizada, restavam os ensaios e a afinação 

entre atrizes e direção/encenação. Isabel Teixeira contou em depoimento que, com a 

dramaturgia pronta, “o próximo passo foi o exercício de esquecer que o texto tinha sido 

escrito por nós mesmas” (TEIXEIRA, 2008, p.126). Ou melhor, segundo observou 

Cibele Forjaz: “as atrizes-criadoras foram as primeiras personagens a entrar em cena: 

atrasadas, com a agenda lotada, cheias de dúvidas e contradições, que deviam ser 

expostas, nuas, como estávamos ao começar[...]” (FORJAZ, 2008, p.115). Neste 

sentido, o texto deixava de ser o ponto de partida para se tornar um lugar a ser 

explorado pelas atrizes em cena em busca de seu coração. Portanto, com o andamento e 

o amadurecimento da ideia, agora firmada pelos ensaios e pelo retorno da parte técnica, 

o espetáculo começara a ganhar contorno de uma estrutura móvel, neste sentido houve 

modificações e alterações conforme as apresentações. A dramaturgia construída nesse 

processo, “com o sangue dos corações ralados”, incorporou elementos autobiográficos e 

seus respectivos testemunhos sobre seus papéis como mulheres e artistas, segundo 

salientou Cibele Forjaz “direto da fronteira de tempos múltiplos e histórias justapostas, 

para a realidade cotidiana” (FORJAZ, 2008, p.118). E foi então que na sexta-feira do 

dia 07 (sete) de novembro do ano 2008 às 20:30 horas (oito e meia da noite), no teatro 

do Sesc da Avenida Paulista tivemos a estreia de Rainha[(s)], duas atrizes em busca de 

um coração125. 

 

125 Em conversas por e-mail com a atriz Isabel Teixeira (Bel), indaguei sobre a grafia do título e se esta 

era uma escolha estética ou uma função linguístico-artística, e eis que no dia 22 de maio de 2018 a 

resposta de Isabel surge: “Me lembro que quando estávamos decidindo o nome da peça, eu estava 

escrevendo as ideias num papel sobre a mesa da sala de ensaio. Escrevi Rainhas. Cibele falou que 

topava ser esse o título, mas fazia questão do subtítulo, que ela já tinha na cabeça: “duas atrizes em 

busca de um coração”. Fui rabiscando essas ideias no papel. E ao mesmo tempo tentando pensar em 

tudo que estávamos fazendo. Aí eu coloquei o "s" entre parêntesis. Pois se trata de duas rainhas para 

uma só coroa. Ou seja: só há lugar para UMA rainha na briga entre elas. Isso é histórico, faz parte da 

luta entre Elizabeth I e Mary Stuart. O “S” entre parêntesis, graficamente, emprisiona o “s”, deixa ele 

preso. Reforcei a ideia com os colchetes. Duplo emprisionamento. O “S", portanto, estaria preso duas 

vezes. Se Elizabeth prende Mary Stuart na torre, ela de alguma forma também está presa no seu histórico 

dilema: matar ou não matar uma Rainha. Se ela abre o precedente, também coloca a sua cabeça em 

risco, certo? Fora isso, o emprisionamento do “S” deixa o plural relativo. A Rainha da peça é singular. 



 

155 
 

 

3.2 O dispositivo cênico e o jogo da atuação 

A encenação pautou sua teatralidade no próprio processo de construção 

dramatúrgica, reunindo no texto ficcional os demais materiais autobiográficos das 

atrizes, tomando a forma aberta de um ‘emaranhado de nossas vidas’ que, nem sempre, 

permitiu distinguir as dimensões cruzadas pelo espetáculo. Patrice Pavis, em A 

Encenação Contemporânea (2013), distinguiu a encenação do espetáculo: “enquanto a 

primeira abarca uma ideia e/ou uma concepção do fazer e pensar teatral, o segundo seria 

o verdadeiro objeto de estudo do pesquisador devido a sua materialidade” (PAVIS, 

2013, p.3). Desta perspectiva, para chegarmos até a encenação precisaríamos passar 

pelo espetáculo, mas, não somente, pois, também temos o processo de criação que é 

diferente dos dois outros termos.  

Neste sentido, encaminho para a descrição do acontecimento numa busca de 

atentar para o “como”, ou seja, de que forma as experiências de e com as alteridades se 

tornam evidentes no resultado final (espetáculo), de que forma o emaranhado da vida 

das atrizes se torna material de composição, que, por outro lado, nunca se encerra e que 

ao longo das apresentações fios distintos se somaram ou foram subtraídos da velha 

tessitura alterando o acontecimento, que segue seu itinerário próprio. Desse movimento 

labiríntico, vários espaços vazios entre as vidas que se tocam em determinados pontos, 

sobretudo, nos intervalos, nas passagens, nos instantes em que não estamos mais com a 

personagem nem com a atriz, incertos acerca de quem age e fala e para quem age e fala, 

em cena, sendo esse “vazio” onde reside justamente a atuação em Rainha[(s)], sendo 

assim, as atrizes habitam esse espaço-tempo que se dobra ao infinito no jogo de 

retomadas e largadas da bola entre elas.  

Deste modo, cuidamos para não enrijecer nossa descrição do dispositivo e do 

jogo, pois “a memória das experiências vividas no teatro, uma vez traduzida em frases 

que permanecem, corre o risco de se petrificar em páginas impenetráveis” 

(BARBA apud PAVIS 2005, p.27-8). Sendo assim, não se trata de uma reconstituição 

do espetáculo tal como foi (sabemos que esse gesto histórico esconde, no fundo, a 

petrificação do passado), mas, observar de que maneira retorna com algumas respostas 

para questões atinentes a investigação. A dramaturgia é utilizada como suporte de 

 

Não há possibilidade de Rainha no plural. É isso que move a peça. Tudo isso para te dizer que, na minha 

opinião, existe uma explicação nessa escolha. Fora que é um poema gráfico se pensarmos assim. É uma 

escolha estética E uma função linguístico-artística!”.  



 

156 
 

descrição do dispositivo e do jogo, pois a dramaturgia possibilita que nos detenhamos 

sobre a figura dramática (FISCHER-LICHTE, 2013, p.19) na busca de identificar 

diferenças do corpo fenomenal (atriz) e do corpo semiótico (personagem).  

Neste sentido, conforme observou Isabel Teixeira, a dramaturgia utilizada para 

ensaio, diferente da apresentada inicialmente por Cibele Forjaz, foi dividida em um 

prólogo e cinco atos: 

 

ATO I: 

– Duas atrizes em busca de um coração. 

– Atriz apaixonada traz Maria Stuart para a cena. Apresentação de Maria. 

ATO II: 

– Apresentação de Elizabeth. Uma Rainha que nasce da sua paramentação. 

– O teatro dentro do teatro. Representação e corte. 

ATO III: 

– Primeiro encontro. Na trilha de Schiller. A cena do encontro próxima do 

texto original. 

– Decisão. Primeira votação. A escolha nas mãos do povo. 

ATO IV: 

– Segundo encontro. Elizabeth e Maria na calada da noite. Segunda votação. 

ATO V: 

– Esperando a Morte. 

– Resultado. Cena da morte. 5 versões diferentes. 

(TEIXEIRA, 2008, p.126) 

 

Caminhamos então para a apresentação do dispositivo cênico e o jogo das 

atrizes, que segue a dramaturgia utilizada pelo ensaio descrita acima, a partir da versão 

XIX, revista em 19 de fevereiro de 2009, tal qual encontrada no Dossiê, pela revista 

Sala Preta, que desmembra o ATO I em um Prólogo (Duas atrizes em busca de um 

coração), cabendo, no terceiro momento, a análise da autopoiese do processo, do 

dispositivo e do jogo.  

Assim sendo, o espetáculo começa com o público sentado e, inesperadamente, as 

atrizes entram em cena como se estivessem atrasadas e se desculpando. Enquanto isso, 

organizam os materiais cênicos e o figurino, com a ajuda de um contrarregra/súdito. 

Ainda no prólogo, as atrizes apresentam o espetáculo e dialogam com alguns trechos da 

obra de Schiller. Num determinado momento, as atrizes conversam entre si sobre o fato 

de Maria Stuart ter ficado com todos os cabelos brancos ao saber da notícia de que iria 

morrer. E deixa para a atriz 2/Maria Stuart, interpretada por Isabel Teixeira, que explica 

como a ciência responde a este tipo de ocorrência exemplificando com um caso pessoal. 

Ela conta que a avó, após derrubar a porta do banheiro, encontrou o filho, tio de Isabel, 

enforcado no box e, no momento em que ela se deparou com a cena todos os seus 

cabelos ficaram brancos na hora. Com o silêncio da atriz 1/Elizabeth, interpretada por 
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Georgette Fadel, Isabel acredita ter pegado pesado na história e eis que a companheira 

de cena introduz o tema central da peça:  

 

Atriz 1 – Não, não pesou não, imagine. Vamos manter esse clima. É sobre 

isso que a gente está falando mesmo, sobre morte. Essa peça... Essa Maria 

Stuart… Vinte anos enclausurada! Uma mulher que nasceu rainha, que nunca 

soube ser outra coisa... Essa mulher é um mistério. (EDITORES, 2008, p. 

156) 

 

Ainda no prólogo, as atrizes seguem dialogando sobre as próprias vidas, os 

personagens históricos que fizeram parte da vida das rainhas, o enredo e os personagens 

fictícios que compõem a peça original. Numa determinada passagem as atrizes 

apresentam e questionam as condutas do Conde de Bothwell, figura histórica e 

personagem da peça de Schiller, e sua ligação com Maria Stuart. Neste trecho podemos 

observar como são introduzidos elementos dispares através do diálogo, haja visto que os 

fatos históricos apontam o Conde como amante de Maria Stuart e mandante do 

assassinato do segundo marido da rainha escocesa, o Lord Darnley, consentido por 

Maria. Como não há dados que comprovem a real intenção de Maria, Schiller brinca 

com a realidade dos fatos, segundo indica uma passagem da obra original (SCHILLER, 

1977, p.25), na qual a rainha escocesa conversa com Ana Kennedy, sua ama:  

 

MARIA 

                                     Eu sabia,  

De tudo, e permiti se praticasse 

O crime, e eu mesma fui que com enganos 

O atraí à cilada.  

 

Após o questionamento sobre a conduta de Bothwel, a atriz 1, de posse da obra 

original, cita um trecho da peça126 que trata da situação da rainha escocesa em sua 

chegada em terras inglesas:  

 

Atriz 1 – [...] Quer ver o que a prima fez com ela? Tá aqui no texto. (Pega o 

texto original do Schiller e procura.) Eu selecionei esse trecho para uma 

outra ocasião, mas... Achei, eu vou ler: “A infeliz, Maria Stuart, desde o dia 

em que primeiro este solo pisou, onde buscava, suplicante exilada, o amparo 

de sua prima Elizabeth, viu-se, de repente, não obstante a realeza, posta em 

prisão, chorando os belos anos da inútil juventude.” É lindo isso: a “inútil 

juventude. (EDITORES, 2008, p.157)  

 

Em meio a explicações superficiais sobre o motivo de Elizabeth nunca querer 

conhecer pessoalmente sua prima escocesa, as atrizes trocam desaforos, além de 

simularem situações de ensaio, declamando trechos aleatórios da dramaturgia de 

 

126 (SCHILLER, 1977, p. 15) 
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Schiller127. Pouco antes do fim do prólogo, as atrizes não encontram “o coração da 

peça” que procuram. Sem encontrar o coração, a atriz 2 evoca Maria Stuart declarando 

sua paixão pela personagem, enquanto a atriz 1, na sua camarinha do outro lado do 

labirinto, reage aos estímulos dados pelas palavras e intenções da atriz 1. Após a atriz 1 

trazer Maria para a cena, a atriz 2, que já se encontra no centro do labirinto, apresenta 

para o público sua personagem, ao som de uma melodia tocada no piano e um trompete 

tocado pela atriz 1.  

 

Maria – [...] Meus órgãos eram de um jeito, do jeito clássico: coração do lado 

esquerdo, rins abaixo das costelas, fígado do lado direito, língua dentro da 

boca, olhos nas órbitas… (Começa a tirar do peito o próprio coração: uma 

bexiga vermelha com sangue, pulsando.) Mas desde que você, Elizabeth, 

agarrou meu coração de passarinho com tua mão esquerda e ele foi inchando 

dentro da tua palma, pulsando desmedido, involuntário, gordo de veias e 

molhado, desde que minha cabeça dorme pendurada na tua, meus órgãos 

começaram a se deslocar dentro do corpo. Então eu vivo essa bagunça, essa 

bagunça de órgãos deslocados, esse barulho de carne se arrastando entre 

líquidos, veias e espaços impossíveis entre os ossos. Por isso essa anarquia 

que se instalou aqui dentro. (EDITORES 2008, p. 159) 

 

No Ato I o grande foco é a relação da personagem Maria Stuart, interpretada por 

Isabel Teixeira, e a atriz apaixonada, persona de Georgette Fadel, e entre a cena 1 e a 

cena 2 do ato 1, conforme a versão utilizada, acompanhamos um diálogo entre Maria 

Stuart e a atriz apaixonada, interpretada por Georgette, sobre sua paixão pela rainha 

histórica e personagem da obra de Schiller, e a necessidade de trazê-la para a cena:  

 

Atriz apaixonada: De edital em edital, eu lutei por você. Foram horas e horas 

na frente do computador aprendendo a fazer planilhas. Eu consegui! Eu 

cheguei até essa arena! Eu trouxe um exército! Eu vou arrancar as últimas 

páginas do original e ninguém vai poder dizer que esse original existiu, 

entendeu? Nós vamos, juntas, reescrever o final da peça com o sangue do 

nosso coração ralado. (EDITORES 2008, p.161) 

 

Ao final do ato, mais especificamente na cena três, a atriz apaixonada, aliada 

agora com Maria Stuart, prepara a cena para reescrever o julgamento e a sentença que 

acredita ser mais justa para a rainha escocesa. E, no segundo movimento da cena três, o 

julgamento do julgamento128, Maria Stuart, que se encontra com sua cabeça sobre os pés 

da atriz apaixonada, encarna a própria justiça e declama sua sentença finalizando seu 

 

127 Trechos dos diálogos entre Ana Kennedy e Amias Paulet, guarda da rainha escocesa, encontrados na 

Cena I do primeiro ato (SCHILLER, 1977, p.12-13).  
128 (EDITORES, 2008, p. 161-162) 
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discurso com a canção Audácia, criada por Lincoln Antônio e inspirada em um trecho 

da obra original129, cantada à duas vozes: 

 

Use a violência, 

Sacrifique-me à sua segurança, 

Mate-me! 

Mas confesse que tal ato 

Será não de justiça, mas de força! 

Entre mim e a Inglaterra se trata de força… 

Não peça à lei que lhe empreste a espada 

Para acabar com a inimiga que odeia! 

Não disfarce em veste sagrada a sanguinária prepotência! 

Não burle o mundo com tamanha farsa! 

Matar-me ela pode, mas nunca julgar-me! 

Tenha a audácia de parecer o que é – no fundo d’alma. 

(EDITORES, 2008, p.162).  

 

Entrando no prólogo do segundo ato vemos a atriz 2, que volta à cena despida da 

sua personagem Maria Stuart, contar uma história cotidiana sobre sonhos, desejos e o 

ser mulher, tudo ao mesmo tempo. Logo após esse solo, a atriz 1 aparece paramentada 

de um parangolé130 feito de sacolas que, dentre outros elementos, comportava o vestido 

de Elizabeth. Começa a andar em círculos, sem parar pela parte externa do labirinto 

enquanto vai tirando da mochila de viagem que, também, compunha o parangolé, todos 

os elementos nela contidos e, após todo o monólogo, deita no centro do labirinto 

aparentemente exausta de pensar sobre o papel da mulher-rainha e da mulher 

contemporânea.   

Elizabeth (Isabel Teixeira) interrompe o momento de silêncio invadindo o 

labirinto, aplaudindo a cena e criticando a atuação:  

 

Elizabeth: Muito bom. Parabéns! Eu gostei da peça. Eu gostei… A vida 

transbordando de dentro de uma bolsa. Virando elemento cênico. Uma 

contrarregragem explícita! (Pega do chão o cabide com o vestido de 

Elizabeth.) Eu adoro teatro, adoro, me entretém. Muito bonito. Realmente 

muito interessante. (Pausa.) Eu posso fazer uma crítica construtiva, meu 

amor? (EDITORES, 2008, p. 162)  

 

Os últimos movimentos do segundo ato seguem com as atrizes-personagens 

digladiando sobre o destino das rainhas, o qual termina com a tomada de decisão das 

atrizes trazerem as rainhas para a cena e encenarem um encontro. No terceiro ato 

acontece o encontro entre as rainhas. Na cena um, Maria canta Afã da Liberdade, criada 

por Lincoln e livremente inspirada na cena um do terceiro ato da peça de Schiller onde 

 

129 (SCHILLER, 1977, p. 51-52) 
130 Referência aos objetos artísticos cujo conceito foi criado pelo artista brasileiro Hélio Oiticica, o qual se 

sobrepunham textos, fotos, cores, como uma espécie de vestimenta que serve como uma obra -ação-

multissensorial. 
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Maria Stuart passeia num parque junto a sua ama Ana Kennedy (SCHILLER, 1977, p. 

109-111). A canção chega ao fim com as trombetas anunciando a chegada de Elizabeth, 

sua prima. Maria, apreensiva, se apressa em se preparar para recebê-la. O texto dito por 

Maria sobre a espera da chegada da prima inglesa é uma adaptação da obra original, 

quando Amias Paulet, seu súdito, e o Conde Shrewsbury, anunciam a aproximação da 

rainha Elizabeth (SCHILLER, 1977, p.113). Toda cena dois do terceiro ato de 

Rainha[(s)] é uma adaptação do encontro criado por Schiller (p.116-126) mais os 

acréscimos vindos das pesquisas bibliográficas e históricas e dos materiais colhidos ao 

longo dos workshops.  

No final do terceiro ato vemos uma Elizabeth temerosa, assim como na versão 

de Schiller, pela responsabilidade de assinar a sentença de morte da prima escocesa, 

transferindo a responsabilidade ao público-povo do julgamento e sentença das rainhas:  

 

Elizabeth – [...] Porque se das duas rainhas uma tem que morrer para que a 

outra viva, e não existe solução fora dessa alternativa, faça meu povo a 

escolha: eu devolvo nas mãos de vocês a majestade. Vox Populi, Vox Dei. 

Vamos votar. (A Súdita-Assistente entra em cena trazendo uma balança de 

ouro. Demonstra para o público a explicação de Elizabeth). As favas 

vermelhas representam Maria. Se for ela a escolhida, é sua cabeça que pende 

poderá, finalmente, rolar. Mas, se escolherem as favas brancas, sou eu, 

Elizabeth, quem deverá morrer. Eu lavo as minhas mãos. (EDITORES, 2008, 

p. 168) 

 

A reflexão de Elizabeth nos leva ao começo do quarto ato e a votação do 

público-povo e, enquanto a Súdita-Assistente conduz a votação, as atrizes-rainhas 

descansam em seus camarins e se perguntam sobre a possibilidade da mudança do curso 

da história. Elizabeth, assustada com a possibilidade dessa mudança, decide propor um 

segundo encontro para pesar melhor as consequências dos seus atos, que é 

imediatamente aceito por Maria Stuart, mas, com uma objeção: “Quem sabe o nosso 

destino não muda o curso da história...” (EDITORES, 2008, p.169). O segundo encontro 

serve ao questionamento sobre seus destinos: Elizabeth não quer carregar o peso ético 

da sentença de morte da prima e, por outro lado, Maria Stuart sabe que precisa morrer 

para ser parte da história aceitando feliz e bacante o decreto de sua morte.  

Após especularem sobre as mudanças possíveis dos seus respectivos destinos, se 

atordoam com a própria sugestão e, deste modo, elas pedem que o público-povo vote 

nelas e, deste momento até o resultado final, as atrizes-rainhas buscam convencer o 

público, utilizando, para isso, estranhos argumentos que vão desde cantarolar trechos de 

músicas variadas até as citações de um livro de Heinrich Zimmer intitulado A Conquista 

Psicológica do Mal.  
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No quinto e último ato as atrizes esperam a sentença do público-povo. A 

contagem das favas é feita à vista de todos pela Súdita-Assistente. Antes de sair o 

veredito, elas esperam sentadas no centro do labirinto viradas de costas uma para outra. 

Enquanto esperam, citam passagens do texto de Esperando Godot, do dramaturgo 

irlandês Samuel Beckett. A sentença termina em aberto sem solução ou desfecho, 

contendo cinco finais diferentes: na primeira sentença, Elizabeth ganha a votação; na 

segunda Maria; na terceira Elizabeth ganha a votação e o jogo vira, favorecendo Maria; 

na quarta votação Maria ganha e o jogo vira, favorecendo Elizabeth; e, conforme indica 

o texto, “para o leitor resta a responsabilidade de imaginar o último desfecho” 

(EDITORES, 2008, p.172).  

    

3.3 A autopoiese de Rainha[(s)] 

Antes de analisarmos a autopoiese do espetáculo, faz-se necessário algumas 

outras considerações. Ao evidenciar as intenções dos componentes no processo criativo, 

através da sua descrição e consulta no Dossiê, se torna evidente de como a 

materialidade se estabeleceu a partir das experiências de alteridade, pois foi nas relações 

de co-presença física do eu-outro na sala de ensaio que toda a materialidade do 

espetáculo se desenhou e, consequentemente, construiu, dentro ou fora da sala, assim 

como os reflexos dessas experiências puderam ser encontrados na dramaturgia e no jogo 

das atrizes em cena.  

Ao voltar a atenção para as experiências e não, necessariamente, no que elas 

produzem fisicamente, se faz prudente construir um método de análise que não se paute 

na materialidade do espetáculo, haja visto que, como Pavis já havia postulado, “a 

tendência atual da análise do espetáculo é para um retorno às realidades materiais e 

concretas da cena” (PAVIS, 2005, p.15), ao mesmo tempo que “a questão fundamental 

da análise é saber para quem e com qual meta efetuamos e que método será mais bem 

adaptado para isso” (PAVIS, 2005, p.21). Assim sendo, a autopoiese, também como 

instrumento de análise, se torna salutar nessa investigação, pois é a partir da observação 

das relações que podemos compreender o vazio que alimenta o processo.  

Ao considerarmos o ma como operador cognitivo, como um elemento que 

propõe uma disrupção da lógica cartesiana, caminhamos rumo ao entendimento de que 

compreender um espetáculo não é necessariamente dar sentido lógico, objetivo, às 

percepções advindas do enquadramento teatral do acontecimento, mas a partir da sua 
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vivência, sua experiência com e no acontecimento, descobrir que mais do que dar 

sentido ao vivido, através de uma elaboração discursiva pela descrição sequencial de 

palavras que caibam em um sentido “lógico”, é, ao contrário, "fazer sentido" dentro da 

percepção dos seus processos de significação, e da sua realidade, para, talvez, “dar 

sentido”, pois a percepção é uma construção e o real não é um dado a priori, “o real que 

percebemos não está pré-formatado: nós o construímos em nossa relação com ele” 

(MARIOTTI, 2008, p.102). O pensamento complexo nos propõe outras aberturas, sem 

diagnósticos que contenham indicações de como encaminhar soluções ou afirmações 

baseadas em um significado fechado, único: não se trata de compreender como uma 

ideia de “ter razão”, ou não, muito menos não é contra a razão que estamos lutando, 

mas, como já dizia Francisco de Goya, é contra seus monstros.  

Nesse sentido, a autopoiese do processo criativo é viva porque ele, o processo, 

também diz alguma coisa, ele se alimenta das escolhas, dos silêncios, das incertezas e 

impermanências dos seus componentes. Assim como em Rainha[(s)], onde as atrizes e 

a encenadora cederam às dúvidas iniciais acerca de seguirem, ou não, como 

dramaturgas, ainda que não ocupassem esta posição anteriormente, foi a incerteza que 

moveu os primeiros passos e fez com que confiassem no desejo de seguir em frente. A 

ausência de uma pessoa experiente em escrita dramatúrgica possibilitou uma exploração 

mais ampla das próprias potencialidades da peça tornando a escrita do espetáculo uma 

disputa em torno da verdade das e nas diferentes histórias que, por sua vez, se 

encontram em cena por meio do deslocamento espaço-temporal da atuação.  Neste 

sentido, a atuação se converte num labirinto do enunciado disputado pelas atrizes-

rainhas e as rainhas-atrizes, diante do público.  

Há de se evidenciar que a incerteza inicial da encenadora e das atrizes, sobre 

escrever a dramaturgia, se pautou na inabilidade de todas para tal feitio, levantando a 

questão de que até que ponto o não-saber impede, ou não, de continuar um processo 

criativo. Todavia, se considerarmos as implicações legais, pois se tratava de um projeto 

aprovado, e técnicas, ou seja, as formações e titulações acadêmicas das atrizes e da 

encenadora e suas experiências de trabalhos anteriores, podemos captar com mais 

propriedade a razão pela qual essas mulheres decidiram encarar a tarefa dramatúrgica. 

Aqui se evidencia uma parte de pensar as intenções para a análise da autopoiese do 

espetáculo: só foi possível pensar e levantar as implicações legais e técnicas, a partir do 

acesso às informações descritivas das intenções de Isabel, que, sendo verdadeiras ou 

não, nos ajudam a agenciar outras informações, materiais ou técnicas para uma possível 
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ampliação da percepção e compreensão do espetáculo, se tratando de um pensar 

complexo.   

Do mesmo modo, podemos encontrar a complexidade de Rainha[(s)] se 

compararmos a recorrência à um texto dramático como o “pensamento linear” do 

processo, ou seja, a necessidade de uma referencialidade externa num sistema fechado 

(a obra Maria Stuart, de Schiller), e o próprio processo criativo como o “pensamento 

sistêmico”, dada sua complementação ao texto dramático a partir das experimentações 

na sala de ensaio, ativando sua circularidade autoprodutiva:  não precisou anular o 

texto dramático para que se conseguisse o resultado, mas, ao contrário, a sua 

incorporação como um movimento complementar, criando uma experiência emaranhada 

de tempo, espaço e espaço-tempo, tanto na atuação quanto pela recepção.  

Dada as considerações iniciais, podemos, enfim, partir para a análise da 

autopoiese de Rainha[(s)], que dividiremos em duas partes: a autopoiese de seu 

processo criativo, ou seja, como os componentes do processo (Isabel, Georgette, Cibele, 

Tica, Simone, Alessandra e Lincoln) construíram, cada um na sua função, mas nem por 

isso autossuficientes, os materiais expressivos (partituras físicas, cenário, figurino, 

iluminação, trilha sonora) partindo da sua experiência com as alteridades internas e 

externas do processo; e a autopoiese do espetáculo, mais especificamente de como as 

relações eu-outro, no processo, atreladas às estratégias da encenação, reverberaram, ou 

não, no dispositivo e jogo de atuação das atrizes, e de que forma esse “jogo” alimentava 

o circuito retroativo do acontecimento.  

Como já podemos perceber, a incerteza já se mostra visível nos primeiros passos 

do processo, a partir da tomada de decisão da encenadora e das atrizes em escrever a 

dramaturgia do espetáculo, ainda que não tivessem habilidade para tal feitura. Nesse 

caminho, a encenadora Cibele decidiu, já do primeiro improviso das atrizes, partir de 

uma pergunta como chave de criação a ser respondida pelo processo: “Onde está meu 

coração?”, na qual a técnica utilizada seria a de “um emaranhado das nossas vidas”.  

É salutar ressaltar que o “emaranhado” como técnica, em alguma medida, faz 

referência a uma característica do pensamento complexo de Morin, ao mesmo tempo 

que dialoga com o cultivo das práticas de si (shugyô), já que o “emaranhado” leva em 

consideração a vida cotidiana das atrizes, dentro e fora da sala de ensaio, como parte da 

técnica. Torna-se evidente, desde o início, que são, também, as relações no dia a dia do 

processo que se tornarão elementos que alimentarão o processo, ou seja, é neste núcleo 

que existe a autopoiese do processo criativo: considerar as reverberações das relações 
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cotidianas, dentro e fora do processo, como parte constituinte do próprio processo. 

Como já dito, não podemos, nem conseguimos observar, mensurar e trabalhar as 

dimensões dos afetos das relações de alteridade, mas conseguimos enxergá-las nas 

materialidades do espetáculo, através da experiência de co-presença física no processo e 

no acontecimento, através das consultas aos cadernos de processo e a dramaturgia da 

encenação.   

Como mencionado, a prática do Viewpoints utilizada no processo pôde ampliar a 

percepção das atrizes e da encenadora na construção das personagens e das personas 

das atrizes, num movimento imbricado de construção de (persona)gens utilizadas no 

espetáculo, que, como visto, foi a dramaturgia que possibilitou a diferenciação dos 

corpos fenomenológicos e semióticos. Posso intuir, neste momento, que se acessasse a 

dramaturgia antes do acontecimento, talvez a experiência não tivesse sido tão rica de 

percepções, sensações e processos de significação, e aqui se torna evidente como a 

percepção, anterior a razão, pode ampliar a compreensão do espetáculo. Para além dos 

dados objetivos, penso que é dessa dimensão que todas as pessoas que se permitem 

participar de um acontecimento teatral deveriam estar atentas, bem como sobre os 

processos cognitivos internos nos processos de significação.  

Da mesma forma que os por exemplos, criado por Cibele Forjaz, funcionavam 

como dispositivos de relação e integração dos outros componentes do processo (Tica, 

Simone, Alessandra e Lincoln), partindo das experiências com o teatro colaborativo que 

Cibele havia trabalhado anteriormente, e que acabou sendo acatado por Isabel e 

Georgette. O acordo das partes funciona como um instrumento de manutenção da 

circularidade autoprodutiva, pois as percepções de cada componente compõem o todo 

da paisagem, devido ao momento em que haviam chegado por tomarem decisões, 

conjuntamente, para onde e como seguir. Depois de passarem pelo processo dos 

workshops e dos por exemplos, as dramaturgas tinham que decidir o que fazer e como 

fazer com o material co-criado até então. É nestes momentos que a paisagem aparece 

como uma possibilidade de escolha, ou seja, é a decisão colaborativa das três mulheres, 

de onde estavam, para onde iriam sem centralizar a decisão, mas, a partir de acordos, 

caminharem juntas.  

Se nos voltarmos para as materialidades do espetáculo, entendemos que, por 

exemplo, o cenário, mais especificamente o labirinto, se dera a partir dos embates na 

sala de ensaio do processo de escrita da dramaturgia pelas três mulheres e na busca de 

um “norte” destas mulheres, se valendo do próprio material utilizado na sala de ensaio 
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para construir o labirinto, ou seja, a fita crepe. O labirinto contém um grau elevado de 

ma, pois seus espaços vazios e labirínticos proporcionam um descortinar dos caminhos 

e percursos durante a apresentação, que dialoga, em alguma medida, com a busca das 

atrizes, através das suas personas, em busca de suas personagens, num movimento 

enredado de alteridades.  O labirinto funciona como um espaço-tempo vazio na relação 

atriz-espectador. É quando as atrizes estão pelos vazios do labirinto que o público não 

consegue mais discernir as temporalidades do acontecimento ou as ordens da 

representação e da presentificação dos corpos das atrizes.  

Do mesmo modo, o figurino pensado por Simone dialoga com o próprio 

cotidiano e algumas memórias das atrizes, impressas em algumas peças de roupa 

utilizadas na sala de ensaio, como, por exemplo, o robe vermelho com um dragão 

bordado nas costas, que pertencia a vó de Isabel, e que a atriz utilizava durante seus 

processos de construção de espetáculos. Quando decide criar um figurino inspirado no 

cotidiano e nas memórias impressas nas roupas de ensaio das atrizes, Simone incorpora 

a relação das atrizes com as suas roupas, a sua própria relação com as atrizes e de como 

essa relação eu-outro se imprime no figurino. O olhar sensível da figurinista para as 

relações construídas durante o processo, fez da sua escolha uma materialidade dessa 

relação, que também se encontra no figurino das rainhas, como uma segunda pele da 

persona dessas atrizes-personagens.  

Por outro lado, a música do espetáculo se deu a partir de temporalidades 

distintas: o duelo de atrizes e o duelo de rainhas, concomitantemente, em virtude do 

‘emaranhado de suas vidas’. Lincoln, então, decidiu compor parte das músicas a partir 

do jogo de improvisação das atrizes em diálogo com a peça de Schiller, neste sentido, a 

música continha traços temporais distintos, que só foram possíveis de se concretizar 

devido a participação das atrizes. Aqui também se caracteriza o caráter colaborativo, 

haja visto que o compositor e musicista só conseguiu construir a música a partir das 

experiências com as alteridades das atrizes e das rainhas históricas e fictícias, 

indistintamente. Atravessar o vazio temporal das relações com as outras (Isabel e 

Georgette) e as Outras das atrizes (Elizabeth e Maria), possibilitou que Lincoln 

conseguisse compor canções que tratassem justamente deste vazio, no qual não se 

consegue discernir o quem que enuncia a melodia. 

Partindo para a análise do dispositivo e do jogo da atuação, a entrada das atrizes 

já demonstra uma conexão com os processos na sala de ensaio. A chegada “atrasada” 

demonstra uma necessidade de levar para a cena parte do cotidiano vivido pelas atrizes, 
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mas não só, pois isso reflete uma dificuldade dos processos de criação em um modo 

geral, dada a adversidade encontrada pelos componentes em seus cotidianos cada vez 

mais atarefados. Do mesmo modo, essa cena provoca o primeiro estranhamento na 

plateia que não sabe se o atraso faz parte ou não do trabalho, devido ao deslocamento da 

atuação da ordem da representação para a da presença, na qual o público se encontra 

diante de uma multiestabilidade perceptiva, já mencionada. A entrada também funciona 

como um index, ou seja, como um referente da prova de verdade da vida das atrizes, 

ainda que de forma bastante questionável, sem que para isso pudessem apresentar 

nenhuma prova material de seu atraso, sendo ele a própria evidência.  

Além disso, entre as cenas 1 e 2 do Ato I, nas quais nos encontramos em um 

diálogo entre a personagem Maria Stuart, interpretada por Isabel, e a atriz apaixonada, 

persona de Georgette, nos deparamos diante de um espaço-tempo distinto do ficcional 

da peça de Schiller o do acontecimento teatral: a Maria trazida para cena, encarnada na 

atriz Isabel Teixeira, é um confluência da figura histórica que foi a própria Maria Stuart, 

juntamente com a personagem de mesmo nome criada por Schiller, ou seja, trata-se de 

uma actante-estado, jogando com a persona de si mesma da atriz Georgette Fadel. O 

labirinto remete ao vazio do espaço-tempo entre elas, ainda que só a actante-estado 

esteja dentro dele. Do mesmo modo, a cena remete ao desejo de Isabel em montar a 

peça, desde 2005, traduzido na voz da atriz apaixonada, que podemos perceber pelo 

trecho da dramaturgia apresentado anteriormente.  

Neste sentido, identificamos de que modo, na atuação, se embaralham as 

fronteiras entre as personagens de Schiller e a histórica, a atriz apaixonada e a própria 

atriz, já que há um desdobramento de sua presença em cena. Portanto, este momento do 

espetáculo pode embaralhar não só a multiestabilidade perceptiva do corpo das atrizes, 

como também o do tempo, haja visto que neste momento o espectador se encontra num 

processo de significação, de forma imediata e simultânea, dos corpos, fenomenológicos 

e semíóticos, das atrizes e do tempo, para acompanhar a narrativa, fazendo-o se 

encontrar no mesmo espaço-tempo vazio que as atrizes, personagens e personas. 

Podemos dizer que foi o cenário pensado e criado por Simone que possibilitou esse 

encontro de co-presenças físicas, e, porque não metafísica de alteridades concretas, 

imaginadas e imaginárias distintas. Ao mesmo tempo que encontramos refletido na cena 

os conflitos cotidianos de Isabel sobre a sua profissão, e que, acredito, não ser só da 

atriz, que serviram de material para que as três dramaturgas pudessem inscrevê-lo no 

texto dramatúrgico.   
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Podemos também perceber o embaralhamento no prólogo e na cena I do Ato II  

(EDITORES, 2008, p.162-4), onde vemos dois monólogos distintos, mas com a mesma 

estrutura, ou seja, o “jogo” com o real no vazio do espaço-tempo: no primeiro momento, 

Isabel, sentada em seu camarim, nos conta uma história cotidiana sobre sonhos, desejos 

e o ser mulher, o qual não sabemos quem enuncia o texto (a atriz, sua persona ou 

Maria)131; e, no segundo momento, Georgette caminha em círculos pela borda externa 

do labirinto, paramentada de um parangolé feito de uma mochila de viagem, figurinos, 

roupas cotidianas, sacolas, dentre outros materiais, cumprimentando o público como se 

a realidade fosse a do acontecimento mas o texto proferido faz referência a um tempo 

que não parece ao do acontecimento, observando que, durante essa cena, o sujeito do 

enunciado oscila entre a atriz e produtora de teatro e a rainha inglesa como, por 

exemplo, nas seguintes frases: “Alguém me chamou para um projeto. [...] É um projeto 

sobre mulheres? É a minha cara, eu aceito”, “Quarenta anos reinando em tempos de 

homens e não mulheres” e “O Estado sou eu!”132 (EDITORES, 2008, p.163).  

Ao final do monólogo da Rainha Elizabeth Fadel, exatamente no momento em 

que Isabel, como Maria Stuart, invade o labirinto parabenizando a atriz-persona-

personagem pela cena, como citado anteriormente, nos mostra como os lugares da atriz 

e da personagem se confundem em cena, revelando, por outro lado, a sobreposição do 

presente-passado em torno do ‘emaranhado de nossas vidas’ ou do destino das 

mulheres-atrizes-rainhas-personagens. Como já percebido, o espetáculo joga com os 

corpos, as realidades e as temporalidades, quase que a todo instante, tensionando o 

público a recriar significados, a partir do próprio acontecimento teatral, assim como as 

referencialidades históricas, pois trata-se de duas rainhas memoráveis no século XVI, e 

textuais, pois há uma recorrência à obra de Schiller.  

O segundo ato termina com a tomada de decisão das rainhas em se encontrarem. 

Desde o primeiro contato com o espetáculo chamou-me atenção esse trânsito entre 

distintos sujeitos, tempos e espaços da enunciação que, conforme estamos assinalando 

na análise, acabavam por colocar o espectador numa posição multiestável levando, deste 

modo, ao questionamento sobre: o que vemos e o que nos olha? Quem fala e para quem 

fala? Quem contracena com quem? Neste sentido, devido a multiestabilidade instituída, 

a escolha da encenadora e das atrizes foi a de habitar um espaço-tempo possível para 

 

131 Como indicado pelo texto de apoio, trata-se da Atriz 2, uma persona de Isabel.  
132 Visitando o texto de apoio, é possível saber que se trata da personagem Rainha Elizabeth Fadel, uma 

persona da atriz imbricada a persona histórica de Elizabeth I. 
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que pudesse coexistir o agora da realidade concreta e a ficção criada por Friedrich 

Schiller. Assim sendo, o lugar habitado pelo espectador é um espaço-tempo vazio, um 

lugar possível, preenchido pela sua percepção e imaginação.  

No quarto ato, mais especificamente todo o processo de votação do público-

povo, evidencia-se duas características das estratégias apresentadas por Érika Fischer-

Lichte: a inversão de papéis e a comunidade. No momento em que Elizabeth não 

consegue assinar a sentença da prima escocesa, e transfere a responsabilidade para o 

público, este se transforma em um actante-tipo, ou vários actantes-tipo, que influi na 

narrativa do espetáculo, assumindo, então, o papel de juiz, ou juízas/juízes. Ao mesmo 

tempo que este novo actante-tipo, ainda que tomando decisões deliberadas individuais 

e/ou coletivas, a partir de um senso de comunidade, forma um todo que condenam, ou 

não, Elizabeth, ao mesmo tempo que sofrem influência das atrizes-rainhas-personagens, 

ou seja, abre-se a possibilidade concreta de criar-se uma comunidade entre o próprio 

público, podendo combinar votos, ou não, na tentativa de salvar uma das duas rainhas.  

Como podemos notar, essa estratégia adotada pela encenadora se encaixa na 

tentativa de a autopoiese criada no processo criativo reverberar no público, trazendo-o 

para dentro do acontecimento, não somente influenciando a narrativa com a sua 

percepção e atenção, mas, também, influir deliberadamente no destino das atrizes-

rainhas-personagens. Como citado anteriormente, o espetáculo possui cinco finais, em 

que um deles é criado pelo próprio espectador, ao mesmo tempo que se recria, a partir 

da devolutiva do público e da crítica, como um texto e uma encenação nos moldes 

working in process, reforçando o circuito retroativo autopoiético, para além das relações 

intersubjetivas dos espectadores, pois essas relações alimentam, em um determinado 

grau, o rumo do espetáculo e os futuros circuitos, ainda que experimentado mais de uma 

vez pelo mesmo espectador, pois conta, também, com as estratégias de inversão de 

papéis e a construção, ou não, de uma comunidade de cada acontecimento.  
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4. Considerações Finais 

O processo de investigação e escrita não teve como pretensão formular um 

método nem uma tese acerca do ma, muito menos das suas colocações como um 

elemento disruptivo das “lógicas de criação” já consolidadas, nem esgotar a reflexão 

sobre a autopoiese. Mas, partindo desta discussão, lançar alguma luz sobre os vazios 

dispostos e percebidos em Rainha[(s)]. Foi na compreensão do conceito de autopoiese 

que pude perceber que, não só o processo criativo e o acontecimento teatral, mas, 

também, a própria escrita da dissertação, se tornara um caminho baseado no 

agenciamento de uma rede analítica em virtude da opacidade e complexidade oferecidas 

pela cena contemporânea, assim, uma cadeia semântica se apresentava como 

possibilidade de seguir as margens indefinidas do ma.  

Pensar as alteridades da cena contemporânea, sobretudo as de Rainhas, segundo 

os termos do oriente, mais especificamente de um elemento da cultura japonesa, me 

tensionava a criar outros ramais de acesso e sentido do ma, que ampliava o horizonte da 

pesquisa ao mesmo tempo que o delineava, me levando a entender que não era pelo 

logos ocidental que conseguiria acessá-lo e entendê-lo, tal como posto por Kawazoe, 

ainda que o insistisse em sua utilização, contrariando as próprias informações 

adquiridas, mas, pelo contrário, sua assimilação se daria pela via do sensível, assim 

como o espetáculo Rainha[(s)] havia me tensionado para a investigação: foi, 

inicialmente, o impacto sensível do espetáculo, ou seja, sua constituição como 

acontecimento teatral, que me levou à encarar o vazio presente na investigação do 

problema, captando com mais profundidade sua importância para a autopoiese do 

processo criativo e do circuito retroativo.  

 A autopoiese rompe com as relações institucionalizadas do corpo vivo-a-corpo 

vivo na sala de ensaio, numa busca, do dentro e do fora do processo, de experiências e 

relações que alimentem os componentes e o próprio processo. Deste modo, podemos 

dizer que a autopoiese se pauta nas relações cotidianas, dentro e fora da sala de ensaio, 

como suporte na construção da materialidade do espetáculo, pois emerge como 

resultado material destas experiências, há um pouco de cada uma/um em cada elemento 

construído. Pensar numa autopoiese retira, ou não, a necessidade de experimentar outras 

relações, ou “novas formas de se relacionar”, pois ao se voltar para as próprias relações 

eu-outro no cotidiano, e estarmos abertas/abertos para essas relações, implica em já 
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pensá-las como “experimentação”, sem a necessidade de uma relação sujeito-objeto, ou 

seja, nós (sujeitos) que experimentam e vocês (objetos) que olham, reagem e devolvem.  

 Existe uma dimensão política latente em se voltar para as próprias relações com 

as alteridades: o cuidado de si pelo cuidado do e com a/o outra/outro. E é disso que se 

trata a autopoiese: o cuidado de si é o cuidado do outro, e sempre a/o incluir como parte 

constituinte do si, não existe eu sem a/o outra/outro. Estamos todos emaranhados, 

enredados, numa rede que é tecida e construída conjuntamente. A autopoiese evocada 

aqui nos mostra que autonomia não implica autossuficiência, muito pelo contrário, 

como vimos, a autopoiese implica relação e cuidado, tanto entre si como com as partes, 

somos e compomos o todo que é a vida, ao mesmo tempo que realizamos atividades 

individuais, não é mais uma coisa ou outra, é uma coisa e outra.  

 Por fim, finalizo por onde as experiências começaram: Macapá/AP, abril de 

2010.  

 

  

Figura 27 - O começo de tudo 

 

Fonte: autoria do pesquisador. 
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