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“Treinar e, a partir daí, desenvolver uma dança... como é difícil, 

mesmo ao nível da consciência! Seria fantástico se eu pudesse, 

ainda que uma única vez, me apresentar no palco, no nível da 

inconsciência. Tudo bem, poderia ser na semiconsciência, 

expandir o treino e desenvolver uma dança. Existe, com certeza, 

um domínio no qual você pode fazer isso. Por exemplo, pode 

começar, de repente, no domínio da brincadeira. Mas se fizer 

como sempre costuma fazer, de nada adianta expandir, é a 

mesma coisa. Não é dança. Então, o que é preciso para se 

tornar uma dança? Às vezes, é esticar assim, com força, bam!, 

a perna. Ou se fizer assim, de leve, zaz!, num segundo, já mudou 

tudo. Aí existem várias posturas, como ir expandindo. Acho que 

o melhor é armazenar várias experiências, dessas que a gente 

não sabe o que fazer com elas. Precisa ser algo que seja 

agradável quando se assiste, que fisgue o público pelas 

entranhas. Não pode ser às claras. É preciso treinar muito para 

se chegar ao ponto de ser, e não ser, descoberto o que se vai 

fazer em seguida”. 

 

 – KAZUO OHNO, Treino em Poema, 2016. 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 
A presente dissertação tem como objetivo analisar parte das noções de 
performatividade presentes no processo de criação e de treinamento do performer em 
dois grupos: o grupo de pesquisa Movère (UFSJ/ MG/ Brasil), que desenvolve suas 
pesquisas no âmbito acadêmico e o grupo de teatro profissional e tcheco Farm in the 
Cave (Praga/ República Tcheca. Com o propósito de legitimar a narrativa conceitual 
a ser discutida, essa pesquisa aborda pontos de intersecção presentes no treinamento 
performativo do performer por meio de um diálogo empírico e metodológico entre os 
grupos mencionados. E a partir disso, busca-se compreender como o performer se 
treina para estar presente no evento, no acontecimento performativo. A fim de ampliar 
a pesquisa teórica acerca das aproximações entre treinamento do performer e 
performatividade, me apoio no diálogo com autores e pesquisadores advindos de cada 
área, como por exemplo: no que tange o treinamento de ator (denominado como 
performer nessa pesquisa) dialogaremos com Jerzy Grotowski (1999), Eugênio Barba 
e Nicola Savarese (1995) e Luís Otavio Burnier (1995), com a arte da performance 
apresento parte dos pensamentos de Richard Schechner (2006), Jorge Glusberg 
(2008) e Renato Cohen (2004) e performatividade com John Langshaw Austin (1990), 
Josette Féral (2015) e Erika Fischer-Lichte (2014). Ao trazer tais procedimentos 
práticos e teóricos à pesquisa, foi possível perceber que em um treinamento de 
performer com acentuação performativa (como os treinamentos dos grupos aqui 
apresentados), a questão da presença do performer, melhor dizendo, os efeitos da 
presença do performer são determinantes para essa práxis. Com isso, os efeitos de 
presença desenham o treinamento performativo do performer e difunde porosidades 
poéticas e estéticas importantes, especialmente, quando o treinamento é deslocado 
da sala fechada de treino.  
 

Palavras-chave: Treinamento de performer; Performatividade; Processo de criação; 
Grupo Movère; Grupo Farm in the Cave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze part of the notions of performativity present in the 
process of creating and training the performer in two groups: the Movère research 
group (UFSJ/ MG/ Brazil), which develops its research in the academic sphere, and 
the group of professional and Czech theater Farm in the Cave (Prague/ Czech 
Republic). With the purpose of legitimizing the conceptual narrative to be discussed, 
this research approaches points of intersection present in the performative training of 
the performer through an empirical and methodological dialogue between the groups 
mentioned. And from that, we seek to understand how the performer trains himself to 
be present at the event, at the performative event. In order to broaden the theoretical 
research on the approximations between performer training and performativity, I 
support myself in the dialogue with authors and researchers from each area, for 
example: regarding actor training (called as performer in this research) we will dialogue 
with Jerzy Grotowski (1999), Eugênio Barba and Nicola Savarese (1995) and Luís 
Otavio Burnier (1995), with performance art, I present part of the thoughts of Richard 
Schechner (2006), Jorge Glusberg (2008) and Renato Cohen (2004) and 
performativity with John Langshaw Austin (1990), Josette Féral (2015) and Erika 
Fischer-Lichte (2014). By bringing such practical and theoretical procedures to the 
research, it was possible to see that in a performer training with performative 
accentuation (such as the group trainings presented here), the issue of the performer's 
presence, rather, the effects of the performer's presence are determinant for this 
praxis. Thus, presence effects design the performative training of the performer and 
diffuse important poetic and aesthetic porosities, especially when training is displaced 
from the closed training room. 
 
Keywords: Performer training; Performativity; Creation process; Movére Group; Farm 
in the Cave Group. 
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PONTO DE PARTIDA: ANDANÇAS PERFORMÁTICAS 

 

“Todo ato criativo requer um salto no vazio.  
O salto tem que ocorrer no momento certo e, no entanto, a hora de saltar 

nunca será estabelecida de antemão. Não há garantias quando se está no 
meio do salto. Em geral, saltar causa uma perplexidade extrema. A 

perplexidade é uma parceira no ato criativo — uma colaboradora 
fundamental. Se o seu trabalho não o deixa suficientemente perplexo, então 

é bastante provável que não comoverá ninguém”.  
 

– Anne Bogart. 

 

Figura 1 - Talvez um encontro surrealista com Ana Flor e Thaissa Gomory. 
Foto de Marcius Barcelos 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Desde o início da minha graduação em Teatro (2009), na Universidade Federal 

de São João del Rei (UFSJ)1, o treinamento do performer esteve fortemente presente 

em minhas vivências artísticas. O termo performer aqui apresentado está abarcando 

o ator-performer e a atriz-performer. De modo sumário, compreendo o treinamento do 

performer como uma sequência de exercícios físicos e vocais que tem o objetivo de 

promover ao performer o contato com uma bricolagem de técnicas distintas que 

instigam a dilatação do seu aparato físico, desenvolvem disciplina e controle. Assim 

 
1 Universidade Federal de São João del Rei – Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, Minas 

Gerais, CEP: 36307-352.  
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como, proporcionam o levantamento de um repertório próprio para composição e 

criação cênica.  

O treinamento do performer pode ser permeado por uma investigação acerca 

das noções de corporeidade que potencializam o processo de criação dos sujeitos 

envolvidos no trabalho artístico, não expandindo apenas suas capacidades físicas, 

mas, também, colocando seus corpos em prontidão. Além disso, tal ideia de 

treinamento explora os estados psíquicos do performer, suas emoções, rompendo 

parte dos bloqueios e possibilitando traçar estratégias de criação para as cenas. Por 

meio da ideia de treinamento é possível construir um estado de corpo-mente mais 

aguçado (o que eu chamo de consciência plena de si): 

 

Os exercícios do treinamento físico permitem desenvolver um novo 
comportamento, um modo diferente de mover-se, de agir e reagir, uma 
determinada destreza. Mas esta destreza definha-se numa realidade 
unidimensional se não atinge a profundidade do indivíduo (BARBA; 
SAVARESE, 1995, p. 128). 

 

Essa citação de Barba e Savarese (1995) evidencia a potencialidade expandida 

do treinamento físico/técnico do performer para além da execução de exercícios 

práticos voltados para a forma, demonstrando que os benefícios e habilidades físicos 

que o performer desenvolve, coleciona e transforma são múltiplos. Esse pensamento 

demonstra o quão necessário é romper com a realidade unidimensional frígida do 

treino em que exclui a fundura do indivíduo e se prende apenas a destreza em si. 

Desse modo, Barba e Savarese (1995) abrem espaço para olhar para o treinamento 

enquanto encontro de transformação do performer também enquanto sujeito e afirma, 

de certo modo, que as necessidades do performer podem e devem ser colocadas em 

questão.  

Treinar e conhecer a si mesmo são maneiras de se abrir ao mundo e criar com 

ele. Além de ser fundamental atingir essa “profundidade” citada por Barba e Savarese 

(1995) enquanto se treina, acredito, também, na importância de o treinamento do 

performer romper com a ideia de corpos dóceis2 e arregimentados. Um treinamento 

 
2 Meu pensamento sobre “corpos dóceis” vem dos estudos do filósofo francês Michel Foucault (1926-

1984) em seu livro Vigiar e Punir com a primeira publicação em 1975. De acordo com Foucault, a 
ideia de “Corpos dóceis” está relacionada a um corpo inventado no século XVIII como um princípio 
abundante de poder. Trata-se de um poder exercido sobre o corpo, que o trata como uma máquina, 
dentro de um sistema repleto de regras e de disciplina. Considera-se esse corpo dócil frágil, 
manipulável, passível de adestramento e dominação. Grosso modo, trata-se do uso do corpo para 
fins determinados, que é capaz de desempenhar várias tarefas, porém, dentro de uma disciplina 
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que, inclusive, tira o performer de um lugar de conforto e o confronta a se descobrir 

enquanto artista e sujeito. A partir desse pensamento e postura, a autonomia na práxis 

do performer ganha maior visibilidade e é possível romper com a tentativa de o 

performer ser apenas repetidor/a de técnicas prontas.  

 

Não se pode treinar atores ou diretores para que sejam criativos, mas 
podemos ajudá-los a cultivarem seu eu artístico. Os jovens artistas precisam 
desenvolver uma relação bastante especial com o próprio trabalho. Se um 
programa de formação de ator não produz grandes atores, pode, através da 
prática e do exemplo, prepará-los para a vida de artista. O treinamento teatral 
pode estimular as seguintes qualidades necessárias a cada indivíduo: 1. 
Atitude, 2. Atenção, 3. Violência necessária, 4. Controle físico e expansão 
das emoções, 5. Desequilíbrio e desorientação e 6. Interesse (BOGART, 
2009, p. 29-30). 

 

Por mais que o performer se inspire em técnicas e siga autores específicos em 

seu treinamento, o ato de treinar possibilita ao performer trabalhar com autonomia 

para se reinventar (em grupo ou individualmente). O conhecimento inicial acerca das 

técnicas bem como a aplicabilidade dos exercícios, é apenas um ponto de partida, um 

caminho possível para a construção de uma forma pessoal de treinar. 

Junto ao treinamento do performer incluo as artes performativas (inicialmente 

vivenciadas no contexto da Arte da performance3) que sempre caminharam em 

conjunto com as minhas práticas e vivências artísticas. Na verdade, desde o primeiro 

ano na universidade as minhas ações foram permeadas por noções da arte da 

performance, mesmo que eu ainda não soubesse nomear tal gênero. Entendo tal 

linguagem como uma arte híbrida, que mescla diversos gêneros artísticos (as artes 

plásticas e visuais, o teatro, a música).  

 

A performance se propõe, com efeito, como modo de intervenção e de ação 
sobre o real, um real que ela procura desconstruir por intermédio da obra de 
arte que ela produz. Por isso ela vai trabalhar em um duplo nível, procurando, 
de um lado, reproduzi-lo em função da subjetividade do performer; e, por 
outro lado, desconstruí-lo, seja por meio do corpo – performance teatral – seja 
da imagem – imagem do real que projeta, constrói ou destrói a performance 
tecnológica. Em um caso como no outro, a imagem nunca é fixa e o 
performer, a manipula à sua vontade, conforme a instalação que estabeleceu 
em tal lugar (FÉRAL, 2015, p. 137).  

 

 
controladora. O corpo dentro desse sistema de Vigiar e Punir, basicamente, é usado como fonte 
econômica e útil, assim como, de forma produtiva e totalmente submissa. Cf. FOUCAULT, Michel. 
Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 1987. 

3 A serem mais bem analisadas no Capítulo 1 desta dissertação.  



16 
 

 
 

A arte da performance é assinalada pela materialidade do evento e pela ação 

do artista (em que o corpo do artista se torna a própria obra). Desde sua origem, a 

arte da performance se apropria dos aparatos tecnológicos sem negar suas fontes 

possíveis (vídeo, fotografia, entre outros), além de expandir e questionar a própria 

ideia de espaço dedicado para as artes. É uma linguagem artística que evidencia seu 

processo de criação, assim como, evidencia o corpo do artista, brinca com as regras, 

com o limite espaço-temporal, aproxima artista e espectador (de forma orgânica ou 

abrupta). 

Cohen (2007) retrata a arte da performance como uma expressão que rompe 

com a ideia de ação representacional em cena. Do mesmo modo, tal autor considera 

a performance uma linguagem artística advinda de um espaço interdisciplinar que 

provoca rupturas com formas pré-estabelecidas de se fazer arte.  

Como há muitas designações relevantes em torno da arte performance, essa 

pesquisa tomará como base os pensamentos da pesquisadora franco-canadense 

Josette Féral (2008 apud SIMONI, 2012) que a caracteriza como ação, que é 

presentificada pelo engajamento do artista na obra por meio de sua presença física. 

Para ela, a performance é uma linguagem que contribuiu para redefinir os parâmetros 

de arte, inclusive, e em particular, o teatro. Posto isso, a autora define parte da noção 

de performatividade como uma característica do teatro que sofreu influências da 

performance, denominando-a como Teatro Performativo. 

 

A autora caracteriza, assim, o teatro performativo a partir de dois aspectos 
fundamentais. O primeiro, então, associado à ação de mostrar a execução de 
uma ação e o segundo vinculado ao que chama de evenementialité, i.e., pelo 
fato de tais ações não serem classificáveis nem de verdadeiras, nem de 
falsas, uma vez que elas simplesmente ocorrem. A noção de evenementialité 
conecta-se à descrição de eventos constituída por cada produção singular de 
ação durante uma apresentação teatral, muito mais que à concepção da 
própria apresentação como unidade eventual. Esta concepção de evento, 
característica fundamental da performance de que se apropria o teatro 
performativo, vincula-se tanto à ênfase sobre o processo e à situação em 
detrimento do resultado final, quanto sobre o aspecto lúdico da própria 
situação interativa envolvendo performers e espectadores enquanto 
participantes do evento (FÉRAL, 2008 apud SIMONI, 2012, s/p). 

 

Irei mergulhar sobre esse tema, logo mais, no primeiro capítulo. O qual será 

bastante útil, porque antes de ir direto as explanações sobre Teatro Performativo de 

Féral, é necessário conhecer o ponto de partida e o surgimento da linguagem 
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performativa no campo da linguística e da filosofia analítica (AUSTIN, 1990), passando 

por explanações sobre a Arte da Performance.  

Como o ponto de partida desta pesquisa envolve a minha experiência pessoal 

e profissional, enquanto artista e pesquisadora em Artes Cênicas, apresento 

fragmentos autobiográficos com o objetivo de elucidar conceitos e linguagens que 

serão aqui abordadas.  Durante a apresentação destes fragmentos autobiográficos 

irei discutir, brevemente, sobre teoria e prática, além de seus pontos de intersecção 

e, se houver, pontos de divergência, que possam dialogar com as noções de 

performatividade para o processo de composição/criação do treinamento do 

performer.  

Vivenciei muitas intervenções teatrais e/ou espetaculares sem compreender 

inicialmente o status em que elas se encontravam – enquanto integrante do Grupo de 

Pesquisa Movère4 (Teatro/UFSJ), os quais eu apresentarei mais adiante. Porém, com 

base no treinamento do performer e que foram confrontadas e/ou comparadas à arte 

da performance por parte dos espectadores, comecei a adentrar em suas teorias. Esta 

questão sempre me inquietou, como quando perguntavam ao grupo, por exemplo: “o 

que vocês fazem é teatro ou é performance?”. Muitas vezes, o grupo dava algumas 

explicações/respostas, que giravam em torno de vivências teatrais ou apresentações 

teatrais. Essa imprecisão entre teatro e performance foi se tornando deveras 

instigante, porque eu percebia que nesse trabalho o espectador, direta ou 

indiretamente, era provocado a sair do lugar-comum em que se tinha uma mensagem 

totalmente explícita com começo, meio e fim.  

O fato de comparar as ações do grupo à arte da performance também me tirava 

e tirava os performers do grupo de um lugar confortável. A intenção de nossas ações 

 
4 Segundo texto assinado por Ana Paula Rocha, Giselle Mara, Romiria Turchetti, Thaissa Gömöry, 

Amanda Couto, Camila Ribeiro, Genilson Ferreira, Jan Trindade e Victor Góis e publicado no portal 
Arte e Sustentabilidade com o título Arte, Cena e Sustentabilidade, “O Movère é um dos subgrupos 
do Grupo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes Culturas e Sustentabilidade da UFSJ. Tem como 
principal objetivo desenvolver um processo eco-poético de treinamento do ator dançarino e da 
construção da cena espetacular. Como parte desse grupo, o Movère pauta sua atuação com base na 
linha de pesquisa em Artes cênicas, Performance Comunitária e Sustentabilidade do mesmo e é 
integrado por estudantes do curso de Teatro, os quais, sob a orientação de um pesquisador, 
desenvolvem ações de pesquisa (Iniciação Científica), Extensão (O projeto Arte e Sustentabilidade 
para toda parte) e ensino (promoção de cursos, vivências e oficinas ministrados por seus membros e 
por profissionais afins ao trabalho do grupo). Dedica-se prioritariamente ao estudo e à pesquisa do 
corpo em situação de representação, à corporeidade, às técnicas do ator, à cena e à Performance 
com o objetivo de desenvolver novas poéticas cênicas, técnicas e dramaturgias corporais baseadas 
numa cultura de sustentabilidade, de modo a criar uma eco-poética para o trabalho do ator-
dançarino”. Disponível em: http://www.arteesustentabilidade.com/pesquisas-e-acoes. Acesso em: 14 
jun. 2021. 

http://www.arteesustentabilidade.com/pesquisas-e-acoes
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era alcançar e dialogar com os espectadores apenas com os corpos dos performers. 

Lembrando que trabalhar a partir dos corpos dialoga diretamente com a corporeidade 

e: 

 

Pensar em corporeidade é pensar o corpo como processo, não como algo 
pronto e fixo, mas como um snapshot de um instante, a presença encarnada 
em relação com o ambiente. Trabalhar sobre a corporeidade é trabalhar com 
o que ocorre no aqui/agora onde o sujeito como um todo – sua biologia, sua 
cultura, suas vivências e experiências únicas, seus possíveis devires, seus 
afetos, sua história – participa ativamente, age junto com ambiente, 
transformando-o e sendo transformado por ele (BIANCHI, 2016, p. 54). 

 

Partindo dessa ideia de o performer trabalhar com o aqui e agora em relação 

com o espaço e seus transeuntes, os performers do Movère iam ao encontro do 

espectador/ transeunte e isso causava um estranhamento, por vezes ouvíamos vozes 

ao fundo das ações que questionavam coisas como: “o que eles estão fazendo?”. 

Nesse espectro, trago como exemplo inicial uma ação espetacular que causou muitas 

inquietações nos transeuntes, transformados em espectadores desavisados. Tal ação 

foi titulada pelo grupo como “Vamos lavar o rio/ Lavadeiras”. Esta ação foi um dos 

primeiros experimentos do Grupo Movère, do qual eu era performer e pesquisadora. 

Vou exemplificar a fim de atingir maior compreensão acerca dessa “confusão” inicial 

que descrevi em meu corpo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

Figura 2 - Performance Vamos lavar o rio/ Lavadeiras.  
Foto de Bruno Padilha 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

A ideia inicial dessa ação era o ato simples e banal de lavar roupas no rio (uma 

ação que possibilitava muitas e diferentes descobertas para o performer durante um 

treinamento) e resgatar a história e as cantigas advindas das lavadeiras5 (investigar 

os movimentos e gestos corporais das lavadeiras), bem como, problematizar as suas 

vivências em relação à cidade. Nós (performers) do Movère queríamos questionar 

também - de forma concomitante – um problema ambiental na cidade: a falta de 

tratamento de esgoto e o fato desse mesmo esgoto atravessar a cidade a céu aberto 

sem qualquer punição dos órgãos públicos. Fato este que afastou os ribeirinhos e as 

lavadeiras de antigamente, e que restringiu o uso desse espaço que antes era 

destinado ao lazer, onde as pessoas, inclusive, nadavam no local.  

 

Vamu lavá o rio 
Vamos lavá ó sinhá/ Vamos lavá ó sinhô/ As água do rio é tecido/ Que os 
homi descosturô/ 
As água ante era clara/ Hoje mudou de cor/ Que nem pano branquinho/ De 
tanto usá que manchô/ 

 
5 Como se trata de uma ação performativa, a ação Lavadeiras não se apropriou das históriase 

corporeidade das lavadeiras através de uma imitação. Os performers se propuseram ser 
atravessados por essas corporeidades e, a partir de um treinamento de performer, criaram essa ação, 
transformada e criada em seus corpos. A partir disso, os performers tentaram, inclusive, levantar uma 
problematização importante sobre a falta de conhecimento sobre a condição de ser lavadeira na 
época em que a ação foi realizada. 
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Vamos lavá ó sinhá/ Vamos lavá ó sinhô/ As água do rio é tecido/ Que os 
homi descosturô./ 
Meu canto na beira das água/ Hoje é lamento de dô/ O pano que eu tinha 
lavado/ Caiu no rio e sujou.6 

 

Possibilitando um contato direto com o público, essa ação provocou curiosidade 

nas pessoas que encontraram os performers no meio do caminho, as quais foram, de 

certa maneira, atravessadas pelas imagens corporais e pelos trajetos dos performers 

pelo centro da cidade. Durante essa ação, os performers tinham um roteiro de ações 

inspiradas e construídas a partir da fisicalidade das lavadeiras de São João del Rei 

(MG). O roteiro guiava os performers ao atravessar o centro da cidade cantando 

(seguindo como base exercícios de ressonadores). Também havia músicos próximos 

ao córrego ajudando a compor o trabalho, onde verdadeiramente roupas eram lavadas 

no córrego sujo/ poluído e estendidas em um varal pelos performers.  

Dessa forma, a combinação dos sons, da musicalidade e dos instrumentos com 

as ações de lavar roupa no rio atraíram os transeuntes para essa “vivência teatral”. 

Ao mesmo tempo em que executávamos o nosso7 roteiro de ações a fim de 

compartilhar a fisicalidade das lavadeiras e apresentar suas histórias importantes 

sobre o rio, sobre a poluição e relembrar os transeuntes sobre as histórias das 

lavadeiras, nós, performers do grupo Movère, executávamos ações que, mesmo 

sendo realizadas in situ e algumas improvisadas ou vivenciadas no calor do momento, 

o centro das ações já tinham sido treinadas, ensaiadas, e naquele dia apresentadas 

em forma de treinamento. Por que em forma de treinamento? Era como se 

conseguíssemos nos perceber treinando, apresentando, ou melhor, presentando, 

vendo as pessoas, observando o espaço, e nos vendo, entre outros.  

O treinamento do performer, assim como, o processo de criação que são 

normalmente conhecidos como algo experimentado e vivenciado antes da ação 

performativa foram postos à mostra na ação Lavadeiras/ Vamos lavar o rio e, com 

eles, os corpos não representacionais dos performers também. Foi aí que comecei a 

questionar se os artistas da ação eram apenas “atores/ atrizes” ou se eram, na 

verdade, performers. Trago Schechner (2009, p. 335) para endossar esta discussão: 

 
6  Música: Tiago Branco, Thaissa Gomory, Nathy Fonseca, Ana Malta (ex-alunos do curso de Teatro da 

UFSJ). 
7 Segue o nome de alguns atores/atrizes-performers que estiveram presentes em boa parte das ações 

e montagens espetaculares do Movère: Thaissa Gomory, Genilson Ferreira, Giselle Mara, Priscilla de 
Seixas, Camila Ribeiro, Karla, Petúnia, Luis Firmato, Romíria Turchetti, entre outros. 
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O ator é um ser humano que se des/cobre de tal maneira a re/velar 
[=desvelar] algo do homem. Ele é um milagre. Eu chamo atores que 
trabalham nesse sentido, em um processo de des/coberta, de “performers”. 
O performer não interpreta um papel (recuperando e recobrindo-o). O que ele 
faz é remover resistências e bloqueios que o impedem de atuar de uma 
maneira inteira, seguindo completamente seus impulsos interiores em 
resposta às ações de um papel. Na performance, o papel é o papel, e o 
performer é o performer. Além disso, o performer é um especialista em cantar, 
dançar, falar, em movimentação corporal; ele está em contato com os seus 
próprios centros; ele é capaz de se relacionar livremente com os outros. É 
claro que essa é uma figura ideal. Na realidade, algumas das performances 
mais interessantes acontecem nas áreas de resistência, lugares de 
turbulências específicas, onde a vida-no-teatro do performer está em jogo.  

 

Ao fazer essa aproximação entre ator e performer pressuponho que a 

performance também pode ser ensaiada ou treinada, ou seja, performers, assim 

como, atores/atrizes também treinam, se preparam. Posto isso, gostaria de endossar 

que, quando falo de performer nessa pesquisa, também estou falando de ator/atriz.  

Esse pensamento será posto ao longo do texto.  

 
Figura 3 - Performance Vamos lavar o rio/ Lavadeiras. Foto de Bruno Padilha 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Foi durante a ação Lavadeiras/Vamos lavar o rio onde comecei a identificar que 

havia elementos performativos na proposta de composição e na execução no 

treinamento do performer nessas intervenções: o próprio ato de treinar acabava sendo 
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a própria obra e chamava a atenção das pessoas. O foco do grupo não era a 

performance, mas seus integrantes e performers foram contaminados com essa 

linguagem a ponto de a performance estar presente no treinamento do performer e 

em nas apresentações.  

Esse é um ponto importante nessa pesquisa: a composição do treinamento do 

performer enquanto obra. Por exemplo: quando os performers chegaram no centro da 

cidade de São João del Rei (MG) para realizar a ação Lavadeiras naquele dia, cada 

performer permaneceu algum tempo sozinho andando pelas ruas já vestidos com o 

figurino, traçando o reconhecimento do espaço, assim como, passando pelo processo 

pessoal de aquecimento e alongamento que acontecia em frente as pessoas. Nesse 

processo os performers buscavam a dilatação de seus corpos, retomavam ações 

físicas, trabalhavam com exercícios de ressonadores e a voz, entre outros, até se 

encontrarem, executarem a ação e irem embora. Os espectadores se deparavam não 

apenas com uma apresentação espetacular em si, mas, também, com os performers 

em um processo de composição e de transformação do ato de treinar em performance.  

É importante ressaltar que, mesmo explorando os trabalhos práticos por um 

viés performático, o treinamento do performer era algo bastante emblemático e diário 

no grupo Movère, o que influenciava diretamente na estética e na abordagem dos 

trabalhos desenvolvidos.  

 

O conceito e a prática do treinamento de ator foram consideravelmente 
desenvolvidos por Grotowski e seu Teatro-laboratório de Wroclaw nos anos 
60. Desde Grotowski, a palavra “treinamento” tornou-se parte integral do 
vocabulário do teatro ocidental e não se refere somente à preparação física 
ou profissional. Ele lhe dá um modo de controlar seu corpo e dirigi-lo com 
confiança, a fim de adquirir inteligência física (BARBA; SAVARESE, 1995, p. 
250). 

 

Como o grupo Movère8 era também um grupo de pesquisa, o grupo buscava 

compreender na prática e de forma conceitual o termo treinamento do performer a 

partir de colaboradores muito importantes advindos do Teatro, que instigava os 

performers tanto fisicamente quanto mentalmente, como por exemplo: Luís Otávio 

Burnier, Renato Ferracini, Eugênio Barba, Jerzy Grotowski, entre outros. Como se vê, 

todos esses colaboradores trabalhavam com treinamento do performer no teatro e na 

 
8 A página do grupo na plataforma Lattes está disponível em: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/-

5957406140833067. Acesso em: 17 jul. 2021. 

about:blank
about:blank
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dança. Dessa maneira, pode-se afirmar que o corpo do performer é mais do que um 

instrumento de trabalho. 

 O treinamento do grupo Movère9 não acontecia necessariamente na sala 

prática, porque os performers escolhiam lugares diferentes que considerassem 

interessantes e que pudessem contribuir com o trabalho desenvolvido, como por 

exemplo: na cachoeira, na serra, na piscina, no gramado, no centro da cidade, em 

alguma praça, nas escadas ou nos corredores do prédio do Teatro, entre outros. Os 

trabalhos experimentados eram sempre retomados nos treinamentos e, com isso, 

cada performer se apropriava de uma biblioteca particular de movimentos, 

composições, gestos e sensações possíveis de serem repetidas e transformadas em 

grupo.  

O roteiro de treinamento em comum era baseado na dissertação Busca e 

Retomada: um processo de treinamento para a construção da personagem pelo ator-

dançarino (2000), que pertence ao coordenador do grupo Movère e professor do curso 

de Teatro da UFSJ: Professor Adilson Roberto Siqueira. O esquema estrutural do 

roteiro de treinamento possui quatro níveis (Preparação, Instalação, 

Expansão/Conexão e Recolhimento) e nos leva do simples aquecimento e 

alongamento, assim como o reconhecimento do lugar de trabalho, passando pela fase 

de experimentação de técnicas e o encontro com o tema a ser trabalhado, a repetição 

e assimilação dos materiais encontrados, o diálogo entre todos os participantes, até 

acontecer a apresentação do treinamento (a junção de todos os elementos 

trabalhados, descobertos e a criação). É como podemos ver no exemplo a seguir: 

 

A) PREPARAÇÃO  
1 – Redirecionamento  
B) INSTALAÇÃO  

2 – Instalação  
2A – Equilíbrio/Desequilíbrio e Postura Ativa  
2B - Deitar  
2C - Espreguiçar  

C) EXPANSÃO E CONEXÃO  
3 – Amortecedores  
3A - Corrida com Parada Repentina  
3B - Realizar de pequenos a grandes saltos utilizando os 

amortecedores  
4 – Enraizamento  
4B - Deslocar a Cinesfera com a Raiz  

 
9 O treinamento do Grupo Movère acontecia de segunda a sexta-feira com uma carga horária entre três 

e quatro horas diárias (independentemente se fosse sozinho ou em grupo), com uma parte voltada 
para leitura e pesquisa.  



24 
 

 
 

5 - Desequilíbrios em “S”  
6 - Cantar no “Banheiro”  
7 - Chapa-Quente  
8 – Centro  
9 - Elementos Plásticos  
10 – Pesquisa vocal com Elementos Plásticos  
10A - Relação com Elementos Plásticos  
10B – Relação em grupo, com contato físico  
11 - Improvisação de Busca e Retomada  
11A - Improvisação com Elementos Plásticos e Sonoros  
11B - Improvisação de Busca  
1. Busca Individual  
2. Busca Coletiva  
3. Busca Controlada  
4. Busca Livre  
11C – Improvisação de Retomada  
12 - Dança da Personagem 

D) RECOLHIMENTO:  
13 – Recolher (SIQUEIRA, 2000, p. 101-102). 

 

Uma explicação mais detalhada sobre o “como” acontecia o processo dessa 

sequência será abordado com a profundidade merecida no segundo capítulo desta 

dissertação. Em suma, a proposta de “buscar e retomar” consiste na ideia de fazer, 

improvisar, repetir, experimentar todos os exercícios descobrindo maneiras diferentes 

de caminhar, gesticular, cair, levantar, saltar, se relacionar com o espaço, se 

relacionar consigo mesmo e com os colegas, ouvir o corpo, observar o som interior e 

exterior, criar, sacudir, entre outros. “Buscar e retomar”, mas nunca perder os passos 

descobertos e como fez aquilo, de que forma chegou até aquele movimento. Essa 

sequência instigava e propiciava a autonomia dos performers durante o treinamento, 

porque mesmo treinando em grupo seguindo esse roteiro memorizado no corpo, todos 

os performers conseguiam entrar confiantes para “dançar” e para se encontrarem 

durante as fases desse treinamento seguindo exercícios e abordagens técnicas 

diferentes, assim como tendo um objetivo em comum, como, por exemplo, a 

montagem de um espetáculo. 

Mesmo que o grupo Movère tivesse uma estrutura ou modelo de treinamento 

para seguir, que determinava a linguagem e a identidade de trabalho, cada performer 

tinha a liberdade para acrescentar exercícios novos ou até mesmo criar, desde que 

se encaixasse no esquema estrutural, como por exemplo: experimentos rítmicos e 

passos advindos do Maracatu, movimentos vindos do karatê, contato improvisação10, 

 
10 Prática corporal com foco na improvisação de movimentos, que podem ser experienciados em duplas 

ou em grupos. Mesmo que essa técnica seja permeada pelo improviso e não exige conhecimentos 
prévios, é necessário ter consciência de alguns elementos chaves para acontecer, por exemplo: 
exploração de movimentos de peso e contrapesos, leves, posições com e sem apoio do chão, queda, 
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atravessamentos no espaço com gestos de gueixa, entre outros. Essa proposta 

possibilitava o desenvolvimento de criações coletivas e, dessa maneira, todos 

passavam pela função de um possível colaborador/ diretor das montagens 

espetaculares no grupo Movère. Nessa estrutura de trabalho o performer deve manter 

seus olhos abertos para tudo o que acontece, mesmo que esses olhos “estejam nas 

costas”, “na ponta do dedo do pé”. É um trabalho coletivo em que é de suma 

importância não apenas se enxergar no espaço, mas também, enxergar o outro nesse 

espaço, enxergar o todo.  

 

 

Figura 4 - Treinamento em espaço aberto. Foto de Adilson Siqueira 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 
sustentação física etc. Essa dança e “técnica” foi criada pelo coreógrafo norte-americano Steve 
Paxton em 1972.  
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Figura 5 - Treinamento em espaço aberto. Foto de Adilson Siqueira 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

  

Conforme havia sido mencionado, além de seguir a estrutura/sequência de 

treinamento baseada na “Busca e Retomada”, também havia a participação de 

autores e pesquisadores nas práticas do grupo Movère, que por meio de seus livros e 

propostas de exercícios, contribuíram direta ou indiretamente com o treinamento 

proposto, o processo de criação e a poesia corpórea dos performers. Reforço alguns 

teóricos e pesquisadores que influenciaram o olhar e a poiésis para com o treinamento 

do performer no grupo Movère, como por exemplo: o Luís Otávio Burnier, o Renato 

Ferracini, o Eugênio Barba e o Jerzy Grotowski.  

A primeira forte influência veio através do professor, artista e pesquisador, já 

falecido, Luís Otávio Burnier, fundador do Lume Teatro, Núcleo Interdisciplinar de 

Pesquisas Teatrais da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Seus 

principais conselhos chegaram através de seu livro A arte de ator: da técnica a 

representação (2001), no qual encontrávamos exercícios e dicas de como elaborar, 

codificar e sistematizar uma técnica pessoal de treinamento de ator/atriz. Suas 

indicações nos instigavam a trabalhar com ações físicas, preparação do corpo 

rompendo com movimentos mecânicos, entre outros. O trabalho de “Busca e 

Retomada”, por exemplo, tem forte ligação com as pesquisas sobre a arte de ator 
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desenvolvida por Burnier, que foi professor da Unicamp na época que o Prof. Adilson 

Siqueira era aluno do curso de Artes Cênicas. 

Junto de Burnier, tem-se a pesquisa de Renato Ferracini, especialmente em 

seu livro A arte de não interpretar como poesia corpórea do ator (1998). Foi nessa 

obra que nos debruçamos sobre a possível diferença entre interpretar e representar. 

A interpretação, normalmente, é focada no texto ou no mergulho da personagem, 

enquanto, na representação não interpretativa, defendida por Renato Ferracini, busca 

uma expressão por meios das ações físicas e vocais desenvolvidas durante o 

treinamento com o propósito de realizar uma montagem cênica. 

Conhecemos também o trabalho de Eugênio Barba e Nicola Savarese, que 

também contribuiu diretamente com a nossa investigação corporal. Dessa maneira, 

nos apropriamos do seu livro A arte secreta do ator (1995) a fim de conhecer os 

distintos níveis de organização do trabalho do ator, tais como: pré-expressividade, 

equilíbrio precário, presença, dança das oposições, princípio de equivalência, 

enraizamento, ação dilatada, energia, técnica, dramaturgia, respiração, entre outros. 

Já as sugestões de Jerzy Grotowski se compuseram a partir de seu livro Em 

busca de um teatro pobre (1987), enfatizadas na busca de um trabalho prático para o 

ator/atriz com o objetivo de eliminar bloqueios físicos e psíquicos. A colaboração do 

trabalho de Grotowski está além da destreza criativa e da aptidão física. A partir de 

sugestões e exemplos básicos de exercícios presentes nesse livro, podemos citar o 

trabalho com princípios vocais (ressonadores), exaustão física, via negativa, 

biomecânica, impulsos, noções de “teatro pobre” e “ator santo”, entre outros.    

Posto isso, o treinamento do performer que o Movère fazia e criava era 

composto por uma bricolagem de técnicas, como as exemplificadas, e não se fechava 

apenas em uma prática de afinamento corporal e destreza física com exercícios 

repletos de instruções fechadas em uma sala de ensaio. Na minha graduação tive a 

oportunidade de vivenciar o treinamento de ator em performance, em vários lugares e 

situações. É por aqui que começam as primeiras ideias de um ator que é performer 

para mim, de um treinamento performativo do performer. 
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Figura 6 - Treinamento Moverianas.  
Foto de Adilson Siqueira 

 
Foto: Acervo pessoal. 

 

Treinar, além de ser uma descoberta de si e do outro, era um momento de 

rompimento de bloqueios, de descoberta espacial, de contato com novas técnicas de 

trabalho para conseguir alcançar uma presença física e energética capaz de 

transformar quem treinava e quem apenas participava pelas beiradas olhando. 

Tratando-se das práticas cênicas experienciadas e atravessadas pelos estudos 

da Arte da Performance, de início em um contexto anglo-saxão, busco o diálogo os 

pensamentos e as contribuições de Richard Schechner11 (2006), Jorge Glusberg12 

 
11 Richard Schechner é diretor teatral, teórico da performance e foi um dos fundadores dos Estudos da 

Performance. Sua contribuição aos estudos da performance está intrinsecamente ligada ao contexto 
cultural. O seu olhar, enquanto teórico e pesquisador, é guiado pela performance antropológica (ritos 
e modos de ser, fazer e mostrar). Para ele a performance está presente no dia a dia, nos esportes, 
nos rituais sagrados e temporais, na tecnologia, no sexo, entre outros.   

12 Jorge Glusberg foi um importante crítico de arte, empresário e gestor cultural argentino. Em seu livro 
A arte da Performance (2007), o autor discute sobre a arte do performer e seu fazer artístico, assim 
como, procura nos apresentar possíveis técnicas de como se compõe um trabalho artístico habituado 
à linguagem da performance.  



29 
 

 
 

(2007) e Renato Cohen13 (2007). Mais tarde já com atravessamentos possíveis sobre 

conceito performativo e/ou performatividade nos estudos literários e na análise do 

discurso com John Langshaw Austin14 (1990) e no teatro performativo com Josette 

Féral15 (2015) e algumas falas de Erika Fischer-Lichte16 (2011).  

Cada um desses autores trouxe reflexões designativas e significativas 

relacionadas à performance como uma expressão artística, que questiona os limites 

e as fronteiras da cultura e do cotidiano em relação à sociedade. Esses autores 

ofereceram, de certa maneira, discussões amplas e relevantes sobre a arte da 

presença e do acontecimento, que aproximam arte e vida. Tratando-se de uma arte 

ligada ao corpo, os processos de criação em performance provocam a relação do 

performer com o corpo (instrumento de comunicação), com o tempo (real e ficcional), 

com o espaço (naturalizados, socialmente aceitos ou não) e com o próprio público/ 

espectador. 

Recordo-me que alguns professores do curso de Teatro da UFSJ diziam que, 

normalmente, a performance não era algo comum de ser experimentada logo no 

primeiro semestre da universidade. Eles diziam que o normal era explorarmos esse 

tema após, pelo menos, os dois primeiros anos de curso, ainda mais na primeira turma 

e que algumas faculdades de Teatro nem vivenciavam essa linguagem artística. 

Estamos falando de algo que aconteceu há dez anos. De início, nós, os alunos do 

curso, não havíamos compreendido perfeitamente e não demos tanta importância a 

esse apontamento sobre Performance, apenas mergulhamos de cabeça em todas as 

propostas que nos eram apresentadas, ampliando, principalmente os espaços de 

atuação e desde já, a relação mais próxima dos espectadores. Dessa forma, a 

hibridização artística trazida por meio da performance ganhava vida. 

 
13 Renato Cohen era ator, diretor, performer, teórico e pesquisador. Tal autor reconhece a performance 

como uma modalidade artística, que amplia os limites do teatro e nos apresenta um procedimento 
de criação artística ancorada no corpo, uma montagem cênica em processo e não como uma obra 
acabada: work in progress. 

14 Austin (1990) nos apresenta a performatividade nos atos de fala de um discurso. Sua pesquisa 
comprova que o falar também pode se concretizar em fazer. Seus pensamentos se tornaram de suma 
importância nas artes performativas.  

15 A pesquisadora franco-canadense Josette Féral será presença forte nesta pesquisa. Para Féral, não 
estamos mais na esfera do que chamamos de representação, e sim, de acontecimentos. No teatro 
performativo o processo é colocado em cena, desconstrói os signos e flutua na ambiguidade de 
signos, utiliza elementos de desconstrução e intertextualidade, estimula o espectador a fazer parte 
da obra, evidencia o risco por parte do performer, entre outros.  

16 Erika Fischer-Lichte é uma pesquisadora alemã bastante conceituada na área dos estudos de teatro 
e artes performativas. É Professora na Freie Universität de Berlim. Ela nos apresenta o pensamento 
de cultura como performance. Grosso modo, tal autora considera a performance uma extensão 
natural do teatro. 
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Desde o primeiro semestre, nós (alunos do curso de Teatro) explorávamos os 

espaços do Campus da UFSJ a fim de encontrarmos maneiras diferentes de fazer 

teatro ou de nos sentirmos pertencentes aos espaços da universidade, cujas fronteiras 

se demarcam em diferentes cursos. Embora o primeiro contato com a arte da 

performance tenha sido através de proposições durante as disciplinas pelos 

professores do curso de Teatro, acredito que essa linguagem artística em espaços 

não convencionais tenha adentrado de forma intensa em nossos trabalhos, porque o 

curso não tinha um prédio ou sala específica (o curso do Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI – estava com a 

primeira parte do prédio ainda em construção em outro Campus). No primeiro 

semestre usávamos as salas do curso de Psicologia e de Letras do Campus Dom 

Bosco (UFSJ). Devido a esse problema de espaço, o que nos restava era treinar no 

pátio, no campo de futebol, apresentar experimentos nos banheiros, nas escadas, nos 

corredores, nas praças e ruas da cidade, nos museus e suas galerias, entre outros. 

Os espaços precários nos obrigaram a dialogar com eles, devido às faltas de estrutura 

inicial do curso. Neste espectro, diluíamos os espaços ficcionais da teatralidade nos 

espaços reais do cotidiano da universidade e da cidade de São João del rei, assim 

como, vivenciamos ações em espaços alternativos. 
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Figura 7 - Oficina de Teatro de rua com Ana Carneiro no Campus Dom Bosco – 
UFSJ. Foto: autoria desconhecida 

 
Foto: Acervo pessoal. 

 

Acredito que a inexistência de salas ou laboratórios de criação tradicionais e as 

proposições feitas e planejadas pelos professores do curso, tenham sido os primeiros 

estímulos para sermos apresentados a linguagem da arte da performance. Talvez, 

nesse jogo de sobrevivência - que se encontrava a primeira turma de Teatro da UFSJ 

em 2009 – estabeleceu a performance como um caminho de construção intuitiva de 

identidade primária do nosso curso. Não importava o tipo de experimento cênico ou 

linguagem teatral escolhida, o processo de criação e as apresentações foram 

ganhando a cidade de São João del Rei: o Teatro Municipal, as igrejas, os museus, 

as praças, as ruas, o córrego da cidade, os bairros periféricos, os distritos, as cidades 

próximas, as serras, as cachoeiras, entre outros. Assim como os experimentos 

cênicos eram atravessados pela hibridização de linguagens artísticas (artes visuais, 

artes plásticas, vídeo e tecnologia etc.) em consonância com a área teatral. 

Mesmo após o prédio do curso de Teatro ter sido construído pelo programa 

REUNI do Governo Federal da época presidido pelo Partido dos Trabalhadores (PT), 

as ações continuaram a ser experimentadas e contaminadas pela hibridez da cena 

contemporânea. Neste sentido, as apresentações também aconteciam pelos andares 
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do prédio do REUNI, assim como nos corredores, escadas etc., sempre em diálogo 

com o novo Campus, que passamos a habitar diariamente. Seguem dois exemplos: 

 
Figura 8 - Apresentação de final de período no prédio do REUNI/UFSJ. Foto: 

autoria desconhecida 

 
Foto: Acervo pessoal. 

 

Figura 9 - Espetáculo Chá de Casa Nova. Foto: autoria desconhecida 

 
Fonte: Acervo pessoal. 



33 
 

 
 

Nas imagens anteriores podemos ver dois trabalhos resultantes de disciplinas: 

o primeiro trabalho foi executado em espaço aberto, dialogando com o próprio prédio 

do REUNI III no Campus Tancredo Neves da UFSJ. Já o segundo trabalho foi 

realizado no Teatro Municipal da cidade. Porém, nessa segunda apresentação, tanto 

atores quanto espectadores dividiam o palco, e um diálogo com o espaço era criado 

e reestruturado. Além disso, nessas duas apresentações utilizou-se uma linguagem 

performativa como um forte diálogo com os espaços de atuação, pois se buscou diluir 

as barreiras entre espectadores e artistas, além de permitir ao espectador o 

estreitamento físico, sentir o suor dos artistas, as falhas do trabalho, o olho no olho, 

as nuances. 
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Breves noções da pesquisa 

 

Figura 10 - Oficina: Transfiguração ministrada por mim/ PPGAC – UFOP, 2019. 
Foto de Ricardo Maia 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
Foi a partir desse caminho performático, brevemente descrito até aqui, que 

muitas dúvidas, reflexões e interesses sobre treinamento do performer floriram através 

de seus possíveis atravessamentos performativos que, naquele momento, 

começaram a ganhar corpo. Isto me trouxe uma inquietação sobre a possibilidade de 

o treinamento do performer possuir outras funções para além do pragmatismo usual, 

para além de um fim maior, para além da pré-expressividade.  

Sendo assim, esta pesquisa percorre um caminho que ultrapassa o viés do 

fazer/treinar. O objetivo deste trabalho é dialogar com as abordagens performativas 

adotadas, criadas e/ou desenvolvidas em treinamentos de performer que revelam ou 

partilham uma estética processual. Cabe aqui buscar entender por que meios esses 
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trabalhos são partilhados e o que é e como é feito ou quais escolhas são tomadas a 

fim de partilhar essas obras performativas em movimento. Busco compreender as 

feições particulares de como o treinamento é posto em cena. Gostaria que o leitor 

pudesse compreender as camadas de um suposto treinamento sendo desenhado a 

olho nu. É como se o espectador conseguisse enxergar o real (o performer em sua 

total subjetividade treinando e sendo visto, partilhando suas frustrações, descobertas, 

fracassos, desafios, nervosismo, crise de ansiedade etc.), assim como possa 

compreender o lado ficcional. 

 

Particularmente importante para a compreensão da arte performativa é que 
ela se refere a todas as formas de arte em que o foco é a ação do artista (Cf. 
Lange 2002: 31). Numa atuação, trata-se da própria ação, isso. Ao contrário 
do teatro, que é sobre a representação de figuras e ações, uma 
representação é uma atuação é real, nunca é encenada e é, portanto, 
autêntica. (Cf. Peiffer 2009: 108f.) Uma ação tem um caráter de evento, só 
pode ser realizada uma vez. Em cada nova apresentação o desempenho será 
diferente (ver Características da Gestalt - o corpo como material). No teatro, 
os atores seguem direções de palco, todas as ações e explosões emocionais 
são ensaiadas até que a personagem seja interpretada na perfeição. Por 
outro lado, alguns artistas de performance planejam o processo com 
precisão, enquanto outros são intuitivamente guiados pelos seus sentimentos 
e agem em conformidade (THAMM, 2017, p. 07-08).17 
 
 

As obras performativas abrem um leque importante de discussão acerca do 

processo, do fazer e da presença do performer. Uma particularidade da estética das 

práticas performativas é ir além dos elementos básicos corpo-ação-espaço-tempo nas 

artes. Falar de performatividade é acentuar características intrínsecas ao treinamento 

expandido do performer, tais como: caráter experimental, imprevisibilidade e risco, 

limites físicos e psicológicos, mediação (relação entre performer e espectador), 

fragmentos do cotidiano, entre outros. O processo do treinamento performativo ajuda 

o performer a evoluir enquanto artista e pessoa, e desemboca em fins estéticos 

propositais, ensaiados ou não. 

 
17 Do original: “Besonders wichtig zum Verständnis von performativer Kunst ist, dass sie sich auf alle 

Kunstformen bezieht, in denen der Schwerpunkt auf dem Handeln der Künstler*innen liegt (Vgl. Lange 
2002: 31). In einer Performance geht es um die Handlung selbst, das. Im Gegensatz zum Theater, 
bei dem es um die Darstellung von Figuren und Handlungen geht, ist eine Performance real, wird nie 
gespielt und ist dadurch authentisch. (Vgl. Peiffer 2009: 108f.) Eine Handlung besitzt einen 
Ereignischarakter, sie kann nur einmal vollzogen werden. Bei jeder weiteren Präsentation wird die 
Performance eine andere sein (siehe dazu Merkmale des Gestaltens – der Körper als Material). Im 
Theater folgen die Schauspieler*innen den Regieanweisungen, alle Handlungen und emotionalen 
Ausbrüche werden geprobt, bis die Figur perfekt gespielt wird. Hingegen planen einige 
Performancekünstler*innen den Ablauf genau, während andere sich wiederum von ihren Gefühlen 
intuitiv leiten lassen und dementsprechend handeln”. 
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Uma característica especial é a forma como os artistas lidam com os seus 
corpos, antecedentes biográficos e materiais. O ponto de partida é a condição 
física e psicológica dos artistas. O corpo e o fundo biográfico são utilizados 
como material de base para representações experimentais. Os atores atuam 
sempre diretamente como eles próprios e não assumem um papel, como é o 
caso no teatro. 
A performance recebe a sua forma estética específica através da estreita 
ligação com o corpo e a personalidade do artista. Enquanto o conceito de 
teatro procura a representação de textos dramáticos, a arte performativa 
opõe-se a este conceito e concentra-se na experiência real do corpo, espaço 
e tempo. (Cf. Pfeiffer 2009: 17ff.) Além disso, o material não é utilizado como 
sinal e no sentido do seu significado original, mas sim auto referencialmente 
em So-Sein (Cf. Fischer-Lichte 2001: 243) (THAMM, 2017, p. 07).18  

 

No teatro performativo haverá vestígios do processo de criação, sendo assim, 

compreende-se que o treinamento quando posto em cena de forma proposital nos 

mostra também os vestígios de seus atos preliminares, pré-expressivos, exercícios 

que se tornam a própria obra, entre outros: 

 

Durante o treinamento o ator não está cumprindo a função de representação 
de um personagem, pelo contrário, as tessituras dramáticas e coreográficas 
são consequências performativas de acordo com a exposição de si e 
mergulho nas técnicas (ROSSENDO, 2016 apud ROCHA, 2019, p. 05). 
 

Nos processos de criação que abarcam essa linguagem cênica, as imagens 

que permeiam as presenças de tudo o que envolve a performatividade do treinamento 

“encenado” se constitui em imagens que atravessam os olhos, a boca e todos os 

sentidos de quem assiste ou com essa proposta de treinamento performativo de 

performer interage. A prática performativa instiga a descobrir significados no mundo. 

“A prática performativa enfatiza sempre a criação de espaços físicos de experiência e 

experimentação em que todos os participantes podem ganhar experiência em primeira 

mão (cf. Pfeiffert 2009: 53f.)” (THAMM, 2017, p. 12)19. 

 
18 Do original: “Eine Besonderheit ist, wie die Künstler*innen mit ihrem Körper, biografischen Hintergrund 

und Materialien umgehen. Ausgangspunkt ist die physische und psychische Beschaffenheit der 
Agierenden. Der Körper und biografische Hintergrund werden als Ausgangsmaterial für experimentelle 
Darstellungen benutzt. Die Performer*innen handeln immer unmittelbar als sie selbst und nehmen 
keine Rolle ein, wie es im Theater der Fall ist. Die Performance erhält ihre spezifische ästhetische 
Form durch die enge Verbundenheit mit dem Körper und der Persönlichkeit des Künstlers. Während 
das Konzept von Theater die Repräsentation von dramatischen Texten verfolgt, stellt sich 
Performance-Art gegen dieses Konzept und setzt auf die Realerfahrung von Körper, Raum und Zeit. 
(Vgl. Pfeiffer 2009: 17ff.) Des Weiteren wird das Material nicht als Zeichen und im Sinne seiner 
ursprünglichen Bedeutung verwendet, sondern selbstreferentiell im So-Sein (Vgl. Fischer-Lichter 
2001: 243)”.  

19 Do original: “Die performative Praxis legt immer Wert darauf physische Erfahrungs- und 
Versuchsräume zu schaffen, in denen alle Teilnehmer*innen first-hand-Erfahrungen sammeln 
können (Vgl. Pfeiffert 2009: 53f.)”. 
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Neste sentido, há companhias e grupos de Teatro que levam o treinamento do 

performer para a cena e o deixa ser ele mesmo em suas camadas transbordantes: 

por meio de partituras corporais, jogos corporais de equilíbrio e desequilíbrio, 

motivações temáticas, entrelaçamento de signos, entre outros. Acredita-se, que 

através desses tipos de técnicas, como por exemplo, as práticas do grupo Movère, há 

o desenho de um processo de criação como uma obra em gestação ou obra in 

progress – seguindo o pensamento de Féral (2015), é possível ver tanto com um olhar 

real quanto um olhar ficcional a presentificação da energia das relações em cena: 

performer X espectador, performer X espaço, performer X música/musicalidade, 

performer X voz, entre outros. Muitos são os caminhos, as abordagens e as imagens 

geradas nessas relações.  

 Sendo o performer um ponto nevrálgico nessa pesquisa, tentar-se-á, por meio 

de um diálogo entre dois grupos de teatro que desenvolvem seus trabalhos artísticos 

a partir do treinamento do performer, compreender o processo de treinamento em 

performance. Todo performer anseia por uma presença pulsante, imagética/ 

energética20, se não cênica agarrada aos personagens como no teatro dramático, 

pode ser no sentido de atingir um estado psicofísico a fim de estabelecer uma relação 

de troca com os espectadores e com eles interagirem (de forma direta ou indireta) 

durante a performance.  

Desse modo, compreende-se a presença cênica como um reflexo de 

treinamento do performer, e mesmo que seja, a priori, desenvolvida por meio dos 

experimentos técnico-expressivos nas salas de treino ou fora delas, tentarei ampliar 

essa proposta para o universo do treinamento em performance, o treinamento do 

performer como um acontecimento. A presença cênica se fortifica, mesmo em uma 

abordagem improvisacional, na relação performer e espectador, e as habilidades de 

performer determinará uma ação específica. Então, um treinamento de performer tem 

bastante espaço, força e efeito nesse quesito: 

 

O performer, sendo o elemento fundamental das artes da cena, transfigura-
se em corpo-arte, agente de si na construção, organização e elaboração de 
sua corporeidade poética. Portanto, a arte do performer, como em qualquer 
profissão, requer a aquisição de competências. Entre estas diversas 
competências residem as questões técnico-expressivas adquiridas em 
treinamentos laboratoriais e as questões voltadas para a presença pautada 

 
20 O performer anseia por criar efeitos de presença, por descobrir novos gestos e movimentos que 

nascem das extremidades de seus corpos ou das entranhas de sua alma. 
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no desenvolvimento de uma corporeidade (corpo/voz) poética, voltada para 
as necessidades da cena como, por exemplo, a habilidade para o improviso, 
entendida aqui como elemento intrínseco à arte performativa (BIANCALANA, 
2011, p. 132). 

  

É importante salientar que as características do termo performativo não se 

encontram apenas em trabalhos que transcendem o campo do dramático tradicional 

no teatro. Há diversas práticas, encenações e abordagens que inscrevem a 

performatividade a serem explanadas mais adiante.  

 Pensar o conceito de presença nas artes, especialmente, na arte performativa, 

esbarra-se no desejo de ser/ mostrar-se, repleto de técnica (como um treinamento ou 

processo criativo como cena) ou da forma mais natural possível (o próprio artista 

partilhando uma transformação de si sem o propósito de uma ficção como fim). 

Digamos então, que a prática em si se constitui na própria presença cênica, ou seja, 

o próprio fazer como uma ação e reação imediata frente a um público, diluída entre o 

real e o ficcional que cambia entre experiência técnica e habilidade ao improviso:  

 

A corporeidade do ator, o conjunto de marcas que particularizam a sua 
fisionomia e a sua expressão, é o que media as relações entre as ações e as 
emoções privadas, mas também é um lugar da expressão pública na medida 
em que exterioriza as conexões trazidas dos diferentes territórios de 

existência (LOPES, 2009, p. 138). 

 

A própria determinação do performer em suscitar e provocar a atenção do 

espectador também se relaciona à presença: melhor dizendo, produz efeitos de 

presença. Podemos dizer que o próprio corpo presente em sua materialidade física 

produz presença, não necessariamente será sempre simbólica, mas, para que 

aconteça, de fato, precisa-se da relação performer e público. Nesse caso, o performer 

pode usufruir de procedimentos criativos para expandir a sua materialidade física e 

promover efeitos de presença, podendo, inclusive, evocar e problematizar a si mesmo, 

sua própria identidade.  

 Com o propósito de partilhar um diálogo entre treinamento de performer e 

performatividade voltado para a presença cênica e além do campo da teoria, parto da 

minha experiência enquanto atriz-dançarina/ performer, assim como espectadora, 

frente a análise do processo de criação de dois grupos que desenvolvem em seus 

trabalhos linguagens muito próximas aos questionamentos aqui já elencados e que 

também serão discutidos no decorrer dessa pesquisa. 
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 O primeiro grupo é denominado Movère e se constitui dentro de um contexto 

brasileiro e acadêmico no curso de Teatro da UFSJ sob a coordenação do Professor 

Dr. Adilson Roberto Siqueira. O grupo Movère desenvolve trabalhos voltados para a 

Pesquisa em Artes Cênicas, incluindo Performance, Dramaturgia Corporal e 

Sustentabilidade.  

 

Figura 11 - Espetáculo Retratos Insustentáveis realizado em um salão de 
festas. Foto: autoria desconhecida 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Neste direcionamento, fiz parte do Movère durante seis anos – precisamente, 

o período da minha graduação - e foi dentro das pesquisas criadas nesse grupo que 

essa dissertação deu os primeiros passos. A análise desse grupo será feita entre 2009 

e 2014, que foram os anos que fiz parte do grupo e eram realizadas pesquisas focadas 

no treinamento de ator (abordado nessa pesquisa como performer21) e sua 

perspectiva performativa, relacional e em diálogo com sustentabilidade em espaços 

 
21 Richard Schechner, em sua visão ampliada de performance, onde tudo pode ser visto e analisado 

como tal, inclui o teatro como uma performance artística e não faz diferença entre Ator e Performer. 
Para ele “na arte o performer é aquele que atua num show, num espetáculo de teatro, dança, música”. 
(SCHECHNER, 2003, p. 25). Afinal, mostrar-se fazendo é performar. 
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diversos – abordando criações em sítios específicos, assim como o estímulo para a 

autonomia de criação do artista.  

O grupo promove, em sua linguagem de criação e pesquisa, uma preocupação 

com ações e reflexões em prol da sustentabilidade. Busca-se, dessa forma, 

compreender como a arte e os artistas podem vir a contribuir com um mundo mais 

sustentável e como suas ações podem ser transmitidas, instigando o grupo a se 

conectar e inter-relacionar com assuntos que envolvem justiça social, política, 

econômica, diversidade cultural e ecológica.  

Naquele período o grupo propunha montagens espetaculares que fugiam do 

lugar tradicional do teatro: palco italiano. Acredito que essa fuga do palco seja um 

resultado natural do grupo devido ao fato de existir uma proposta de treinamento fora 

da sala de laboratório. Essa capacidade expansiva de ir para outros lugares - e criar 

sobre estes espaços – repercutiu diretamente nas montagens do grupo, porque elas 

aconteciam em lugares não preparados previamente para uma encenação teatral, tais 

como: praça, casa, salão de festas, galpão, ruas centrais da cidade, galeria etc. 

Mesmo quando as ações do grupo aconteceram dentro de um teatro, o grupo utilizou 

os espaços internos e externos. Além disso, os espectadores tinham a liberdade de 

percorrer esses espaços junto com os performes. 

 Já o segundo grupo denominado Farm in the Cave é oriundo da República 

Tcheca e se enquadra na categoria de um grupo de teatro profissional. A identidade 

desse grupo é fortemente delineada no diálogo entre corporeidade e musicalidade, 

bem como, é conhecida como um grupo de Teatro Físico.  

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

Figura 12 - Espetáculo The Theatre/ FIT BH, 2012. Foto de Guto Muniz 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 13 - Espetáculo The Theatre/ FIT BH, 2012. Foto de Guto Muniz 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Por meio do corpo e com o corpo, o grupo propõe realizar pesquisas que 

sobrepõem ou hibridizam linguagens (das artes cênicas, visuais, entre outros).  A 

presença dos performes em cena está fortemente sustentada pelo diálogo do corpo 

com técnicas rígidas e diversas para expandir a capacidade de expressividade, assim 

como para sustentá-las e repeti-las. A experiência humana dos performes em cena 

evidencia um rigor na base corporal e uma precisão rítmica entre corpo, voz e música.   

 

Figura 14 - Espetáculo The Theatre/ FIT BH, 2012. Foto de Guto Muniz 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Nesse espetáculo The Theatre22 do Farm in the cave é possível perceber um 

diálogo entre criação da cena, música e expressão física, que acontecem em conjunto. 

Há habilidades que são colocadas em cena, assim como corpos reais, e é perceptível 

 
22 The Theatre é um espetáculo que promove uma discussão sobre identidade cultural. O espetáculo 

foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo que o grupo realizou no Brasil a fim de conhecer 
as manifestações culturais brasileiras, tais como: maracatu, bumba meu boi e cavalo marinho. É uma 
leitura estrangeira sobre a cultura brasileira redesenhada por meio dos corpos dos performers. Segue 
a sinopse do espetáculo, encontrada no site Foco in cena: “Em cena, uma companhia de teatro repete 
seu espetáculo continuamente – a ressurreição de um boi - em um mundo onde a cultura está 
morrendo. Junto a seus líderes, essa comunidade enfrenta o consumismo, que está gradualmente a 
destruindo. O que acontece quando as pessoas perdem sua identidade cultural e com isso as suas 
fontes de vitalidade e sentido para a vida? O espetáculo, ironicamente intitulado The Theatre (O 
Teatro), é como uma missa negra, que rompe a fronteira entre aqueles que assistem e os que atuam. 
O teatro é uma forma de buscar a liberdade humana dentro de um sistema social. No entanto, a 
liberdade torna-se gradualmente um mero jogo, teatro. O grupo Farm in the Cave, que participou do 
FIT-BH de 2008, teve como uma das fontes de pesquisa para o espetáculo as manifestações culturais 
afro-brasileiras do Nordeste no período da escravidão, como o maracatu-rural e bumba-meu-boi”. 
Disponível em: http://www.focoincena.com.br/the-theatre/3863. Acesso em: 14 jul. 2021. 

http://www.focoincena.com.br/the-theatre/3863
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uma preparação e/ou treinamento técnico para tal, mas, mesmo assim, essas 

habilidades se diluem em cena por meio da materialidade da música como um fio 

condutor, seja ela potente em canto que atravessa os espaços com a voz, seja nos 

jogos corporais, seja ela presente na respiração, no silêncio, entre outros.  

 

Figura 15 - Espetáculo The Theatre/ FIT BH, 2012. Foto de Guto Muniz 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

  O desejo de falar sobre o Farm in the cave veio após assistir ao espetáculo 

The Theatre no FIT23 – Festival internacional de Teatro em 2012 e, no mesmo ano, 

ter tido a oportunidade de realizar um workshop na sede do grupo na cidade de Praga, 

na República Tcheca24. Ao assistir ao espetáculo The Theatre, compreendia que ao 

mesmo tempo em que era possível enxergar o tema e o seu processo de condução 

da história do espetáculo, também conseguia enxergar as camadas de um 

treinamento do performer (enraizamento, exercícios de ondulação da coluna, padrões 

rítmicos, repetição e exaustão, entre outros) sendo executado ao vivo e exibido para 

os espectadores dentro de um contexto ficcional. Naquele instante constatei que era 

 
23  O Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte (FIT-BH) é um festival de teatro 

que ocorre a cada dois anos em Belo Horizonte. Esse festival é considerado um evento bastante 
consolidado na capital mineira e conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal por meio da 
Fundação Municipal de Cultura. Ao decorrer da história do festival, grupos e artistas profissionais de 
mais de 38 países tiveram a oportunidade de se apresentar em Belo Horizonte. Além das 
apresentações que dialogam com o teatro de rua, o festival promove workshops e oficinas. 

24 Farma v jeskyni, z.s. Poupětova 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice – Czech Republic. E-mail: 
info@farminthecave.com. 
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isso que gostaria de pesquisar: as possíveis camadas acerca da linguagem 

performativa de um treinamento de performer. 

 O treinamento do performer tem um papel basilar tanto no grupo Movère quanto 

no grupo Farm in the Cave, e é por esse motivo que tentar-se-á fazer um diálogo entre 

os dois grupos apresentando pontos em comum, assim como pontos singulares de 

cada grupo dentro do tema da minha pesquisa, buscando compreender como é a 

noção do performativo no treinamento de performer e entender como acontece a 

codificação e transformação do material desenvolvido no treinamento em cena, ao 

modo que fazer algo com técnica possa parecer tão espontâneo quanto os 

procedimentos técnicos25 que aprendemos para viver e fazem parte do nosso dia a 

dia. Será que realmente há uma divisão formal entre treino, ensaio e apresentação? 

Será que o treinamento de performer está presente apenas entre as quatro paredes 

nos laboratórios de criação? O que está por trás daquilo que vemos em cena? Será 

que vemos o treinamento enquanto cena? 

Como o treinamento de performer é a célula matriz nos dois grupos, buscar-se-

á compreender quais são as influências estéticas e de pesquisadores de cada grupo, 

como é o processo de treinamento e os processos de criação, o que os motiva, como 

esses trabalhos podem contribuir com a formação de outros artistas e outros grupos 

de teatro, como é a relação com o público/espectadores e o espaço, entre outros. Por 

meio desse mapeamento supracitado é possível se aproximar da proposição de o 

treinamento do performer ser a própria performance/ cena, tema-chave nessa 

pesquisa. 

 A fim de assimilar os termos e os conceitos abordados nessa pesquisa, a 

dissertação será dividida em três capítulos que irão nos apresentar travessias 

conceituais performativas, novos olhares sobre o treinamento de performer e um 

diálogo sobre o processo de criação dos dois grupos que desenham essa pesquisa: 

grupo Movère e Farm in the Cave. 

 A ideia do primeiro capítulo é fazer um breve levantamento conceitual sobre o 

que vem a ser uma performance e o termo “performativo”, este que assinala, por 

 
25 É como uma criança que para aprender a andar, primeiro se desloca com as mãos e os joelhos 

apoiados no chão, senta-se, tenta levantar uma perna, depois a outra, e depois cai. Aprende a 
sustentação da cabeça, cai novamente, firma o tronco e a bacia, cai novamente.  Depois de inúmeras 
repetições, quando o corpo da criança somatiza esses aprendizados técnicos e começa a ter firmeza 
nas pernas para se manter em pé e caminhar com fluência e organicidade, é que a criança não foca 
mais em como ficar em pé, a criança simplesmente caminha.   
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exemplo, o título dessa pesquisa e constrói um caminho, uma ponte ou uma travessia 

para que possamos vir a compreender esses termos no diálogo com o treinamento 

de performer aqui proposto. Ao discorrer sobre esses conceitos, apoiar-se-á nos 

pensamentos da professora e pesquisadora franco-canadense Josette Féral (2015), 

da professora e pesquisadora alemã Erika Fischer-Lichte (2011), do antropólogo 

Richard Schechner (2009) e outros autores, brasileiros e internacionais, que 

dialogam direta ou indiretamente com a pesquisa.  

Já no segundo capítulo buscou-se discernir sobre o que é o treinamento de 

performer e presença sob a perspectiva de pensadores do Teatro, que possuem 

trabalhos e discussões técnicas direcionadas para o corpo do performer e sua 

presença a fim de expandir o trabalho corpóreo do performer em diálogo com o 

espectador. Discorrendo, inclusive, sobre os traços condicionados de um treino: 

mapeamento do espaço, instalação, intenção, estratégia e integralização a partir de 

um roteiro/ sequência de exercícios, entre outros. Nessa parte da pesquisa irei 

dialogar com Luís Otávio Burnier e o Lume Teatro, Eugênio Barba e o treinamento 

proposto por Grotowski. Também irei ampliar a discussão sobre as influências de 

treinamento pensando no performer, visto que, nessa pesquisa, o ator é nomeado 

também como performer.  

No último capítulo, pretende-se, por meio de uma análise comparativa, 

apresentar possíveis noções de performatividade que estão presentes nos processos 

de criação do Grupo Movère e Farm in The Cave. A partir do diálogo entre esses dois 

grupos, poder-se-á identificar alguns fundamentos performativos estão presentes no 

treinamento de performer dos grupos já mencionados, como por exemplo: presença, 

espacialidade performativa, atmosfera, temporalidade, sonoridade, voz, relação 

aberta e criativa entre performer e espectador, entre outros. Discute-se, inclusive, 

parte da estética performativa, como instaurar a performatividade em um treinamento 

de performer a partir da relação potencializadora corpo e espaço. E dialoga com 

comentários e entrevistas dos integrantes e ex-integrantes dos grupos e 

pesquisadores.   
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1 TRAVESSIAS CONCEITUAIS PERFORMATIVAS 

 

“Qual o desígnio da arte:  
Representar o real?  

Recriar o real?  
Ou, criar outras realidades?”. 

 
– Renato Cohen. 

 

Figura 16 - Empty Bowls – 24º Inverno Cultural da UFSJ.  
Performer: Ana Flor Rocha. Foto: autoria desconhecida 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Como esta pesquisa apresenta um treinamento de performer como 

acontecimento (tanto no Movère quanto no Farm in the cave) amplamente cunhado 

pelo viés da performatividade, torna-se imprescindível levantar possíveis explanações 

e associações conceituais sobre o termo, mas de forma um pouco acentuada já que 

são muitas as ramificações e problemáticas existentes. Essa análise constritiva não 

se fecha apenas ao campo das artes. Para iniciar essa travessia conceitual, proponho 

como base introdutória o pensamento sobre performatividade advindo da linguística e 

seus atravessamentos filosóficos através de Austin (1990). Por meio desse filósofo é 

plausível perceber o quanto a própria linguagem é performativa e o como os discursos 

em si não são necessariamente uma representação literal do mundo e puramente 

descritivo. Austin (1990) evidencia, por exemplo, o quão intensamente o lugar e a 
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materialidade da comunicação são tão importantes quanto o discurso. Tal autor afirma 

também que a concepção da linguagem e da percepção humana pode ser 

considerada corpo/presença/ação mesmo quando se emite um proferimento, ou seja, 

a fala pode sim ser considerada uma ação real e não apenas ideal. Nesse sentido, é 

admissível perceber o mundo através da fala-ação e romper com fronteiras textuais 

fechadas.  

Além do modelo de performatividade elucidado por Austin, esse capítulo 

abordará o conceito de performatividade a partir dos estudos da performance. Em 

suma, aponta-se a relação da teoria da performatividade com as noções clássicas e 

contemporâneas da performance. Essa pontuação mostra pontos de vista relevantes 

de autores e pesquisadores das artes cênicas considerando a enunciação 

performativa por vários viés de atuação e produção de presença, como por exemplo: 

ação em comunidade, traços performativos da cultura, produção de cultura, a 

transformação radical da postura do performer, a relação do performer com o 

espectador, o espaço, a sua própria práxis, desenvolvimento de habilidades 

psicofísicas, presença e sociedade, protestos poéticos com cunho político e social, 

entre outros. Desse modo, não irei abordar apenas atos de fala e performatividade 

conforme Austin, mas, transitarei também entre os pensamentos de Richard 

Schechner (2006; 2009; 2011), Glusberg (2007), Renato Cohen (2007), Josette Féral 

(2015), Erika Fischer-Lichte (2011), entre outros. 

 

1.1 O enunciado performativo: discutindo sobre os atos de fala presentes na 
linguística 

 

O enunciado performativo começou a ganhar campo de discussão por volta de 

1955, através do filósofo britânico John Langshaw Austin26, que introduziu o termo à 

filosofia da linguagem e às teorias dos atos de fala, especificamente, em seu livro How 

to do Things with Words (Quando dizer é fazer: palavras e ação), de 1990. Austin 

(1990) começava a questionar a existência de uma escrita repleta de enunciados 

performativos capazes de modificar a interpretação do mundo e transformá-lo.  

 
26 John Langshaw Austin foi um filósofo britânico (natural da cidade de Lancaster) bastante reconhecido 

por sua contribuição à pesquisa sobre a linguagem e os atos de fala. Além de representar a filosofia 
analítica com grande procedência, teve sua atuação como Professor de Filosofia da Moral em Oxford.  
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Para tal autor, os enunciados presentes nas falas e na linguagem não apenas 

descrevem um estado de coisa. Os enunciados realizam aquilo que expressam e é 

constitutivo de realidade social, o que influencia as suas variações linguísticas de 

significados e possibilidades de representatividade. “Lembremos que para Austin atos 

performativos são atos que criam uma mudança qualitativa na realidade empírica” 

(BAUMGÄRTEL, 2018, p. 138). 

Austin (1990) põe em discussão uma alternativa para o fim do esquema 

dicotômico conceitual entre sujeito e objeto, o que faz com que o significante e o 

significado percam a nitidez de seus limites e fronteiras no âmbito da linguística. Ao 

realizar a introdução de uma análise diferenciada na linguística, Austin (1990) busca 

ampliar a análise do discurso para além dos critérios de verdade e falsidade. O uso 

da língua, para Austin, possui uma perspectiva performativa e pragmática.  

Tal autor estabelece relações entre uma nova concepção da linguagem e a 

percepção humana, o que provocou uma mudança na linguística tradicional. Dessa 

maneira, ele demonstrou que o discurso não é apenas uma representação literal do 

mundo e meramente descritivo. As circunstâncias em que a proposição utilizada 

também passa a ser importante, devido ao fato de que os “atos de fala” também 

representam uma ação real e não apenas ideal. “Na visão performativa, há 

inevitavelmente uma fusão do sujeito e do seu objeto, a fala; por isso as dificuldades 

de uma análise empírica em torno do performativo” (OTTONI, 2002, p. 126). 

Inicialmente, a pesquisa austiniana nos apresenta uma dicotomia para pensar 

os atos do discurso, como por exemplo: os enunciados constatativos e performativos. 

Esses dois termos nos apresentam discussões relevantes a fim de avançar nessa 

“proposição” de a linguagem ser performativa, visto que os enunciados constatativos 

descrevem algo focando em valores como verdadeiro ou falso (constatações, relatos, 

descrições, afirmações, entre outros) e podem tanto “descrever um estado de coisas 

assim como criar um estado de coisas” no mundo, enquanto os enunciados 

performativos ao mesmo tempo em que emite um proferimento, o mesmo realiza uma 

ação. 

Os proferimentos performativos podem ser explícitos e implícitos. Explicando 

melhor, a priori o primeiro é marcado por um verbo performativo no enunciado, que 

determina de forma explícita e clara uma ação, como por exemplo: Prometo, mas nem 

todos os verbos são performativos; enquanto os implícitos ou primitivos são aqueles 
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enunciados que não possuem uma performatividade explícita e levam em conta as 

informações situacionais para serem analisados, ou seja, a mensagem do enunciado 

vai além das palavras, como por exemplo: Saia. Além disso, os enunciados 

performativos também podem ser analisados sob uma perspectiva de felicidade 

(enunciados bem-sucedidos) ou infelicidade (enunciados malogrados). 

De acordo com Austin (1990), para um enunciado ser considerado performativo 

é preciso seguir alguns requisitos linguísticos, lembrando, que na construção desses 

enunciados em A teoria dos Atos de fala (1962), é preciso considerar a convenção, o 

contexto de uso e a intenção. Desse modo, ele subdivide esses requisitos em três 

atos categóricos que podem ser considerados tanto autorreferenciais, quanto 

relacionais: 

 

Em primeiro lugar, distinguimos um conjunto de coisas que fazemos ao dizer 
algo, que sintetizamos dizendo que realizamos um ato locucionário, O que 
equivale, grosso modo, a proferir determinada sentença com determinado 
sentido e referência, o que, por sua vez, equivale, grosso modo, "significado" 
no sentido tradicional do termo. Em segundo lugar dissemos que também 
realizamos atos ilocucionários tais como informar, ordenar, prevenir, avisar, 
comprometer-se, etc., isto é, proferimentos que têm uma certa força 
(convencional). Em terceiro lugar também podemos realizar atos 
perlocucionários, os quais produzimos porque dizemos algo, tais como 
convencer, persuadir, impedir ou, mesmo, surpreender ou confundir. Aqui 
temos três sentidos ou dimensões diferentes, senão mais até, da frase ‘o uso 
de uma sentença’ ou ‘o uso da linguagem’ (e, naturalmente, há outras 
também). Todas essas três classes de ‘ações’ estão sujeitas, simplesmente 
por serem ações, às dificuldades e reservas costumeiras que consistem em 
distinguir uma tentativa de um ato consumado, um ato intencional de um não-
intencional, e coisas semelhantes (AUSTIN, 1990, p. 95-96). 

 

Ao pensar nesses três atos simultâneos e nas diferentes relações que eles 

evocam, pode-se dizer que a linguagem performativa propicia efeitos nos atos de fala 

que se constituem em ação. O que o enunciado diz e a forma como ele é colocado de 

acordo com as circunstâncias apresentadas vai determinar um tipo específico de força 

e efeito em quem ele provoca. Ressaltando que todo ato de fala emprega, ao mesmo 

tempo, o ato locucionário, ilocucionário e o perlocucionário: a enunciação de uma 

simples sentença, palavras de ordem ou atos que exercem certos efeitos sobre o 

interlocutor:  

 

O sentido, segundo a percepção de Austin, não é controlado pelo sujeito. 
Para ele, o sujeito não é completamente dono da situação comunicativa, pois 
o efeito pode ocorrer à revelia da sua intenção. O fenômeno da apreensão 
(uptake) é que torna compreensível o significado e a força da locução. Assim, 
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podemos concluir que o não está na linearidade da frase, mas emerge da 
correlação de diferentes fatores que associam um sujeito, nas condições 
adequadas, o ato de fala, as condições de produção desse ato de fala e o 
conhecimento compartilhado entre locutor e interlocutor (RANGEL, 2004, p. 
14-15). 

 

Ainda de acordo com o pensamento de Rangel (2004), compreender que o 

sujeito não controla integralmente o sentido faz com que passemos a questionar o 

lugar e a materialidade dessa comunicação. A linguagem performativa abre caminho 

para perceber o mundo e dizer sobre ele através da ação. Há algo a mais nas 

entrelinhas. A ação ou fala-ação, presentes em uma linguagem performativa, 

evidencia como o corpo e a linguagem se funde: palavra-corpo, corpo-palavra-ação. 

Lembrando que para a construção de sentido é necessário levar em consideração o 

lugar da fala do sujeito:  

 

De qualquer maneira, importa aqui dizer apenas que, no cerne da noção de 
“performativo”, já desde Austin, estava a ideia de uma ação. Uma ação real, 
quer dizer, capaz de, dentro de determinadas circunstâncias de aceitação, 
transformar a comunidade que a vivencia. E ao cunhar o termo aplicando-o 
apenas aos “atos de fala”, segundo Fischer-Lichte, Austin não excluiria a 
possibilidade do “performativo” se referir também a ações do corpo, abrindo 
assim um leque de possibilidades que seria ratificado não apenas pela arte 
dos anos seguintes, como pelas ciências humanas como um todo 
(PECORELLI FILHO, 2014, p. 23). 

 

Com sua visão performativa da linguagem, Austin (1990) amplia a ideia de que 

não é preciso um ato realizado ou presentificado para que a fala se constitua em uma 

ação. Para ele falar é fazer. Aqui é possível perceber que não é apenas o que é dito 

ou está escrito que determinará o ato performativo, é necessário analisar também o 

seu sentido referencial dentro do contexto dessa fala-ação e diante do lugar que essa 

fala se materializa. Para tanto, Austin (1990), em sua última conferência (12ª) de How 

to do Things with Words nos apresenta cinco classes de atos de fala: comportativos 

(comportamentais), comissivos, exercitivos, expositivos e vereditivos. Os 

comportativos têm ligação direta com comportamentos sociais (Exprimir 

condolências), os comissivos com promessas (anunciar intenções ou fazer 

declarações), os exercitivos com poder e influências (votar, batizar), os expositivos 

são capazes de conduzir argumentos e até mesmo esclarecer usos e apresentar 

referências (concordar/ discordar/ argumentar) e, por último, os vereditivos que são 

enunciados que indicam a emissão de um veredito (a fala de um Juiz é um exemplo 

disso). A percepção do sujeito, o seu modo de existir e a experiência humana 
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interferem diretamente na realidade das ações, na interação comunicativa. Como é o 

que se pode verificar no exemplo a seguir: 

 

Batizar um navio é dizer (nas circunstâncias apropriadas) as palavras "Batizo, 
etc.". Quando digo, diante do juiz ou no altar etc., "Aceito", não estou 
relatando um casamento, estou me casando. Que nome daríamos a uma 
sentença ou a um proferimento deste tipo?? Proponho denominá-la sentença 
performativa ou proferimento performativo, ou, de forma abreviada, “um 
performativo". O termo "performativo" será usado em uma variedade de 
formas e construções cognatas, assim como se dá com o termo "imperativo". 
Evidentemente que este nome é derivado do verbo inglês to perform, verbo 
correlato do substantivo "ação", e indica que ao se emitir o proferimento está 
– se realizando uma ação, não sendo, consequentemente, considerado um 
mero equivalente a dizer algo (AUSTIN, 1990, p. 25). 

 

Assim como o próprio Austin afirma que o termo “performativo” é derivado do 

verbo em inglês “to perform”, faz-se necessário abrir a nossa compreensão para 

pensar a performatividade além do campo da linguística com seus atravessamentos 

filosóficos. Dessa forma, discutiremos também, mas sempre tomando os 

pensamentos de Austin como ponto de partida, a explicação da palavra “performativo” 

pelo viés dos Estudos da Performance para que possamos, nessa pesquisa, identificar 

a potência desse termo para com o treinamento de performer proposto neste trabalho. 

Além do inglês, a palavra “performance” também tem suas origens no francês 

antigo “parformer – accomplir” que pode ser compreendida como realizar/fazer/ 

cumprir/concluir uma ação com sucesso, com um bom desempenho, mas a 

compreensão do conceito performativo não se fecha a esse contexto. “A incorporação 

desta noção nos Estudos da Performance é uma total alteração da noção original 

enunciada por Austin” (TORO, 2010, p. 159).  

 

1.2 Performatividade: diálogos possíveis e atravessamentos 

 

Tentar compreender o termo performativo no campo da Arte da Performance e 

suas possíveis alterações ou ampliações de conceito, corrobora para que possamos 

efetivar esse conceito no campo das artes. É importante salientar que as pontuações 

defendidas por Austin não se perderam, pelo contrário, se transformaram, foram 

recriadas e ampliadas.  

A performance artística surgiu na década de 1960 e corresponde ao hibridismo 

de expressões artísticas diversas, como as artes plásticas, as artes visuais, o teatro, 
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a dança, a música e o cinema. Sendo uma arte de fronteira, parte do campo de 

atuação da performance artística se desenvolveu e se fortaleceu de forma 

interdisciplinar, multimidiática, e, inclusive, possibilitava a ampliação do espaço de 

interação direta com o público. Instiga-se, dessa maneira, a participação do 

espectador. 

A arte da performance busca atingir ou provocar seus espectadores por 

diversas fontes e variedade de sentidos, rompe com muitas dicotomias e sua prática 

costuma não estar dissociada do seu contexto. 

 

A performance procura transformar o corpo em um signo, em um veículo 
significante. Essa unidade de trabalho se apresenta numa variedade de 
sentidos (no sentido perceptivo do termo): visual, olfáctico, táctil, auditivo etc. 
(GLUSBERG, 2007, p. 76). 

 

Nos Estudos da Performance, especificamente em um recorte anglo saxão e 

iniciada na década de 1970, compreende-se a performance de diversas maneiras, 

entre elas: desempenho (humano ou maquinário), competência, realização de uma 

ação, entre outros. A performance evoca arte e vida, a ação, a presença, 

comportamento restaurado, cena expandida, entre outros. 

 

Inicialmente, pode-se afirmar que a performance é tanto um processo quanto 
um produto, ou seja, é algo que é feito, produzido, ocorre, emerge, cresce 
dentro e através de um processo, sendo também o que lhe resta, seja 
enquanto algo feito, construído, materializado ou enquanto memória e 
recordação. [...] Destacar os efeitos provocados por algo, portanto, (uma 
história, uma identidade, um artifício artístico, a etnografia de um 
comportamento etc.) igualmente são performances, perceptíveis também 
quando se estrutura algo ou se constitui um sentido (MOSTAÇO, 2012, p. 
144). 

 

Há diversos aspectos de afetação na performance que provoca e tenta 

modificar diretamente o olhar do espectador para a arte em si, inclusive, para a própria 

vida. Como a performance é uma arte híbrida, ela pode ser ritualística, esportiva, arte 

de entretenimento, política, espetacular, compreendida como evento, vida cotidiana e, 

também, com abordagem intercultural e antropológica.  

Conforme Schechner esclarece em entrevista concedida à Diana Taylor27 em 

2001, essas escalas de comportamento definem ou tentam definir o que é a arte da 

 
27 Acadêmica americana, professora de Estudos da Performance e espanhol na Universidade de Nova 
Iorque. Além disso, ela é diretora e fundadora do Instituto Hemisférico de Performance e Política.  
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performance. Para ele, a performance investiga o comportamento humano e isso 

evidencia uma estética intercultural, que está ligada à transformação do sujeito. Além 

disso, tal autor profere que “a primeira qualidade da performance é a ação corporal” 

(SCHECHNER, 2001 apud TAYLOR, 2001, s/p). Posto isso, pode-se definir que 

pensar em performance abrange tanto os rituais quanto a vida cotidiana, assim como 

comportamentos restaurados, comunicação, conflitos e jogos. 

 

1.2.1 Diálogo possível com Richard Schechner 

 

Segundo Richard Schechner (2006), diretor teatral e fundador dos Estudos da 

Performance28, as performances existem enquanto ação, interações e relações, que 

resultam ações do ser, do comporta-se, do fazer, mostrar o fazer e fazer mostrando 

(sequencialmente em inglês: being, behave, doing e showing doing).  Being: ações 

que se referem a existência do ser; Behave: é voltada para a própria atividade em si; 

Doing: é performar, é a Performance em si e Showing doing: poderíamos caracterizar 

como os Estudos da Performance. 

Na performance, arte e vida se intervêm. Schechner (2006) subdivide a 

performance em oito situações que ora estão separadas, ora estão entrelaçadas, e 

estão presentes desde a vida cotidiana (cozinhar, se relacionar, viver o dia a dia), 

passando pelas artes, os esportes e ações de entretenimento, nos negócios, nas 

tecnologias, no sexo, em rituais religiosos ou temporais, nos jogos, na ação.  

 

Mesmo esta lista não abarca todas as possibilidades (ver a caixa sobre 
Carlson). Quando examinada rigorosamente enquanto categorias teóricas, as 
oito situações são incomensuráveis. “Vida cotidiana” pode abranger a maior 
parte das outras situações. As artes têm como assunto objetos de todos os 
lugares e de todas as espécies. Rituais e ações são não apenas gêneros de 
performances, mas também estão presentes em todas as situações enquanto 
qualidades, reações, ou modos. Listo estas oito apenas para indicar o vasto 
território coberto pela performance. Alguns dos itens – os que indicam os 
negócios, a tecnologia, o sexo – não são interpretados juntos dos outros, já 
que pertencem à área das teorias de performances baseadas na arte. E a 
operação de fazer categorias como estas oito é o resultado de um jeito 
particular de pensar, específico de uma cultura (SCHECHNER, 2006, p. 05). 

 

Posto isso, tal autor assinala também a importância de evidenciar as questões 

e problemáticas culturais específicas de cada cultura a fim de fazer uma análise que 

 
28 Richard Schechner é um dos fundadores da disciplina acadêmica Estudos da Performance na Tisch 

School of the Arts, da New York University. 
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não ignore os hábitos advindos dessas identidades humanas, culturais, sociais, entre 

outros. Ao analisar uma cultura é importante, primeiramente, procurar conhecer suas 

marcas de identidade, o que é arte em uma cultura, não, necessariamente, será em 

outra, como por exemplo: o modo de fazer política, os rituais religiosos e artísticos, 

hábitos alimentares, planejamento das cidades, entre outros. Tudo isso vai interferir 

nos comportamentos restaurados: 

 

Performances marcam identidades, dobram o tempo, remodulam e adornam 
o corpo, e contam estórias. Performances de artes rituais, ou da vida 
cotidiana são “comportamentos duas vezes experienciados”, 
“comportamentos duas vezes vivenciados”, ações realizadas para as quais 
as pessoas treinam e ensaiam. Assim, fica claro que, para realizar arte, isto 
envolve treino e ensaio. Mas a vida cotidiana também envolve anos de treino 
e prática, de aprender determinadas porções de comportamentos culturais, 
de ajustar e atuar os papéis da vida de alguém em relação às circunstâncias 
sociais e pessoais. A longa infância é um período estendido de treinamento 
e ensaio para o desempenho de sucesso na vida adulta (SCHECHNER, 
2006, p. 29-30) 

  

Esse comportamento duas vezes vivenciado – comportamentos restaurados – 

são experiências singulares que repetimos diariamente e que compõem a vida social, 

porém, mesmo que seja rotineira, ensaiada, exercitada, transformada, simbólica e/ou 

reflexiva, uma ação nunca será realizada da mesma forma quando repetida. Cada 

pessoa, cada arte, cada convenção cultural possui um armazenamento de condutas, 

de movimentos, de decodificações, de modos pessoais de ser, mesmo que o 

comportamento seja vivenciado mais de uma vez: 

 

A performance mostra um "saber ser", a) que: concretiza algo que pode ser 
reconhecido; b) aparece (emerge) num contexto e ali encontra seu lugar; c) 
implica numa conduta do indivíduo responsável por seus atos (passíveis de 
repetição); d) marca o conhecimento ao comunicá-lo (transmudando a forma 
que surge no evento) (ROMANO, 2005, p. 194-195). 

  

A performance antropológica, por exemplo, aparece em um contexto, implica em 

certas condutas, marca conhecimento enquanto comunicação. Mesmo que essa 

pesquisa esteja voltada apenas para a performance arte e/ ou os Estudos da Arte da 

Performance, é necessário entender um pouco dos atravessamentos da performance, 

porque se faz necessário compreender em qual contexto ela está empregada, de que 

forma é usado ou criado, a sua conjuntura histórica, circunstâncias sociais, suas 

rupturas, seus avessos e exageros, entre outros. 
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Para chegar até um sujeito, é indispensável conhecer a sua cultura, suas 

tradições peculiares, porque o que é performance ou arte em uma cultura, não 

necessariamente será em outra. Ela não tem uma função específica, ela pode tanto 

entreter, construir algo belo, formar ou modificar identidades, construir ou educar uma 

comunidade, curar, ensinar, lidar com o sagrado e o profano (SCHECHNER, 2006), 

entre outros. 

A fim de trazer apontamentos que corroboram com Schechner, trago o 

pesquisador brasileiro Renato Cohen, que discute a performance enquanto uma 

linguagem que transita entre fronteiras e possui códigos determinantes em seu 

processo de organização. Um deles seria a qualidade modificadora de 

experimentação da performance, que assim como Schechner defende, Cohen afirma 

que a performance transforma seus fazedores e espectadores.  

 

1.2.2 Diálogo possível com Renato Cohen 

 

No livro intitulado Performance como Linguagem (2007), Renato Cohen (ator, 

diretor, performer, teórico, pesquisador já falecido) defende a performance como uma 

expressão artística dos anos 1970/1980, que marca um rompimento do que vem a ser 

compreendido de axiomas imprescindíveis para a cena teatral: texto-ator-público. 

Cada eixo dessa tríade, por muitos momentos, levantou zonas de fronteira e 

hierarquização, impedindo que a arte pudesse ser mais integrativa. Algumas 

proposições performáticas podem, inclusive, romper com essas ideias fechadas e 

estabelecidas, e inclui o uso da tecnologia em suas criações, mas isso não é 

categórico.  

A arte da performance, apontada por Renato Cohen, propõe uma abertura de 

intervenção dos e nos espaços, evidencia as habilidades de quem executa a ação 

descentralizando o foco que antes era no texto, conceitualizando os rituais cotidianos, 

entre outros. 

 

Na arte da performance a relação entre os diversos elementos cênicos 
(atores, objetos, iluminação, figurinos etc.) vai ter uma valorização diferente 
que no teatro (aparado na dramaturgia onde a função principal é a de “passar 
o texto” etc.) (COHEN, 2007, p. 65). 
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Posto isso, o texto na performance é discutido de forma semiológica, apresenta 

características simbólicas, icônicas e indiciais (verbo, imagens, os ruídos, entre 

outros), e passa a ser utilizado mais como um significante do que um significado. O 

próprio texto na performance, assim como também se transformou no teatro, pode ser 

lido através de um cenário (os efeitos de luz etc.), pode ser um texto paisagístico, 

sonoro etc., e rompe com estruturas dramatúrgicas formais. 

Tratando-se das estruturas espaciais, a performance alavanca novos olhares e 

meios de intervenção, provoca o público a sair das formas estéticas elitistas e ritualiza 

a relação entre obra de arte, artista e público. Dessa maneira, apresenta ruptura de 

idealizações puramente racionais e resulta em reações de forma cognitiva-sensória: 

  

Na arte da performance vão conviver desde espetáculos de grande 
espontaneidade e liberdade de execução (no sentido de não haver um final 
predeterminado para o espetáculo) até “espetáculos” altamente formalizados 
e deliberados (a execução segue todo um roteiro previamente estabelecido e 
devidamente ensaiado) (COHEN, 2007, p. 51). 

 

Sendo assim, tanto a performance quanto o happening são vistos como uma 

arte de experimentação. Há a mistura de diferentes linguagens artísticas nos 

processos artísticos. Por conta disso, estabelece-se maior proximidade entre arte e 

vida, estimulando o mais natural, cambiando entre ações ensaiadas e totalmente 

elaboradas ou ações vividas enquanto arte.  

 

1.2.3 Influências do Happening 

 

Como a performance foi influenciada pelo happening, se faz necessário ampliar 

esse tópico de discussão para que possamos compreender o que de happening 

prevaleceu no campo da performance ou de que forma a performance se apropriou 

de elementos nascidos no happening e desenvolveu novos conceitos, assim como o 

teatro performativo. 

O happening, advindo da década de 1950, começa a surgir em vários lugares 

a nomear nos Estados Unidos e propunha uma arte experimental, anárquica, livre e 

até metafísica. As práticas abordadas pelo happening propunham ações que instigava 

a aproximação entre artista e público, compartilhando os processos de criação com 

todas as pessoas presentes. Os participantes nessa prática são envoltos tanto como 

intérprete quanto público da ação. Com o happening é possível perceber alguns 



57 
 

 
 

vestígios de rompimento com o lugar de contemplação que o espectador estava 

habituado. Instaura-se, desse modo, uma vivência compartilhada questionável e 

provocadora: Em um happening, a participação do público com risos, assovios, 

passeios, palavras, olhares, insultos, agressões são transformados em espetáculo. A 

vida é transformada em espetáculo, e a arte é suplantada pela vida” (CUNHA, 2013, 

p. 10). 

Basicamente, o happening, se interessava amplamente pelo processo e o que 

acontecia durante as intervenções. Havia um conflito de limites conceituais entre vida 

e ficção. Além de o espectador ser participante em um Happening, ele também pode 

se observar tanto quanto pode observar as outras pessoas. O happening se destacava 

pelo seu lado místico e anárquico e a performance pelo aumento da estética.  

 

Figura 17 - Yves-Klein-Menil 

 
Fonte: https://i1.wp.com/calitreview.com/images/yves_klein_and_a_model.jpg?w=1000.  

Acesso em: 14 jul. 2021. 

 

https://i1.wp.com/calitreview.com/images/yves_klein_and_a_model.jpg?w=1000
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Figura 18 - Instalação artística de Spencer Tunick 

 
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spencer_Tunick_Nude_Installation.jpg.  

Acesso em: 14 jul. 2021. 

 
Tratando-se de pesquisar o treinamento de performer que se apropria de 

elementos performativos, que veremos no decorrer da pesquisa, percebe-se que o 

treinamento de performer pode ter influências diretas com o happening assim como a 

performance, visto que a proposta dessa pesquisa é aproximar o espectador desse 

treinamento em cena, se interessando assim, fortemente pelo processo, conflitos 

entre vida e ficção, propondo uma vivência para o espectador que vai além da 

contemplação. 

Por desconstruir paradigmas, a performance amplia a relação entre performer 

e espectador advinda do happening, e brinca com o choque de receptividade por parte 

do público. Ela não se fecha na unidade de ação aristotélica com começo, meio e fim 

definidos, assim como, uma linha narrativa bem estruturada e costuma apresentar um 

leitmotiv que “explica” ou tenta, por meio de colagens, justificar as ações realizadas e/ 

ou os processos criativos. Sua característica de evento amplia a noção que havia de 

espetáculos, e promove uma ambiguidade entre o performer que executa uma ação e 

as personagens que ele apresenta:  

 

Poderíamos dizer, numa classificação topológica, que a performance se 
colocaria no limite das artes plásticas e das artes cênicas, sendo uma 
linguagem híbrida que guarda características da primeira enquanto origem e 
da segunda enquanto finalidade (COHEN, 2007, p. 30).  

  

Preocupar-se-á mais com o “Como se faz" do que “Com o que” se faz, 

trabalhando com as dialéticas entre tempo real (real time) e tempo ficcional (stage 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spencer_Tunick_Nude_Installation.jpg
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time), ator/performer e personagens. Na performance não há representação em si, 

mas isso pode vir a ser uma consequência devido aos revestimentos simbólicos 

adotados pelo performer, em que geralmente há personas e não personagens. Além 

disso, é importante destacar que, na performance, as habilidades pessoais são 

colocadas à mostra, em cena; promovendo maior contato entre performer e público: 

  

A valorização do instante presente da atuação faz com que o performer tenha 
que aprender a conviver com as ambivalências tempo/espaço real x tempo/ 
espaço ficcional. Da mesma forma, quando o performer lida com a 
personagem a relação vai ser a de ficar “entrando e saindo dele” ou então a 
de “mostrar” várias personagens, num espetáculo, sem aprofundamento 
psicológico (COHEN, 2007, p. 96).   

  

As noções de ambivalência (tempo/espaço real x tempo/ficcional) da 

performance amplia, inclusive, a noção de performer, como não sendo apenas quem 

executa uma ação, mas quem também se mostra e se transforma nessa ação; o 

interessante aqui é permitir que o espectador possa ver esse ir e vir. Esse jogo 

dialético mostra as brechas que estão presentes entre o entrar e o sair de um 

personagem, desnuda a identidade de quem executa uma ação em performance 

brinca com tessituras e os sentidos, as formas, entre outros.  

A prática processual é tão importante quanto o resultado e, inclusive, propõe 

diluir e recriar as hierarquias ou divisões de etapas artísticas. A ação performativa 

mostra que as relações de limite entre performer e espectador, os espaços de 

apresentação, podem ser questionadas e reconfigurados, rompidos, transformados, 

recriados, entre outros:  

 

O aspecto performativo estará presente em qualquer fenômeno espetacular – 
o que se dá a ver com intenção de afetar outrem –, e as variações que 
ocorrerão a cada caso estarão ligadas a uma gradação entre índices mínimos 
e máximos de performatividade. Na situação dramática mais convencional, os 
elementos performativos na atuação dos atores estarão presentes, mas ocultos 
sob a capa da caracterização. Na pura performance art, em que já não haveria 
supostamente nenhuma ficção, a performatividade aparecerá em carne viva, 
sem disfarces (RAMOS, 2013, s/p). 

 

Considera-se que a performatividade potencializa a performance e abre 

reflexão sobre a sua prática processual de performação cultural e/ou artística, 

evidenciando o fazer do artista, ao mesmo tempo, que provoca o espectador. “A 

performance não visa um sentido, mas ela faz sentido [...]. Ela questiona de novo 

enquanto sujeito constituído e enquanto sujeito social, para desarticulá-lo, para 
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desmistificá-lo” (FÉRAL, 2015, p. 154). A performatividade é intrinsecamente 

simbólica: promove a descrição de um evento ou um fato mais as ações do próprio 

performer no centro da obra de arte. Ao evidenciar o real, que é um dispositivo do 

performativo, nos aproximamos das ações do corpo, da forma como o corpo age no 

real (efeitos de presença e de efeitos de sentido).  

Há outro conceito e espaço de discussão que se aproxima do campo 

performativo e que também alega sua potência no campo do epistemológico, mas 

dessa vez, examinando e relacionando esse termo às práticas teatrais: o teatro pós-

dramático. Para falarmos sobre esse termo, partiremos de pontuações abordadas no 

livro Teatro Pós-dramático (2007) por Hans-Thies Lehmann. Nesse livro há fortes 

críticas e oposições no que se refere ao teatro representativo, que antes era 

direcionado ao texto. Em seu livro, o autor alemão levanta questionamentos 

importantes a fim de ampliarmos a valorização da presença, assim como, proposições 

artísticas realizadas em distintos espaços, rompendo com o formato de caixa preta.  

Lehmann (2007) levanta pontuações importantes capazes de questionar o 

teatro dramático e apresenta reflexões para compreendermos que a expressão cênica 

precisava ampliar o seu olhar para a ação em si, para o corpo do artista em cena. 

Para ele os efeitos fictícios e representações que antes eram fadadas ao sentido 

mimético do texto estão cedendo seus lugares para pensarmos a cena a partir do 

corpo do ator-performer. 

Em contrapartida ao pensamento de Lehman tem-se a pesquisadora Josette 

Féral, que alega novas colocações e desdobramentos a respeito da performance e da 

performatividade. Para tanto, Féral (2015) traz à tona o termo teatro performativo, que 

se concretiza na presença e ação do performer em oposição à representação.  A partir 

disso, é possível compreender outras fruições e alargamentos sobre o próprio fazer 

teatral, que se apropria da performance. 

 

1.2.4 Diálogo possível com Josette Féral 

 

Para a teórica canadense Josette Féral (2015), é perceptível como o Teatro 

se beneficiou da Performance.  Essa que procurava dissolver cada vez mais os limites 

impostos entre as funções e papéis fixos, colocando, a título de exemplo, o processo 

em cena. Posto isso, provoca o espectador a sair de sua zona de conforto, que agora 
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também está focado na performatividade de quem executa a ação e, não, 

propriamente, presos a uma ideia personagem e de cenários pré-moldados.   

 

O caminho da performance era pela estética e pela política, mas bem mais 
pela estética. Ela procurava tirar a arte dos lugares habituais de consumo, 
dos circuitos institucionais. Ela modificava profundamente a natureza do 
produto artístico, insistia no aspecto processual e não no aspecto do produto. 
O que os artistas mostravam não era o produto final, e, sim, o processo. E ela 
procurava reinstituir a presença. Era importante essa procura da presença 

porque a performance buscava lutar contra a representação e fazer do 

espetáculo uma presentação. É nesse sentido que ela era política. As formas 
teatrais de hoje não têm o mesmo propósito de lutar contra as 
representações. [...] A performance estava centrada no performer, o teatro 
hoje está voltado para o espectador. Está interessado em como acordar o 
espectador que está dormindo toda hora. Não é apenas o intuito de fazê-lo 
reagir só pelo prazer, mas o de fazê-lo reagir de forma inteligente, não só pela 

provocação (FÉRAL, 2011 apud GUIMARÃES; ACÁCIO, 2011, p. 182).  

 

Como o caminho da performance se introduzia por meio de uma estética, a 

gestação da presença em cena é um ponto determinante que marca o espetáculo 

como uma presentação. Não é apenas a presença do performer em si enquanto 

produto, mas tudo o que advém dela, especificamente a estética e o seu aspecto 

processual. Essa presença, estética e política, não apenas cria um “espaço de 

clivagem” também marcado pela teatralidade, mas, além disso, atravessa o que é 

cotidiano ao ponto de ir além da mera imaginação de quem olha/observa/ se incomoda 

com a ação ou é provocado por ela.  

Para refletir sobre o efeito dessa presença, é necessário lembrar que 

performatividade e teatralidade caminham juntas. Féral, em seu livro Além dos Limites 

(2015), tratando-se diretamente desse diálogo, afirma que a teatralidade também é 

vista como um processo, mas não se fecha a teatralidade do teatro em si. 

 

[...] a teatralidade não parece relacionar-se à natureza do objeto que investe 
– o ator, o espaço, o objeto, o evento; também não se restringe ao simulacro, 
à ilusão, às aparências, à ficção, já que pudemos apreendê-la em situações 
cotidianas. [...] A condição da teatralidade seria, portanto, a identificação 
(quando é produzida pelo outro) ou a criação (quando o sujeito a projeta sobre 
as coisas) de um outro espaço, espaço diferente do cotidiano, criado pelo 
olhar do espectador que se mantém fora dele (FÉRAL, 2015, p. 86) 

 

Esse conceito de teatralidade pode ser denominado como um acordo 

consciente entre o artista e o espectador, que gera um jogo ficcional com suas regras 

e convenções. Esse jogo cria um espaço de criação, especificamente, um 

enquadramento teatral. Enquanto o espectador assiste ao performer, ele tem 
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consciência de que a ação do performer acontece dentro de uma ficcionalidade. 

Instaura-se, dessa forma, outro olhar e um espaço diferenciado.  

 

Recordemos que a teatralidade, para Féral, é o que permite o espectador 
reconhecer, por meio de convenções e referências socioculturais, que está 
diante de uma ficção. Já a performatividade, intrincada com os elementos da 
performance, tem a intenção de desarticular esses “acordos” prévios, 
colocando o espectador, mesmo que por alguns instantes, dentro da ação 
(ou, ao menos, entre o acontecimento e a ficção) (ACÁCIO, 2011, p. 52). 

 

As características do termo performativo não se encontram apenas em 

trabalhos que transcendem o campo do dramático tradicional no teatro. Há diversas 

práticas, encenações e abordagens que inscrevem a performatividade. Esses 

trabalhos podem usufruir de um texto ou não, assim como podem partir da plasticidade 

do corpo do artista ou da sua presença energética que segue roteiros dramáticos ou 

de treinamentos estabelecidos, assim como é possível vivenciar os riscos no trabalho 

que apresenta. 

Pensar a Performatividade no Teatro é, sem dúvida, compreender que os 

corpos29 reais em cena não se limitam a uma prática representacional (isso pode ser 

consequência). O performer não é obrigado a representar papéis ou se apropriar de 

personas. A presença na prática performativa acaba sendo muito mais importante do 

que a representação em si, e se abre para um contato mais direto com o público, 

convocando o espectador a intervir e a questionar, direta ou indiretamente.   

 

A performatividade, por conseguinte, pode ser considerada como mais uma 
potência do homem em se expressar, se comunicar. Essa potência pode ser 
acionada num tema artístico ou não, mas que também é inerente ao homem. 
A performatividade opta por não só fazer uma ação, mas em mostrá-la; 
escolhe pelo ser e o estar, privilegiando o instante em que o acontecimento 
se dá. O performer sempre está em relação à, despido de um personagem 
ou de representação, embora sua persona não esteja encoberta. Performar 
é colocar-se em processo com o intuito de dividir esse momento com seu 
público, ao passo que a teatralidade pode ser detectada apenas por quem vê, 
não sendo um ato necessariamente proposital ou construído por quem o está 
fazendo (OLIVEIRA, 2017, p. 31). 

 

Uma prática performativa costuma oferecer ao espectador diversas opções de 

escolha e oportunidades de estar dentro e fora da ação, de aceitá-la ou não. A 

comunicação performativa pode acontecer por meio de distintos modos: som, textura, 

 
29 Corpos dos atores/performers.  
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formas, volumes, atmosferas, ambientações, cores, temperatura, radiação, ritmo e 

velocidade, movimento, energia, silêncio, linhas arquitetônicas, pensamentos e 

sentimentos, situações confortáveis ou desconfortáveis; toca todas as espacialidades 

(micro ou macro, público ou privado, interno ou externo, aberto ou fechado), estimula 

a criatividade. Dessa maneira, o performer deixa de ser o centro da produção e se 

torna diálogo. Convida o espectador a se mover por todo o espaço, seja ele tátil, visual, 

corporal ou imaginativo. Performer e espectador se olham, se tocam, se repelem ou 

se atraem.  

 Através de sua marca característica de evento, a prática performativa 

possibilita ao performer assim como ao espectador conhecer outros espaços 

possíveis de criação e de convívio, como é o caso de atividades vivenciadas na 

cidade, no urbano, em site-specific30. Trabalhar com e em outros espaços, não 

necessariamente diz sobre a saída total do edifício teatral, pelo contrário, olhar para 

esse próprio espaço e desconfigurá-lo também faz parte dessas invenções em site-

specific. 

Há muitas aproximações possíveis entre a performatividade e site-specific, que 

vão além do simples interesse em dialogar e/ou criar com espaços diferentes do 

artístico e do teatral: galerias, museus, ruas, praças, casas, entre outros. Muitas 

encenações podem, a título de exemplo, tanto criar com um espaço encontrado, assim 

como, podem criar com um espaço escolhido e que dialoga diretamente com o tema 

do trabalho, proporcionando ao espectador uma vivência espetacular mais próxima 

do real. Independentemente de ser um espaço encontrado ou um espaço escolhido, 

a performatividade e a teatralidade podem tanto se apropriar desses espaços com 

olhares e discussões artísticas, assim como, políticas, que inscrevem também 

provocações sobre o uso do espaço e de sua acessibilidade:  

 

O deslocamento espacial das artes a que me refiro envolve, numa instância, 
a busca por lugares outros para a produção, a circulação e a recepção 
artística. Em segunda instância, esse movimento provoca – nos confrontos, 
nas infiltrações e nas anexações do real – questionamentos e mudanças 
sobre o próprio sentido de espaço. São reposicionamentos relativos às 
concepções de obra, de lugar e do estatuto do observador, cujas conexões 
pragmáticas envolvem a criação de geografias existenciais, de novos 

 
30 Esse tema nos sugere uma arte ampliada que não está presa a teatros, galerias de arte, entre outros; 

integrando a arte no âmbito social, quebrando a qualidade exclusivista e elitista quando vai para a 
rua – em termos físicos e intelectuais. Esse termo diz respeito às novas relações que as pessoas 
atribuem para com um contexto, o uso de um lugar, com a sociedade em si. 
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processos de subjetivação, de sociabilidades efêmeras. Esse movimento faz 
parte do percurso das práticas site-specific (GARROCHO, 2015, p. 38). 

 

Em uma prática performativa, joga-se com os códigos, com as condutas, com 

a desconstrução dos sentidos, os limites interiores e exteriores são postos em xeque, 

a linguagem se torna mundo, ou seja, não é única, é plural e global, o real e o ficcional 

se misturam, assim como, o espaço.  

 

Recusando-se a ser protagonista, o performer não apresenta a si mesmo, 
assim como não se representa. Ele é antes fonte de produção, de 
deslocamento. Convertido no lugar de passagem de fluxos energéticos 
(gestuais, vocais, libidinais etc.) que o atravessam sem jamais se imobilizar 
em um sentido ou em uma representação dada, seu jogo de atuação é o de 
fazer os fluxos operarem, captar as redes. Esses gestos que ele executa não 
desembocam em nada a não ser nos fluxos de desejo que os põem em ação. 
Isso é prova mais uma vez que uma performance não quer dizer nada, que 
ela não visa nenhum sentido preciso e único, mas que ela procura antes 
revelar lugares de passagem, de “ritmos”, diria Foreman (trajetória do gesto, 
do corpo, câmera, do olhar etc.) e, assim fazendo, despertar o corpo, o do 
performer assim como o do espectador, da anestesia ameaçadora que os 
persegue (FÉRAL, 2015, p. 155). 

 

Sendo o próprio corpo do performer em cena um acontecimento performativo 

quando este está em cena, suas ações se tornam lugares de passagem. Os artistas, 

nessas travessias performativas não possuem apenas o objetivo de representar a si 

mesmo, tampouco focalizam no desejo de representar outra pessoa ou de mimetizar 

uma situação. A estética de suas ações produz uma experiência capaz de se 

desvincular da figura dramática, ou se há esse vínculo, leva-se em consideração mais 

a ação em si (como é feito, rompimento de sentido único, construção e desconstrução 

de relação artista e público, entre outros) que é executada no momento:   

 

As noções de performatividade consideram “o outro” – no caso, o espectador 
– como colaborador do jogo cênico. Este, por sua vez, pode observar e ser 
observado, afetar e ser afetado, na configuração de uma experiência estética 
marcada por ações abertas, processuais. Além disto, Josette Féral (2015) 
aponta que as obras de cunho performativo se inscrevem contra a noção de 
ilusão cênica, insistindo mais: “[...] no aspecto lúdico do discurso sob suas 
múltiplas formas – (visuais ou verbais: as do performer, do texto, das imagens 
ou das coisas) [...]” (FÉRAL, 2015) (GASPERI, 2016, s/p). 

 

A presentação31 (termo artaudiano), o processo como obra de arte e o 

espectador com seu olhar duplicado (ele reconhece os momentos do real e da ficção) 

 
31 A representação do ator não precisa ser focada nas matrizes de um teatro tradicional, linear, com 

início, meio e fim, tempo e espaço definidos e personagens previamente construídos. Ao contrário 
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são dispositivos operativos presentes na Performatividade, assim como suas 

possibilidades lúdicas e amplas de criação, a qualificação de um evento/espetáculo 

onde a performance aparece, seja também em seu desempenho, efeitos de presença 

e efeitos do real, rompendo com a hierarquia da palavra sobre a ação, desafiando o 

próprio corpo e trazendo novas compreensões do corpo em arte: 

 

Se outrora tínhamos nas telas e esculturas, assim como nos espetáculos 
teatrais, uma busca pela evidenciação do real, através da representação de 
ordem mimética, visando atingir um grau de realismo que envolvesse o 
público no sentido de confundir a obra com a própria realidade, a arte da 
performance busca também trabalhar com o real, mas no sentido inverso, não 
buscando representar o real em si, mas interferir nesse real, fazendo do corpo 
o principal objeto significante, buscando então uma relação imediata com a 
vida. Tira-se a vida de uma percepção idealista e anestesiada da realidade, 
e abre-se o questionamento sobre a emergência da vida, do corpo e da 
realidade (ARAÚJO, 2016, p. 72-73). 

 

Nesse sentido, ao interferir no real, as ações do performer são colocadas à 

mostra, são colocadas em risco. Uma ação real atravessa o cotidiano das pessoas e, 

além de provocar a realidade por meio de algum procedimento técnico ou proposta de 

ação, está propícia a riscos, sejam eles: alguém entrar na ação e machucar alguém 

ou se machucar, a necessidade de algum improviso rápido e mudança de foco, 

promover uma estética do fracasso (o fracasso em relação ao performer que trabalha 

de modo a forçar os seus próprios limites formais e conceituais em frente ao público 

e não está preso ao que é esteticamente belo e perfeito, mas sim, nos efeitos de 

presença, entre outros), entre outros. Na performatividade, as fronteiras entre o que é 

real e o que é ficcional não são hierárquicas como antes, pelo contrário, elas são 

fluidas, as bordas e os limites são propícios a reinvenções. A performatividade é um 

convite à experiência, a um acontecimento.  

Outra pontuação relevante que se soma à performatividade seria analisar esse 

termo enquanto uma estética performativa a partir da pesquisadora alemã Erika 

Fischer-Lichte (2011). Esse termo não se prende a estética enquanto beleza, 

questões de julgamento ou gosto, pelo contrário, tal autora apresenta esse termo 

 
desta forma de atuação, na presentação, o ator passa a utilizar o corpo na tentativa de ultrapassar 
seus próprios limites, arriscando-se nas propostas cênicas de forma visceral e não apenas repetir 
uma forma diferente do que já foi criado. Ele passa a ser um criador/autor, tendo liberdade de 
expressão e de transformação, resgatando materiais em seu subconsciente. Nele não vai existir uma 
separação rígida entre arte e vida. Esse processo de presentação visa a fazer do ator, um veículo de 
sensações que objetiva transportar todos os impulsos sensitivos ao espectador, propondo-lhe um 
“estado de vida poética” (ARTAUD, 2006, p. 75). 
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aplicado à produção e à recepção da obra enquanto acontecimento, uma zona 

convivial, “uma estética de la presencia, no de los efectos-presencia, uma ‘estética del 

aparecer”, no uma estética de la apariciencia” (FISCHER-LICHTE, 2011, p. 208). O 

convite à experiência performativa está ligado à transformação do sujeito.  

 

1.2.5 Diálogo possível com Erika Fischer-Lichte 

 
“Para garantir o êxito do reencantamento do mundo, é necessária não apenas a encenação,  

mas também uma percepção específica do espectador que leve à sua transformação”. 
 

– Erika Fischer-Lichte. 

 

De acordo com a pesquisadora alemã e professora da Universidade de Arte 

Livre de Berlim Erika Fischer-Lichte (2011), a estética performativa pertence à ordem 

da experiência e se configura nas diversas formas de estar presente em uma 

realização cênica, no modo como compreendemos e acionamos o corpo, na 

materialidade das ações, entre o corpo que atua e suas imagens, na palavra escrita 

ou o que se pode ver a partir delas, nas sonoridades, na comunidade, nas atmosferas 

criadas, na relação corpo e espaço, nas relações quem faz e quem vê – quem vê-

fazendo ou quem fazendo-vê (a auto-observação ou observação ampliada em que é 

possível ver toda ação). Erika Fischer-Lichte defende o conceito de evento e de 

performance como um jogo social e um processo inacabado, que possui um caráter 

operativo e cognitivo. Sendo assim, para compreender a performatividade não se deve 

basear apenas na teoria das estéticas tradicionais.  

A realização cênica que fora mencionada não diz respeito apenas ao que se 

mostra frente a um público em um determinado tempo e espaço, concentra-se na 

exibição de toda realização da ação e sua organização nesse tempo e espaço.  Pontua 

o modo como uma ação afeta os outros e se relaciona, como age e ocupa esse espaço 

– tempo. Também inclui a transformação do espectador incitando-o a ter maior 

presença nas realizações cênicas (FISCHER-LICHTE, 2011). 

O artista se presenta em frente a um público, com o público e no público, e 

exibe o seu próprio corpo; o artista e o espectador se movem juntos em um 

determinado espaço. Ambos se observam. Uma atmosfera é criada na relação 

performer, espectador e espaço, posto isso, é possível ter experiências 

sensorialmente singulares: 
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Experiências sensoriais se integram através do corpo, ou melhor, na própria 
constituição do corpo e no modo humano de ser. [...] nossos corpos e 
movimentos estão em constante interação com o ambiente; o mundo e o ser 
(self) informam e redefinem um ao outro constantemente. A noção de corpo 
e a imagem do mundo se tornam uma contínua experiência existencial; não 
há corpo separado de seu domicílio no espaço, e não existe espaço 
desvinculado da imagem inconsciente da percepção do ser (self). 
(PALLASMAA, 2005, p. 40). 

 

Todos os elementos utilizados em uma ação performativa têm o seu real valor 

e importância. Com isso, deixa-se de focar apenas no performer, ele descentraliza, 

minimizando ou, pelo menos, tentando retirar as hierarquias, porque o performer 

passa a atravessar todos os pontos de uma performance e os mostra. 

A performatividade abre discussão para refletirmos que a presença em uma 

ação não precisa, obrigatoriamente, de papéis e de protocolos a serem cumpridos. A 

corporalidade específica de quem executa a ação ganha protagonismo e partilha 

expressões de corpos reais em um espaço real. Até mesmo o espaço ganha voz e 

autonomia. A experiência da realização cênica no campo da performatividade não 

foca apenas nos olhos e nos ouvidos, pelo contrário, é uma sinestesia criativa, 

ampliada e completa. “[...] cuando hablamos de experiencia en el contexto de una 

realización escénica no la referimos a una ‘obra’, sino a lo que surge a partir de aquello 

que acontece entre los que toman parte en ella” (FISCHER-LICHTE, 2011, p. 74).  

Dessa maneira, não há como pensar apenas na obra enquanto ação finalizada 

ou pronta. O que surge diante do que se apresenta/ mostra é ponto determinante que 

amplia o conceito de performatividade. Lembrando que tanto a performance quanto a 

performatividade rompem com a sensação de confinamento artístico e fronteiras de 

linguagens; descobre novas relações com o espaço, aproxima performer e 

espectador. 

 

Los espectadores son considerados parte activa en la criación de la 
realización escênica por su participación em el juego, es decir, por su 
presencia física, por su recepición y por sus reacciones. La realizaçión 
escênica surge, pues, como resultado de La interación entre actores y 
espectadores (FISCHER-LICHTE, 2011, p. 65).  

 

Confrontar outras espacialidades e fazer do corpo a própria medida, ou 

medidor/mediador evidencia um jogo social, mostra o evento - Ereignis (termo alemão 

que significa algo que acontece no aqui e agora, que acontece apenas uma vez) – e 
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envolve performers e espectadores em uma atmosfera compartilhada, em um espaço 

comum que os enreda, com qualidade, intensidade e movimentos diversos.  

Sendo assim, o caráter processual das práticas performativas dialoga diretamente 

com a pluralidade dos processos geradores e colaborativos de criação. Conforme 

Fischer-Lichte, as ações do performer convidam ou envolvem o espectador em uma 

atmosfera compartilhada. Essa questão engloba muitos tópicos e abre espaço para 

dialogar com o work in progress, tais como:  a fuga com a linearidade, a ilusão, novos 

meios de lidar com a própria presentação, os territórios de alteridade, embasando as 

fronteiras entre realidade e ficção na relação performer x espectador, entre outros. 

 

1.2.6 Diálogo possível com o Work in Progress 

 

A relação entre o performer, o espectador e o espaço se tornam um 

procedimento construtivo que produz experiências alteradas e diversificadas 

comparadas ao formato aristotélico, visto que a performatividade é uma arte interativa 

(conceito interativo) e rompe com muitos paradigmas. Essa interação evidencia outro 

elemento importante na performatividade: o work in progress. Esse termo nos 

apresenta “uma linguagem que se concretiza enquanto percurso/ processo e, 

enquanto produto, obra gestada nessa trajetória” (COHEN, 1998, p. 21). 

No livro intitulado Work in progress na cena contemporânea, Renato Cohen 

(1998), abre um campo de discussão sobre esse tema a partir do olhar da 

contemporaneidade. Não é só a performance que trouxe novos olhares e práticas para 

performance, a performatividade desencadeia vários tipos e tendências de 

teatralização, de performance, de arte em si, da própria cena. Os modos de percepção 

são mais acentuados. 

A partir das anotações de Cohen (1998) nesse livro, é possível trazer à tona o 

que realmente significa o termo Work in Progress, assim como podemos verificar os 

traços desse termo que estão atuantes e vivos em diversas práticas performativas. 

Uma criação em work in progress irá acentuar o contexto da ação e propõe uma ação 

que instaura a poética, evidencia um trabalho permeado pelo risco, desconstrói 

sistemas clássicos da narrativa, busca a instauração de uma poética não mimética e 

propõe uma práxis vivencial no território de atuação e de recepção.  
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 Em uma prática que aborda essa linguagem, é possível reconhecer uma 

encenação que evoca um texto cênico que difere da escrita tradicional de narrativa. 

Um trabalho em work in progress se apoia em roteiros de criação em construção, 

colagens. O trabalho de atuação é guiado por duas vias: uma sensível, intuitiva e 

vivencial, outra intelectual/ racional. Busca-se a ampliação da presença, assim como, 

a qualidade da presença nos acontecimentos, permeados pela repetição e invocação 

da presença. 

Passar por todos esses diálogos possíveis nos ajuda a compreender o que vem 

a ser o termo performativo, e assim, chama a nossa atenção para os entrelaçamentos 

dos elementos performativos que encontramos em percepções de espacialidade 

(enquanto imagem, forma e volume), materialidades e enunciados/ações que 

compõem um treinamento de performer (execução, técnica32, pré-expressividade33, 

entre outros). 

 

1.3 Ponto de encontro ou Aproximar-Ações 

 

A partir dos diálogos possíveis já apresentados encontram-se alguns pontos de 

encontro e/ou aproximação entre os autores. Tais pontos potencializam e ampliam a 

discussão sobre performance, performatividade, performer, entre outros. Um dos 

tópicos bastante citado por eles está voltado para a presença do performer, seu 

processo de criação e a relação poética e performativa do performer com o 

espectador, com o espaço e com todos os elementos que compõem a práxis 

performativa. “O performer instala a ambiguidade de significações, o deslocamento 

dos códigos, os deslizes de sentido. Trata-se, portanto, de desconstruir a realidade, 

os signos, os sentidos e a linguagem” (FÉRAL, 2009, p. 203-204). 

Desse modo, compreende-se que desde a performance até a performatividade, 

passando pela teatralidade, é possível perceber oscilações e possíveis 

entrelaçamentos. Cada linguagem transita por vários códigos. Lembrando que tanto a 

performatividade pode absorver elementos da teatralidade, assim como, a teatralidade 

 
32 Minha compreensão inicial sobre técnica advém da Antropologia Teatral, do autor e pesquisador 

Eugênio Barba em parceria com Nicola Savarese (1995). Para ele, é importante aprender uma 
técnica sistematizada e codificada que “ensine e treine” o ator a manipular os elementos pré-
expressivos. 

33 Pré-expressividade se refere ao “nível que se ocupa com o como tornar a energia do ator 
cenicamente viva, isto é, com o como o ator pode tornar-se uma presença que atrai imediatamente 
a atenção do espectador (BARBA; SAVARESE, 1995, p. 188).  
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pode utilizar elementos com cunho performativo nos processos de criação e de 

apresentação. 

 

A teatralidade não parece ocupar-se da natureza do objeto: ator, espaço, 
adereços, evento; tampouco está do lado do simulacro, da ilusão, da 
aparência e da ficção, uma vez que podemos observá-la nas situações 
cotidianas. Mais do que uma propriedade cujas características poderiam ser 
analisadas, a teatralidade parece ser um processo, uma produção que 
primeiro se refere ao olhar, um olhar postulado, que cria um "espaço outro", 
que se torna espaço do outro, um espaço virtual, e deixa lugar para a 
alteridade entre sujeitos e ao surgimento da ficção (FÉRAL, 2004, p. 91). 

 

O que se percebe, então, é que, em menor ou maior proporção, as linguagens 

detêm-se a presença do performer como ponto de encontro e análise, e com zonas 

partilhadas entre performer e espectador. De acordo com Féral (2009), mesmo que a 

performance e as práticas performativas queiram, por exemplo, fugir completamente 

da representação, elas não conseguirão fazer isso por completo. 

  

Quando dizemos que o teatro e as artes performáticas assumem novas 
estruturas a partir do século XX, estamos conscientes de que as vanguardas 
artísticas que influenciaram essas mudanças questionaram a inscrição da 
arte no real. Tal inscrição põe em jogo determinadas relações, assim como: 
artista/espectador, jogo/presente, ficção/ real. O evento performativo, então, 
valoriza a ação para além da representação, da narrativa e da ficção. A 
performance toma seu lugar no real, constituindo esse fator como a principal 
distinção ou defesa dessa expressão artística. Ela desconstrói o real jogando 
com seus códigos, signos e estruturas. Os signos tornam-se instáveis e os 
códigos se deslocam, convidando o espectador a se inserir na ação. Esse 
jogo revela novos sistemas, em que o real e a ficção se interpenetram, e a 
aliança motriz é com o tempo presente e com as situações vividas nele. Para 
além disso, a performance não tem compromisso com noções de verdadeiro 
ou falso ou de certo ou errado. O evento, nesse sentido, simplesmente 
acontece, assumindo seu lado de happening. A falta de controle absoluto, 
nesse caso, é incorporada como linguagem (they happen). A 
performatividade está transcrita pelo lúdico, pelo presente, libertando-se da 
representação mimética do real e jogando por terra a aliança com a 
verossimilhança (OLIVEIRA, 2017, p. 30). 

 

As primeiras incursões do real agregados a textura simbólica da representação 

foram trazidas pelo crítico alemão Hans-Thies Lehmann em seu Teatro Pós-dramático 

quando tal autor propôs um rompimento, principalmente, com a estrutura do teatro 

burguês, que era voltada para o texto, para as personagens. Conforme apresentado 

posteriormente, a pesquisadora franco-canadenese Josette Féral parte dessas 

incipiências para nos apresentar o teatro performativo. Tanto Lehman quanto Féral 
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mencionam o rompimento das práticas teatrais centradas no texto. Em suma, o texto 

não deixa de existir, ele apenas se dilui na encenação, na performance, no evento.  

Além da relação com o texto, as práticas performativas promovem maior 

contato com o público e trazem indícios de circunstâncias reais para a cena. O real 

em cena é um fato bastante interessante para reconhecer a diferença de uma 

“representação” com seu percurso relacionado a mimesis e ao abstracionismo da 

espetacularização passando para uma “apresentação” que procura preservar a 

materialidade do acontecimento, a materialização real do performer em cena.  

Essa proposta, com certeza, possibilitou certa alteridade no modo de se fazer 

teatro, que, inclusive, proporcionou aos espectadores confrontos diretos de percepção 

e de participação em um terreno social, onde o corpo do artista e o local conversam e 

criam no aqui e agora. Esse contato proximal performativo entre performer e 

espectador alavanca uma tensão significativa entre realidade e ficção, que por meio 

de um enquadramento, o espectador passa a reconhecer e se familiarizar com a 

teatralidade na ação performativa. 

 

A teatralidade não aparece como uma propriedade, mas como um processo 
que indica “Sujeitos em processo”: aquele que é olhado – aquele que olha. É 
um fazer, um vir a ser que constrói um objeto antes de investi-lo. Essa 
construção é resultado de uma dupla polaridade, que pode partir tanto da 
cena e do ator quanto do espectador (FÉRAL, 2015, p. 87). 

 

Essa prática relacional em processo, discorrida nesse trabalho também como 

work in progress, evidencia outro elemento do teatro contemporâneo, circunscrito e 

explorado no teatro performativo, que são os processos colaborativos de criação e os 

processos de criação enquanto obra, apresentando os artistas como autorreferenciais, 

que não precisam dar conta apenas de personagens, uma imersão entre estruturas 

simbólicas e fluxos energéticos que compõem a performatividade. Dessa forma, os 

problemas reais de cena ficam a mostra, dialoga-se também com histórias e lugares 

reais, traz ao espectador a possibilidade de ser testemunha da ação. 

Essa possibilidade de relacionar com o real em cena é nomeado pela 

pesquisadora alemã Erika Fischer-Lichte como equilíbrio precário: “ações que 

transitam entre as ordens da presença e da representação, o confronto entre o corpo 

semiótico e o fenomenal”, como por exemplo: tensão entre o real e o ficcional, 

confrontação entre espaço real e ficcional/ arte e vida. Essas pontuações estão 

totalmente interligadas aos pensamentos de Josette Féral.  
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Schechner, por exemplo, dialoga com essas proximidades quando menciona 

em seus livros que a própria vida é uma performance, com seus espaços de ocupação, 

comportamentos, cultura, entre outros. As pessoas treinam/performam para executar 

desde ações básicas como aprender a andar, falar, escovar os dentes, até 

procedimentos intrínsecos a uma cultura.  

O treinar, elemento propriamente cultural, não é um atributo intrínseco apenas 

ao teatro. Pelo contrário, treinar está amplamente vinculado à performatividade, que 

é um elemento significativo que compõe essa pesquisa. “Ao se colocar na obra e como 

obra, o performer problematiza seu corpo, os corpos e os desdobramentos nascidos 

das múltiplas relações suscitadas dos corpos no tempo e no espaço” (OLIVEIRA, 

2017, p. 32). 

Os efeitos de presença elencados nesta pesquisa estão correlatos ao 

treinamento do performer, melhor dizendo, ao diálogo entre performatividade e 

treinamento do performer. Desse modo, abre margem para avaliar como o próprio 

processo real de treino pode vir a ser considerado a própria performance, com sua 

presença real e performativa. 

A presença de um elemento estruturante no teatro performativo e a execução 

do fazer é um aspecto importante ligado à performance. Com esse pensamento, 

evidencia-se, por exemplo, as três operações de Schechner sobre: ser/estar, fazer e 

mostrar o que se faz. Posto isso, no teatro performativo há a preocupação com a ação 

em si do performer em cena, abrindo espaço para visualizar e entender como 

determinadas ações se tornam cena, e não apenas como um produto acabado.  
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2 GRUPO MOVÈRE 

 

Figura 19 - Logotipo do Grupo Movère 

 
Fonte: https://ufsj.edu.br/teatro/movere.php. Acesso em: 14 jul. 2021.  

 

2.1 Movère – Mover – Movimento 

 

“Uma estética do performativo tem como objetivo esta arte da travessia de fronteiras.  
[...] A fronteira se converte em umbral que não separa, mas une”.  

 

– Fischer-Lichte. 

 

https://ufsj.edu.br/teatro/movere.php
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Figura 20 - Moverianas34, 2013. Performers: Lesson Silva e Danielle de Paula 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Antes de dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho do grupo Movère, a 

fim de compreender sua práxis performativa, é importante relembrar sua origem, sua 

história e seu propósito designado dentro da academia35. O grupo ganhou amplitudes 

significativas fora dessa ambiência institucional por meio de seus ex-integrantes e 

atuais colaboradores. Dessa maneira, poder-se observar, analisar, refletir e se 

interessar para com o trabalho do grupo de uma maneira não apenas artística, mas 

também técnico-científica.  

Fundado em 2009 pelo Professor Dr. Adilson Roberto Siqueira, juntamente a 

alguns alunos do curso de Teatro da UFSJ, o grupo Movère se destaca como um dos 

 
34 Moverianas era um evento imersivo que o grupo Movère realizava duas vezes por ano. Normalmente 

o evento durava três dias e englobava treinamento de performer, processo de composição 
performativo, rodas de conversa, ações em site-specific, hospedagem e alimentação. O propósito 
dessa imersão prática consistia em abrir o seu treinamento de performer e processo de criação para 
que alunos da UFSJ, comunidade acadêmica, artistas em geral e interessados pudessem conhecer 
a pesquisa prática do grupo e, caso houvesse interesse, pudessem fazer parte do grupo. Essa foto 
foi realizada em uma cachoeira, localizada entre São João del Rei - MG e Tiradentes – MG, durante 
a travessia de bicicleta com todos os participantes da Moverianas. O ponto de encontro inicial era o 
Campus Tancredo Neves (CTAN) da UFSJ, passando por alguns pontos da cidade de SJDR e Santa 
Cruz de Minas, passando pela Estrada Real que liga São João del Rei a Tiradentes. Em cada parada, 
durante o trajeto performativo de bicicleta, o grupo propunha experimentos e vivências práticas em 
site-specific. 

35 UFSJ. 
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subgrupos que compõem o Grupo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes, Culturas e 

Sustentabilidade (Gtrans)36 – na mesma instituição. O objetivo principal do grupo 

Movère consiste em desenvolver processos práticos de criação e pesquisa voltados 

para o treinamento ecopoético do ator-dançarino (também denominado treinamento 

do performer) em diálogo com a construção da cena espetacular, passando pela 

performance, dramaturgia corporal, corporeidade e sustentabilidade.  

Os primeiros vestígios da criação do grupo Movère vieram à tona em 2000 

durante a elaboração da pesquisa e dissertação de mestrado do Professor Dr. Adilson 

Roberto Siqueira37. Sua pesquisa é intitulada como Busca e Retomada: um processo 

de treinamento para a construção da personagem pelo ator-dançarino (2000). Não é 

à toa que, mesmo que o grupo passe por mudanças de focos de pesquisa, é 

recorrente voltar a esse trabalho, que é considerado por muitos alunos do curso de 

Teatro da UFSJ e ex-integrantes como sendo a base do Movère. Ela desenhava o 

trajeto das criações e sempre era reinventada. “Esse treinamento baseado na Busca 

e Retomada era 100% baseado no Teatro Físico, no Jerzy Grotowski, muito, 

eminentemente, no Eugenio Barba com toda aquela ideia da Antropologia Teatral” 

(SIQUEIRA, 2020 – em entrevista concedida à autora)38. 

Essa mesma pesquisa passou por desconstruções e ganhou novos olhares 

sobre a ideia da personagem na pesquisa de doutorado do Prof. Adilson – A 

personagem desconstruída: argumentos para uma arte cênica não-logocêntrica 

(2005). Ganhando novas significações em seu pós-doutorado na Áustria, onde pôde 

se aprofundar mais na pesquisa sobre domínio do movimento na Universidade de 

Música e Artes Cênicas de Viena39 e no Instituto Orff40 de Salzburg.  

 
36 Segundo texto publicado no site Arte e Sustentabilidade, “este grupo se propõe a pesquisar 

transdisciplinarmente as culturas e as artes, em especial as  cênicas (teatro, dança, circo, dança-
teatro e suas interconexões), a partir do estudo do desenvolvimento de suas linguagens 
paradigmáticas, poéticas, práticas e estético-filosóficas, de suas implicações para as práticas e 
concepções estéticas contemporâneas e de suas inter-relações com um futuro sustentável tendo 
como pressuposto, o paradigma da sustentabilidade como uma nova fronteira para as artes e, por 
objetivo, o desenvolvimento de novas linguagens artístico-estéticas e teórico-práticas, denominadas 
“ecopoéticas”, que ampliem o papel das artes no desenvolvimento de uma cultura e de uma estética 
de sustentabilidade rumo a um futuro sustentável de nosso planeta”. Disponível em: 
http://www.arteesustentabilidade.com/home. Acesso em: 14 jul. 2021. 

37  Para maiores informações, consultar o currículo lattes do Professor Dr. Adilson Siqueira. Disponível 
em: http://lattes.cnpq.br/0140391284870531. Acesso em: 14 jul. 2021. 

38  Adilson Roberto Siqueira concedeu entrevista à autora desta dissertação no dia 04 de novembro de 
2020.  

39  Universidade de Música e Artes Cênicas de Viena, Áustria, Vienna, Anton-von-Webern-Platz 1. 
40  Universität Mozarteum - Carl Orff Institut, Frohnburgweg 55, 5020 Salzburg, Austria. 

http://www.arteesustentabilidade.com/home
http://lattes.cnpq.br/0140391284870531
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Além de discutir e apresentar a sua práxis voltada para uma linguagem 

ecopoética de criação em diálogo com a sustentabilidade, o grupo foi fortemente 

influenciado por três figuras mestres/ pedagogos no campo teatral: Eugênio Barba, 

Jerzy Grotowski e Luis Otávio Burnier.  

 

2.2 Respiro I – O que é treinamento de performer para Grotowski, Eugênio 
Barba e Luis Otávio Burnier 

 

Muitas foram as contribuições de pedagogos do Teatro que influenciaram a 

composição do treinamento de performer no grupo Movère, mas citarei os três 

principais, que são especialmente: Grotowski com o Teatro Laboratório, Eugênio 

Barba com Odin Theatre e a Antropologia Teatral e Luís Otávio Burnier com o Lume 

Teatro. Tais mestres/pedagogos desenvolveram, cada qual a sua maneira, 

observância e necessidade, uma visão expandida do treinamento de performer e um 

aprendizado sistemático de treino e exercícios pela via da prática corporal. Esses 

treinamentos englobam princípios e procedimentos técnicos de mergulho e 

experimentação na potência criativa e expressiva do performer. 

Cada um desses mestres/pedagogos apresenta propostas de exercícios físicos 

por meio de um laboratório artístico de criação para o performer, que instigam a 

liberdade de criação do performer. As práticas vivenciadas a priori na sala de treino 

experimentam o levantamento de aparatos físicos, psíquicos e emocionais com ou 

sem finalidade de um trabalho espetacular, ou seja, também desenvolvem um 

treinamento que abarca as descobertas de si do performer, mesmo que esteja 

treinando em um coletivo.  

 

Jerzy Grotowski 

 

Jerzy Grotowski foi um diretor de teatro polonês, que trouxe inovações 

consideradas famosas e significativas ao teatro no século XX com seu Teatro-

Laboratório, que é um lugar de transformação do performer por intermédio de 

dedicação, disciplina e rigor técnico para trabalhar com a linguagem expressiva do 

corpo. No Teatro-laboratório o processo de treinamento e de criação se desprendem 

dos modelos de trabalho que antes eram enraizados no texto com direcionamentos 

estéticos fechados e exclusivos a atos espetaculares e seus ensaios demorados. No 
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livro Em busca de um teatro pobre (1987, p. 14), Grotowski afirma que “a técnica 

pessoal do ator é considerada a essência do Teatro”. 

O Teatro Laboratório é um lugar onde há o propósito de investigação do corpo 

do performer, assim como, promove também uma reeducação corpórea. É um lugar 

onde é possível experimentar, desconstruir e/ou produzir novas técnicas de criação, 

assim como, é um lugar de formação para questionar o que se faz. Portanto, Grotowski 

implementou o Teatro Laboratório com o objetivo de o performer ter mais tempo para 

treinar do que apenas ensaiar. 

O treinamento para Grotowski consistia na preparação física do performer e no 

seu aprimoramento pessoal e profissional. Por meio do treinamento o performer era 

capaz de desenvolver a sua expressividade, descobrir fluxos de impulsos corpóreos 

e maneiras de manter o controle sobre si. “Controle” no sentido de atenção plena de 

si e de inteligência física: corpo, voz, mente e emoções.  

 

Os exercícios praticados no Teatro Laboratório estavam estruturados sobre 
dois eixos: os exercícios plásticos e os exercícios corporais. Os exercícios 
plásticos trabalhavam os movimentos do corpo no que diz respeito às suas 
formas. O objetivo primeiro era fixar algumas formas e trabalhá-las com 
precisão, envolvendo o maior número de detalhes. Depois, o trabalho 
consistia em reencontrar os impulsos pessoais para dar vida a estas formas, 
transformando-as sem destruí-las. Assim, havia uma busca constante da 
espontaneidade em uma estrutura bem definida, do fluxo de vida na precisão 
de uma composição. Isto não seria possível se a totalidade do corpo do ator 
não estivesse engajada no movimento (DONOSO, 2010, p. 60). 

 

Dentro dessa perspectiva, há várias etapas e tipos de exercícios com técnicas 

diferentes desenvolvidos por Grotowski. Essas etapas e tipos de exercícios 

consideram que o performer, desde o início, tenha contato com a sua capacidade 

expressiva física total e criativa, para, inclusive, romper com bloqueios. Segue alguns 

exemplos: o Hatha Yoga, a pantomima, a acrobacia, dança, entre outros. Os 

exercícios propostos por Grotowski se dividem em: exercícios físicos, plásticos, de 

máscara facial e exercícios vocais.  

 

Exercícios Físicos - sobretudo ginástico-acrobáticos. 
Exercícios Plásticos - divididos em exercícios mentais (tomados de Jacques 
Dalcroze) e exercícios de composição, provenientes do teatro oriental 
(elaboração de novos ideogramas gestuais). 
Exercícios de máscara facial (intuídos em primeiro lugar, por Delsarte). 
Exercícios vocais relacionados com a respiração (TOLENTINO, s/d, s/p). 
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Os exercícios auxiliam o performer a encontrar caminhos, meios, rotas de fuga, 

formas de treinar, esculpir e trazer à tona a manifestação de sua linguagem 

expressiva. Mas o “como” o performer executa cada etapa e desenvolve seu processo 

de criação, “marcado por uma disciplina férrea e um treinamento constante e 

intensivo” (COPELIOVITCH, 2006, s/p) determinará a prontidão de sua presença.  

Para Grotowski o performer é um atravessador de pontes e um homem de 

conhecimento, que está envolvido tanto no processo quanto na transmissão de 

conhecimento. Para compreender melhor o pensamento de Grotowski sobre o 

performer, deve-se compreender que o performer não é apenas um buscador de 

técnicas prontas. É alguém que mergulha sobre si para encontrar o desconhecido e 

se conectar com a verdadeira expressão humana: o próprio corpo.   

 

O Performer  não  deve  desenvolver  um  organismo-massa,  um organismo  
de  músculos  ou  atlético,  e  sim  um  organismo-canal  através  do  qual  as  
energias circulam, as energias se transformam, o sutil é tocado. O Performer 
deve ancorar seu trabalho  em  uma  estrutura  precisa  –  fazendo  esforços, 
pois  a  persistência  e  o  respeito  pelos  detalhes  são  o  rigor  que  permite  
tornar  o  Eu-Eu presente.  As coisas a serem feitas devem ser precisas.  Don’t 
improvise, please!  É necessário encontrar ações simples,  mas  tomando  
cuidado  para  que  se  tenha  domínio  sobre  elas  e  para que durem. Caso 
contrário, não serão simples, mas banais (GROTOWSKI, 2015, p.4). 

 

Seguindo esse pensamento, Grotowski apresenta outro olhar para o performer 

que não está ancorado em papéis. O performer vivencia o ser e o fazer, a 

transformação de si. O performer está mais próximo do ritual do que da performance 

como gênero estético. Mas é importante lembrar que no ofício das tradições rituais 

também há o aprendizado de técnicas e a transmissão de conhecimento, seja pela 

figura de um mestre ou por alguém que possua mais experiência. 

 

 

Eugênio Barba 

 

Eugênio Barba (nascido na província de Brindisi na Itália em 1936) foi o criador 

do grupo dinamarquês Odin Theatre em 1964 e é mundialmente conhecido pelo seu 

trabalho como diretor, dramaturgo e pesquisador na Escola Internacional de 

Antropologia do Teatro (ISTA), em 1979.  
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Eis aqui a origem do Odin Teatret na Noruega: um minúsculo grupo de 
amadores que sonhavam se tornar profissionais, cinco jovens que se levavam 
terrivelmente a sério: execução perfeita dos exercícios e limpeza completa do 
piso sobre o qual eram praticados; sucessão ininterrupta de gritos, sussurros, 
ressonâncias e vibrações sonoras durante o treinamento vocal, e um silêncio 
que protegia continuamente o trabalho. Um pequeno grupo que se baseava 
na própria “superstição” e que, por falta de experiência, achava que o teatro 
era um artesanato de feições humanas. Estavam sozinhos – em solidão – 
fora da geografia dos teatros reconhecidos e reconhecíveis. Num deserto, 
onde havia apenas a presença invisível dos mortos e a distância de um 
amado mestre, Grotowski (BARBA, 2018, p. 17). 

 

É importante citar que Eugenio Barba trabalhou diretamente com o Teatro 

Laboratório de Grotowski por três anos enquanto esteve em Opole na Polônia antes 

de voltar para Noruega e criar o Odin Theatre. Essa experiência foi um ponto 

determinante para que Eugenio Barba pudesse conhecer ferramentas corporais de 

trabalho do performer, processos de treinamento, modos de vida, que se formalizam 

na experiência diária de treinamento, entre outros. 

 

A partir dos postulados da Antropologia Teatral compreende-se que, um 
treinamento em bases pré-expressivas é aquele que está voltado para o 
desenvolvimento da presença cênica do ator. Eugenio Barba, diretor teatral e 
fundador desta linha de estudos cênicos, identifica dois níveis no trabalho do 
ator – expressivo e pré-expressivo. Reconhece, no entanto, o caráter didático 
desta nivelação ao explicar que, o espectador não percebe essa divisão no 
trabalho do ator, percebe-o em sua totalidade, mas, “mantendo este nível 
separado durante o processo de trabalho, o ator pode trabalhar o nível pré-
expressivo, como se, nesta fase, o objetivo principal fosse a energia, a 
presença, o bios cênico de suas ações e não seu significado” (BARBA; 
SAVARESE, 1995, p. 188). 
 

Segundo Barba (1992, p. 08), o campo de investigação do treinamento de 

performer desenvolvido na antropologia teatral está voltado para “o comportamento 

sociocultural e fisiológico do ser humano em situação de representação”.  Com o 

objetivo de possibilitar ao performer uma presença dilatada em cena, a antropologia 

teatral apresenta alguns princípios de treino que ampliam a energia corporal do 

performer a partir da pré-expressividade. 

 

Através da antropologia teatral, Eugênio Barba, pesquisou o “corpo extra 
cotidiano”, um estudo do comportamento cênico pré-expressivo que se 
encontram na base dos diferentes gêneros, estilos, papéis e das tradições 
pessoais e coletivas. Ele propunha encontrar o “novo corpo”, onde a presença 
física e mental do ator modela-se segundo princípios diferentes dos da vida 
cotidiana. Barba propôs uma ruptura com o automatismo do cotidiano, 
afrontando as necessidades e obstáculos, para um corpo-mente em 
liberdade. Técnicas e trabalhos que permitissem o corpo tornar-se verossímil, 
decidido, vivo/presente, para que dessa maneira a dicotomia entre ator e 
espectador fosse mais crível. Barba ainda propõe princípios do esforço 
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mínimo, ou seja, alcançar o rendimento máximo com o mínimo uso de 
energia. O corpo todo pensa/age com qualidade de energia e ter energia 
significa saber modelá-la. “Energia significa entrar em trabalho” (ALMEIDA, 
2019, s/p). 

 

Para garantir e/ou promover a dilatação da energia do performer é necessário 

passar por exercícios físicos que transformam a corporeidade do performer. O foco 

do treinamento não é o exercício aprendido em si, porque ele é apenas um ponto de 

partida. O foco seria em: o que você vai fazer a partir da transformação da sua energia 

corpórea, como irá sustentá-la e retomá-la de forma viva e pulsante. 

 

O essencial do teatro não reside em sua qualidade estética ou em sua 
capacidade de representar, criticar e interferir na vida. Pelo contrário: através 
do rigor da técnica cênica, deve irradiar materialmente uma forma de ser 
individual e coletiva — uma célula social que encarna um ethos, valores que 
orientam atos de recusa por parte de cada indivíduo que a integra (BARBA, 
2018, p. 11). 

  

Com base na Antropologia Teatral, essa materialidade individual e coletiva é 

irradiada em um treinamento que permite o desenvolver da presença cênica e 

performativa do performer. Sendo assim, Eugenio Barba afirma que há dois níveis de 

treino: expressivo e pré-expressivo, o performer que se mostra ou dialoga com o 

espectador está dotado desses dois níveis, mesmo que o espectador não tenha essa 

consciência direta.  

 

Luís Otávio Burnier 

 

Luís Otávio Sartori Burnier Pessôa de Mello, mais conhecido como Luís Otávio 

Burnier, foi um grande e importante ator, mímico, diretor e pesquisador brasileiro na 

história do teatro brasileiro. Ele foi o fundador do Lume Teatro – Núcleo Interdisciplinar 

de Pesquisas Teatrais da Unicamp junto dos atores Carlos Simioni e Ricardo Pucetti 

e a musicista Denise Garcia. Luís Otávio Burnier esteve à frente do grupo Lume até o 

seu falecimento precoce em 1995.  

Burnier desenvolveu um treinamento de performer logo após o seu retorno do 

exterior, onde teve contato com grandes mestres do Teatro, que contribuíram 

diretamente com a construção da sua proposta de pesquisa e formação prática do 

performer. São eles: Eugenio Barba, Philippe Gaulier, Jacques Lecoq, Ives Lebreton, 

Jersy Grotowski, entre outros. O foco central do treinamento proposto por Burnier está 
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centrado no que tange a criação e o desenvolvimento de técnicas e práticas de 

representação de performer. 

O trabalho de Burnier é voltado para um laboratório de criação de técnicas de 

representação e expressão, que se dividem em treinamento técnico e energético. Em 

seu trabalho há fortemente um desejo de expandir as potencialidades corporais do 

performer a partir de uma técnica pessoal, que busca um equilíbrio entre a dimensão 

física e interior.  

 

O treinamento do ator não pode, portanto, negligenciar um trabalho que 
permita o contato corpo-pessoa. Ele deve, ao contrário, abrir os canais para 
essa comunicação, permitindo o desenvolvimento da pessoa e o modelar e 
articular de seu corpo. Trabalhar essa polaridade é fundamental para o ator 
e para que o treinamento tenha sentido e seja útil para sua arte (BURNIER 
apud CERASOLI JÚNIOR, 2010, p. 72). 

 

A proposta prática de Burnier mostra ao performer princípios importantes que 

constituem um treinamento, mas sem se fixar na mecanicidade, pelo contrário, se fixa 

na expansão da expressividade e autonomia do performer. O treinamento idealizado 

por Burnier incluía horas de duração e dedicação com o propósito de o performer 

desenvolver uma técnica pessoal. Essa envolve tanto a representação quanto o 

movimento, o gesto, a voz, a ação física, entre outros. 

 Além do treinamento do performer, o Prof. Dr. Adilson Roberto Siqueira 

assegura que o grupo41 também foi atravessado pelos estudos da Arte da 

Performance advindos a priori pelo contato com os pensamentos de Schechner e, 

posteriormente, com teatro performativo com Josette Féral, que trouxeram 

modificações relevantes nos processos de criação e treinamento de ator (lembrando 

que nessa pesquisa o ator é denominado performer) desenvolvido no grupo. 

Treinamento que, em muitos momentos, foi inclusive questionado por ser parecido 

com a linguagem da performance: 

 

Às vezes até umas pessoas me pararam..., mas você fala em Dramaturgia 
Corporal... não sei o quê...  e não personagem, e fala de performance. Então, 
tem o treinamento sim. Tem o treinamento! Se tem uma coisa que eu acredito 
é: legal, performance pode ser feito por qualquer um e em qualquer 
circunstância, mas é completamente diferente uma performance feita por um 
performer que tem um treinamento corporal e um domínio desse corpo para 

 
41 Por inicialmente trabalhar a representação não-interpretativa, Siqueira (2020) afirma que também 

houve uma influência brechtiana no grupo devido a sua longa formação e interesse pessoal em 
Bertold Brecht.  
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conseguir expressar aquilo que ele quer (SIQUEIRA, 2020 – em entrevista 
concedida à autora). 

 

A partir dessa reflexão podemos apresentar algumas das linguagens que 

fundaram o Movère: treinamento de ator, pedagogia do movimento, dramaturgia 

corporal, performance e sustentabilidade. A mistura dessas linguagens resultou na 

identidade do grupo e em uma estética pessoal muito particular permeada com a 

Sustentabilidade. 

De acordo com Siqueira (2020), a dramaturgia corporal surge na vida dele 

quando conheceu o trabalho da pesquisadora Maria Falkembach42 e levou essa 

linguagem ao grupo. Normalmente quando se pensa no conceito de dramaturgia, logo 

se pensa em território da literatura, onde se empregava ao dramaturgo a autoria de 

um texto escrito, à composição de uma peça, entre outros. É possível associar 

também a figura de um dramaturgista com sua participação direta e mais alargada ao 

processo de criação. No entanto, a dramaturgia corporal é direcionada para o território 

do corpo, na criação e gestão do próprio “corpo-em-arte” (FERRACINI, 2006). 

Nesse sentido, compreende-se a dramaturgia corporal como ações. De acordo 

com Eugenio Barba e Nicola Savarese (1995, p. 68), “numa representação, as ações 

(isto é, tudo o que tem a ver com dramaturgia) não são somente aquilo que é dito e 

feito, mas também os sons, as luzes, as mudanças no espaço”. Quando se trabalha 

com dramaturgia corporal, o papel do corpo do performer está em contato com todos 

os elementos que compõem o seu processo de composição. A presença do performer 

irradia o lugar ou o espaço, dá voz aos tecidos que entrelaçam seu corpo, entra na 

vibração da musicalidade, compõe com a luz, entre outros. Através da dramaturgia 

corporal, o performer conversa com todos os eventuais estímulos a partir do seu 

corpo, de sua presença, do seu treino físico e evidencia uma recepção cinestésica e 

provoca também o espectador, entre outros. 

Conforme Maria Falkembach (2005), o termo dramaturgia corporal é 

compreendido a partir da termologia dramaturgia do corpo, que é um vocabulário 

usual em práticas teatrais. Esse termo faz jus a necessidade de discutir o trabalho de 

composição e expressão do performer a partir de sua carne, ou seja, a partir de sua 

corporeidade, da sua presença física e pulsante. “Dramaturgia do corpo é linguagem 

 
42 Maria Fonseca Falkembach é professora adjunta no curso de Dança da Universidade Federal de 

Pelotas, no Rio Grande do Sul. 
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estética estruturada na arquitetura viva do corpo cênico enquanto pensamento em 

termos de ação” (FALKEMBACH, 2005, p. 22). 

A transdisciplinaridade, outro ponto forte no grupo, é baseada nos princípios 

abordados pela Carta da Transdisciplinaridade (1994)43. Esse documento apresenta 

tópicos relevantes para a compreensão do mundo, para pensar a realidade e seus 

valores, e visa a unidade do conhecimento, entre outros. 

 

A transdisciplinaridade como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que 
está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas 
e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo 
presente para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento 
(NICOLESCU, 1999, p. 22). 

 

O conceito de transdisciplinaridade busca promover a observação da realidade, 

uma possível unidade e interseção de disciplinas, além de partilhar, trocar e 

transformar o conhecimento e integrar várias ciências.  

 

O conceito de transdisciplinaridade é representativo de uma ideia que não se 
ocupa meramente da divisão de um mesmo objeto entre várias disciplinas 
diferentes [...], mas em estudar diferentes aspectos segundo pontos de vista 
diferentes de modo a estimular no processo de transmissão e aquisição de 
conhecimentos, a contextualizar, concretizar e globalizar a partir da sua 
própria intuição, imaginação, sensibilidade e corporeidade, elementos por si 
só fundamentais às artes, mas mais ainda no tocante ao corpo, às artes 
cênicas e, como se trata do corpo, o elemento de nossa existência no 
ecossistema Terra, da sustentabilidade (SIQUEIRA, 2011, p. 04)44. 

 

De forma transdisciplinar, agrega-se o conceito de transdisciplinaridade ao de 

sustentabilidade. Em vista disso, o grupo se identifica, defende e propõe que a 

sustentabilidade está direcionada ao seguinte pensamento: “Sustentabilidade 

ampliada: conexão intrínseca entre justiça social, cultura de paz, democracia, 

autodeterminação”. Esse conceito chegou ao grupo Movère através de duas pessoas 

importantes que Siqueira (2020) teve a oportunidade de encontrar: Nicolescu e 

Ubiratan D’Ambrosio. 

 

 
43 Carta adotada no Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade que aconteceu no Convento 

de Arrábida em Portugal, do dia 2 ao dia 6 de novembro de 1994. Comitê de redação: Lima de Freitas, 
Edgar Morin e Basarab Nicolescu. 

44 Essa citação pertence ao documento Bases para uma abordagem transdisciplinar, que foi 
desenvolvido pelo Professor Adilson Siqueira em 2011 e publicado na página do Gtrans para 
esclarecer o significado da transdisciplinaridade para os membros do grupo. 
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E isso só podia chegar para mim quando eu vou fazer... tinha que fazer o 

projeto, a ideia da sustentabilidade, que aí chegou no Nicolescu45, né?! 
Chegou no Nicolescu na época. Nesta época eu já tinha um pouco de contato 
lá na Unicamp, já conhecia e depois queria saber que esse cara que eu 
conhecia era o Ubiratan D’Ambrosio46. Ele era um dos caras que estava por 
trás de transdisciplinaridade, né?!  Então quem vai permitir essa... esse 
amálgama é a ideia da transdisciplinaridade, principalmente a ideia da 
transdisciplinaridade que eu sou muito caro que aquela coisa de... eu sempre 
digo transdisciplinaridade são duas coisas, primeiro: um mais um, a soma de 
um mais um tem que dar três, né?! Um mais um é igual a 3 e 
transdisciplinaridade é ponto de partida e a partir desse lugar eu fui juntando 
tudo.  Acho que é isso que vai permitir com que eu junte... lógico, quando a 
gente fala em performance, dramaturgia corporal, antropologia teatral, eu não 
estou falando de transdisciplinaridade, né?! Eu estou na mesma disciplina de 
teatro né ou artes cênicas, em geral, néh?! Estou na mesma disciplina, néh, 
mas ela já está me permitindo, é, ir pegando coisas de outras searas 
(SIQUEIRA, 2020 – em entrevista concedida à autora). 

 

A proposta transdisciplinar está intrínseca na linguagem de criação do Movère, 

que procura por meio de seus trabalhos enfatizar o processo de criação, ou seja, o 

próprio treinamento do ator-dançarino (que aqui apresentaremos como performer). 

Por conseguinte, o grupo Movère coloca o treinamento em frente ao público em suas 

a-presentações em site-specific, enfatiza os aspectos performativos de seus trabalhos 

e abre espaço para pensar o espectador como testemunha e coparticipantes de seus 

atos. Desse modo, percebe-se que o grupo abre margem para discutir os processos 

teatrais e performativos do que apenas produtos espetaculares, este que é 

consequência.  

 

Os encontros que nós vamos fazer nas pesquisas e que a gente vai fazendo 
e nas práticas, eles vão sendo incorporados no treinamento e aí é isso que 
muda aquele treinamento original que estava lá para fazer algo em busca 
retomada, entendeu?! Que hoje na verdade ficou somente uma boia no 
caminho para usar o exemplo do [...] Barba que quer dizer: Uma boia no 
caminho, mas hoje já se transveste de outras coisas, outra história. E uma 
delas aqui hoje, por exemplo, o treinamento em site-specific total dentro do 
grupo. [...] eu não digo que a gente seja um grupo que fazia “teatro site-
specific”. A gente fazia performances também em lugares específicos 
(SIQUEIRA, 2020 – em entrevista concedida à autora). 

 

O trabalho íntimo do ator sobre si mesmo que antes perpassava apenas a sala 

de treino ou seus lugares sagrados de treino fica à mostra do público, este que pode 

 
45 O romeno Basarab Nicolescu é um dos mais atuantes e respeitados físicos teóricos no cenário 

científico contemporâneo). 
46 Ubiratan D'Ambrosio foi um matemático e professor universitário brasileiro. Ele ficou famoso por 

defender o estudo da matemática de forma humanizada. Nasceu em São Paulo no dia 8 de dezembro 
de 1932 e faleceu nesse ano, no dia 12 de maio. 
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ou não interferir no trabalho que se vê. É um trabalho de grande aproximação – do 

íntimo e real ao experimental e performativo.  

 

Buscar uma poética é buscar um fazer, ou, antes disso, um – como fazer. É 
voltar os olhos ao processo, ao passo-a-passo na composição de cada 
segmento da obra. Tratando-se de uma poética ecológica, é questionar, 
sobretudo, os impactos ambientais compreendidos desde a pré-produção, 
produção e realização de um trabalho. E vai além. É questionar também os 
impactos afetivos envolvidos. É perceber o jogo entre a busca por apuro 
estético e a busca por sustentabilidade. É aceitar o paradoxo da busca pelo 
mínimo impacto ambiental aliado ao máximo impacto artístico (RODRIGUES, 
2016, p. 95).  

 

O grupo está longe de apenas propor vivências por meio de entretenimento ao 

partilhar a sua práxis, pelo contrário, suas propostas espetaculares e performativas 

também levantam discussões pertinentes sobre arte, cultura e sustentabilidade, 

envolvendo performers e espectadores em temas relevantes para a sociedade por 

meio de uma metodologia transdisciplinar e performativa. 

 

Eu acho que deu esse interjogo, entendeu?! Do treinamento de sala com 
treinamento feito diretamente na pista/ vista do público. E serviu também para 
um dos conceitos que eu venho trabalhando e até cheguei a trabalhar isso 
depois que era a ideia de que o treino já é o espetáculo. O treinamento já é a 
performance. Como isso aí eu estava meio que também tentando 
desconstruir a ideia daquele treinamento formal à lá por exemplo o 
treinamento do Grotowski, o treinamento do próprio grupo do gênio Barba, 
um pouco bastante do LUME, entendeu?! Que era aquela coisa que para 
treinar você precisa ter uma sala com condições x e y e não, a gente foi treinar 
na rua. Então isso desenvolveu um outro tipo de corpo, um outro tipo de 
presença e um outro tipo de abordagem do ato performativo. E também 
conceitualmente, porque aí eu já não estava mais falando vou treinar para 
fazer no futuro, eu treino e já é (SIQUEIRA, 2020 – em entrevista concedida 
à autora). 

 

Ao trazer à tona a técnica e o trabalho sobre si do performer de forma visível 

ao espectador e sua abordagem processual/ performativa e receptiva, o grupo levanta 

discussões bastante relevantes para as pesquisas nas Artes Performativas: primeiro 

diz respeito ao papel do performer enquanto cidadão na sociedade. De que forma a 

práxis do performer contribui diretamente para uma sociedade mais sustentável? 

Segundo que ao trabalhar com uma metodologia transdisciplinar, o performer abre 

espaços interessantes de criação que confrontam e articulam disciplinas e, por isso, 

estabelece espaços interessantes de diálogo e troca com o outro.  
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Toda a forma como nos relacionamos com o meio externo, com os outros 
seres, com os materiais à disposição para a produção da obra artística, tudo 
isso importa, e muito, na composição de uma ecopoética. De que adianta 
subir ao púlpito e fazer um belo discurso se não limpamos os pés antes de 
entrar no salão? (RODRIGUES, 2016, p. 94). 

 

Pensando nisso, o processo de criação do treinamento performativo de 

performer desenvolvido pelo grupo Movère não se reduz a estéticas de 

sustentabilidade. A proposta de pesquisa do grupo Movère considera o processo de 

elaboração de projetos espetaculares e performativos, que possibilitem 

questionamentos pertinentes à transformação da sociedade. 

 

2.3 Montagens espetaculares e performativas 

 

Lixeiras (2009) 

 

“Foi setembro... setembro ou outubro eu estava entrando no Movère já e 
uma: o Movère estava na performance do Lixo Extraordinário, não era 

isso?! Lixo espetacular, extraordinário. Alguma coisa assim. Que falava da 
sustentabilidade, só que a sustentabilidade que a gente conhece na escola 

né, que era essa mais simplificada... das lixeiras de reciclagem”. 
 

– Thaissa Gomory. 
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Figura 21 - Performance Lixeiras. Foto: autoria desconhecida 

  
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Essa performance foi realizada pela primeira vez em 2009 no campus CTAN 

da UFSJ às 20h30min, horário do intervalo dos alunos que estudavam no período 

noturno. Na parte central da imagem há uma performer com vestimentas pretas 

empurrando um container de aproximadamente 120 L usado para reciclagem como 

aparato espetacular e ao redor há duas performers que representavam a ideia de lixo-

humano. A performance se iniciava com os lixos-humanos sendo empurrados dentro 

desses containers até conseguirem sair e se expressarem descontroladamente 

espalhando lixos por toda parte, inclusive, entre os espectadores. 

 Partindo de um problema social, a performance utilizava o tema da reciclagem 

de lixo e os problemas gerados devido à falta de organização e separação do lixo, já 

que ele era misturado quando retirados das lixeiras. Essa ação ironizava a falsa ilusão 

de reciclagem quando, mesmo havendo coletores, os lixos eram descartados com 

descaso e sem a separação devida. 
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Retratos Insustentáveis (2010) 

 

Figura 22 - Espetáculo Retratos Insustentáveis 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 23 - Espetáculo Retratos Insustentáveis 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A partir de olhares sobre depoimentos de pessoas em situações de riscos 

ambientais e insustentáveis captados pelo Núcleo de Investigação em Justiça 

Ambiental (NINJA) da UFSJ e o texto A partida, de Daniela Kirst, essa montagem 

performática trouxe ao público um salão com histórias mórbidas e um pouco sem vida, 

com medos e apegos aos bens materiais presentados pelos performers.  

Foi uma ação espetacular em que o público poderia percorrer todo o espaço e 

permanecer onde quisesse. Performers e público dividiam o mesmo espaço, a 
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angústia de querer e precisar sair e não ter coragem de atravessar a porta. No final, 

os atores conseguem sair e o público fica preso no espaço. Esse espetáculo percorre 

o contexto de inundação, deformidades por causa de trabalhos em plantações de 

rosas, poluição das águas, desmatamento, solidão, loucura, entre outros. 

 

Escolhos de Zinco (2011/2012) 

 

Figura 24 - Espetáculo Escolhos de Zinco. Performer: Ana Flor Rocha. Foto: 
autoria desconhecida 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Elaboração própria. 

 

Figura 25 - Espetáculo Escolhos de Zinco Performer: Ana Flor Rocha. Foto: 
autoria desconhecida 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Elaboração própria. 
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Escolhos de Zinco é uma performance em dez movimentos baseada no livro 

As Cosmicômicas47 de Ítalo Calvino. Cada ator do grupo realizou uma ação em um 

espaço diferente no Centro Cultural Yves Alves na Cidade de Tiradentes – Minas 

Gerais. O intuito era que tanto os performers quanto o público percorressem a 

escadaria, corredores, o jardim, o palco, a plateia, enfim, cada parte desse espaço de 

uma forma diferente da convencional. 

Na imagem anterior podemos ver a atriz-performer Ana Flor Rocha, autora 

desta pesquisa, em seu trajeto espetacular realizado na escadaria do centro cultural. 

Nesse caminho em direção à lua, a performer, debaixo de chuva, compartilhava com 

o público o seu processo de criação: diferentes tipos de caminhada (de frente, de 

costas, de lado, com base baixa) ao modo que sua imagem era integrada ao ambiente 

por meio das pausas, da musicalidade da sua respiração. Se não fosse a indumentária 

ou proposta espetacular partilhada com o público, poderíamos dizer que ela estava 

simplesmente treinando formas diferentes de subir a escada e chegar ao seu destino. 

 

Tu não te moves de ti (2013)  

 

Figura 26 - Espetáculo Tu não te moves de ti. Performers: Ana Flor Rocha e 
Thaissa Gomory. Foto: autoria desconhecida 

Fonte: Arquivo pessoal / Elaboração própria. 

 
47 “As Cosmicômicas é uma coletânea de contos curtos bem-humorados sobre a criação do Universo 

e da vida, frequentemente envolvendo personagens não humanos, mas com qualidades muito 
humanas”. Resumo disponível em: https://paginadoricardo.wordpress.com/2020/07/15/resumo-as-
cosmicomicas-italo-calvino/. Acesso em: 14 jul. 2021. 

https://paginadoricardo.wordpress.com/2020/07/15/resumo-as-cosmicomicas-italo-calvino/
https://paginadoricardo.wordpress.com/2020/07/15/resumo-as-cosmicomicas-italo-calvino/
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Figura 27 - Espetáculo Tu não te moves de ti. Performers: Giselle, Ana Flor e 
Genilson. Foto: autoria desconhecida 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Elaboração própria. 

 

Esse espetáculo veio à tona através do livro Tu não te moves de ti de Hilda 

Hilst, de primeira publicação em 1980. Os fragmentos desse texto foram trazidos ao 

grupo pelo Professor Adilson Siqueira. Essa ação espetacular foi feita em uma casa, 

cujo nome é Centro Cultural Feminino, localizada no centro histórico da cidade de São 

João del Rei.  

Tu não te moves de ti mostrava a vida íntima de uma casa de velhos, 

percorrendo o passado, o presente e um desejo de futuro feito de memórias, danças, 

disputas e silêncio. Além dessa casa, a ação se iniciava em uma praça nas 

proximidades. Toda a espetacularidade dessa ação partiu do próprio treinamento de 

ator desenvolvido pelo Movère e a dramaturgia corporal advinda dele.  

 

2.4 Movère e seu Treinamento performativo 

 
“Pra onde vão os trens meu pai?  
Para Mahal, Tamí, para Camirí,  

espaços no mapa,  
e depois o pai ria:  

também pra lugar algum meu filho, 
 tu podes ir e  

ainda que se mova o trem 
 tu não te moves de ti”. 

 
– Hilda Hilst. 



92 
 

 
 

Figura 28 - Treinamento em cena: Tu não te moves de ti, 27 de junho e 16 de 
julho de 2013 

 
Fonte: Arquivo pessoal do Grupo Movère. Espetáculo Tu não te moves de ti.48 

 

 
48 As imagens foram registradas no mesmo dia durante o treinamento do grupo no local da 

apresentação. Nessas imagens conseguimos visualizar “cenas” comuns do treinamento que também 
compõem a montagem espetacular, tais como: formas de se relacionar com um objeto (tecido), saltos 
e quedas, apoios em dupla (formas de carregar outro corpo além das mãos e braços), escalada 
(subir no corpo do outro), entre outros. 
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Independente da ação performativa e da montagem espetacular, o treinamento 

do Movère seguia um roteiro advindo da dissertação já mencionada – Busca e 

Retomada (2000), que já foi explicado no primeiro capítulo. O percurso desse roteiro 

provocava os performers de maneiras diversas e isso refletia nos trabalhos 

desenvolvidos. Segue alguns tópicos desenvolvidos durante a execução e criação do 

treinamento: 

 

● Criação de um treinamento característico baseado na Busca e Retomada;  
● Compilação do RIMA49 individual e coletivo, com ou sem trajetos pré-

expressivos;  
● Representação não-interpretativa,  
● Ator-provocador de si próprio50 
● Trabalho colaborativo de criação,  
● Conectividade e entrelaçamento com a plateia (ela faz parte do 

espetáculo), 
● Construção dramatúrgica de ator,  
● A procura do gesto vocal - improvisações físicas usando a voz,  
● Interação cenas-vídeo,  
● Escolha por espaços e objetos diferentes para experimentação 

(montanha, casa, escada, cadeiras etc.), entre outros51.  

 

O diálogo com todos esses pontos compunha o treinamento, que se 

concretizou como performativo. Ao mesmo tempo em que o treinamento instigava as 

práticas de si dos performers, não tinha receio de partilhar o seu processo de criação/ 

treino com o espectador: suas bordas, suas trincheiras, seus escombros, suas 

descobertas, seus aprimoramentos, suas técnicas, suas fissuras, seus afetos, suas 

falhas. Em entrevista à autora desta dissertação, o ex-integrante do Movère Genilson 

Ferreira52 afirmou que: 

 

Eu acho que falar em Movère é pensar em treinamento. O treinamento vira 
cena. Sempre tinha essa perspectiva. E o Adilson... falava para a gente 
treinar, treinar, treinar. E quando a tinha ia treinar... Ele só aparecia no final 
quando a gente já estava super exausto. Assim... uma energia potencial lá 

 
49 “RIMA – Repertório Individual de Movimentos e Ações Agregados, que é como passou a ser 

denominado o conjunto de frases de movimentos e ações físicas e sonoras, que são codificadas pelo 
ator-dançarino, e conforme as necessidades do trabalho, são combinadas de maneira a formar o 
repertório de movimentos da personagem, os quais ele executará em cena. Cada ação física ou 
frase de movimento que compõe o RIMA têm começo, meio e fim e uma existência própria. Isto é, 
existem independentemente umas das outras” (SIQUEIRA, 2000, p. 70). 

50 É um termo constituído por uma das atrizes-dançarinas do grupo, Ana Paula Gomes da Rocha, em 
sua iniciação científica intitulada O gesto ribeirinho: elementos para a construção de uma ecopoética 
de treinamento para a cena espetacular ou O Ator-provocador de si próprio (ou cenaformação rumo 
a uma ecopoética) – Universidade Federal de São João Del-Rei; Orientador: Adilson Roberto 
Siqueira. 

51 Fragmentos do Arquivo pessoal da autora sobre o Movère (2014). 
52 Genilson Ferreira concedeu entrevista à autora desta dissertação no dia 13 de dezembro de 2020. 
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em cima... E ele não, ele falava... “agora eu quero ver o que vocês todos 
produziram...”. Como a gente já estava com aquela energia potencial ali toda 
acumulada, com aquele dínamo todo, aí, você lembra que ele falava: 
“congela”! E daqui até aqui vamos criar a cena tal e aí a gente repetia, repetia, 
repetia... e do nada já caia figurino. E um mês já entrava frases de movimento, 
já entrava ações vocais. E outra coisa bem legal do Movère, é que nós não 
fazíamos um treinamento de forma separada: hoje vamos treinar voz, 
amanhã vamos treinar corpo, na outra semana vamos treinar circo. Não, o 
Adilson e a gente sempre prezávamos justamente por essa unificação 
mesmo, esse trabalho como um todo, o treinamento como um todo. Um que 
trabalha expressão corporal, trabalha preparação, trabalha voz, trabalha 
corpo. Corpo é texto, texto é voz. Várias linguagens. Enfim, primeiro é 
treinamento. O nosso trabalho sempre foi resultado do treinamento, do 
treinamento ao vivo, apresentado (FERREIRA, 2020 – em entrevista 
concedida à autora). 

 

As supostas divisões entre ensaio, treino e apresentação em um treinamento 

era atravessada, questionada e recriada pelo grupo. O próprio ensaio era a cena, o 

próprio treino era a cena, a própria apresentação consistia também na aparição desse 

treino em performance, que partilhava todas as camadas da ação poética-

performativa: dentro e fora da cena, o desmanchar e o montar. Seria melhor o se 

preparar e se mostrar? Poética enquanto criar/fazer e performativa enquanto mostrar 

fazendo.  

 

O interesse aqui é compreender as diferentes noções de treinamento para o 
performer no seu exercício como artista e como ser humano nos mais 
diversos ambientes. Poder extrapolar a sala de ensaio/criação e adentrar na 
cena, extrapolar a cena e adentrar no cotidiano, retornando à sala de ensaio. 
Um mergulhar e um desaguar. Importa registrar que não se procura descobrir 
uma cartilha ou um manual de informações sobre a função do treinamento 
para o performer (se hoje o treinamento é de fato uma função que tem um 
caráter estabelecido ou somente uma característica estético-processual que 
atravessa a criação), mas acompanhar o movimento dos processos de 
criação de realidades artísticas, e nestas poder testemunhar práticas 
performativas, físicas e espirituais, que possam redimensionar a ideia de 
treinamento em performance e apontar novas qualidades de presença do 
performer. Ou seja, o interesse está num questionamento da pedagogia 
performativa que deseja introduzir perguntas no corpo, fazê-las correr como 
sangue nas veias, transformá-las em (re)ações (po)éticas (ZÁPHAS, 2017, p. 
35). 

 

As instaurações das noções de treinamento no Movère passaram por três 

momentos específicos e importantes, que corroboraram com a identidade da sua 

performance entre 2009 e 2014: treinamento em sala, treino/ performance em espaços 

externos e treinamento já sendo a performance. Essas três etapas contribuem para 

identificarmos como o treinamento do performer pode vir a ser considerado a própria 

obra de arte. 
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Eu acho que o primeiro momento do Movère, ele era o treinamento de sala, 
mas já porque aquela coisa da sustentabilidade. Então, já era também aquela 
coisa do teatro ambiental. Da performance ambiental para pegar o conceito 
do Schechner. E no primeiro momento ali do Movère, ele era mais isso 
mesmo. Era coisa de fazer a performance no meio ambiente. Então a gente 
subia a serra, a gente ia para cachoeira, a gente ia para montanha, a gente 
ia para o meio do mato, a gente ia para para outros lugares e fazer o 
treinamento ali. Era um pouco para manter a ideia da sala, mas num outro 
espaço, naturalmente, isso mudava o perfil desse treinamento. Mas, em 
seguida, a gente foi evoluindo e aí com a entrada da história do site-specific. 
Esse treinamento nos espaços externos ele é mesmo, mesmo na 
comunidade. Por exemplo, néh, a gente tem um vídeo belíssimo gravado do 
Genilson, que ele está fazendo toda uma investigação corpórea dele, de 
ações físicas a partir do vento, das folhas, dos galhos se movimentando no 
ambiente... Então, isso já começou a mudar um pouco aí, né?! Está indo 
nessa mesma época e aí com a entrada do site-specific, com a preocupação 
não só do ambiente, mas com a ênfase de que a gente foi, que já existia no 
NAST, que a gente foi andando mais para essa coisa social. Com a entrada 
do site-specific, que a gente começou também a ir para os espaços urbanos, 
para os bairros etc. e tal. E aí fazer nesse lugar. Quando a gente vai para este 
segundo ponto é que eu acho que entra muito na ideia de o treino já ser a 
performance. O treinamento já ser espetacular. Então aí a gente já começa a 
pensar no figurino, que ia usar para o treino, em algumas palavras que iriam 
ser utilizadas como guia tipo frases sonoras que iriam ser utilizadas etc. e tal. 
Então aí nesse outro momento, né, podemos dizer assim um terceiro 
momento... Aí sim ele já se torna né. Então é essa evolução que vai acontecer 
né. E sim, a partir dessa evolução eu vejo mesmo que se você fizer uma 
condução do treinamento do ator já tendo em vista o público, o treinamento... 
o treinamento já é espetacular (SIQUEIRA, 2020 – em entrevista concedida 
à autora). 

  

No primeiro momento a condução dos treinamentos levava em consideração o 

nível pré-expressivo (campo de estudo da antropologia teatral), que mantém a sua 

energia cenicamente pulsante (qualidade energética diferente do dia a dia), e, que, 

posteriormente, são codificados a fim de, nesse caso, “representar”. Esse processo 

resultava em um “corpo decidido53”. Posteriormente, não havia mais essa separação 

definida de corpos diferentes do dia a dia. Os corpos dos performers – que treinavam 

- também apareciam, apresentavam, partilhavam sequências pessoais que, de forma 

direta ou indireta, executavam também exercícios técnicos ou energéticos na 

presença do espectador. As qualidades físicas ou estéticas trazidas à tona durante 

essa dramaturgia corporal desencadeavam em uma consequência performativa. 

 

 

 

 
53 Esse termo é utilizado por Eugenio Barba e Nicola Savarese (1995, p. 197) e se refere a um corpo 

que se diz “pronto para o impulso e para a ação”. 
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Figura 29 - Pontuações da Performer Thayssa Gomory 

 

 
 
A partir da criação de um caminhar em plano baixo foi criado o andar da velha (Dona Krau) que passou para plano 
médio, utilizando da energia central do Butoh, porém apenas a metade da energia que o Butoh exige, foi percebido 
então que mesmo utilizando a metade da energia necessária ao Butoh pode ser mantida a energia central e o 
caminhar da velha, ajudando na distribuição de energia para a realização do movimento.  

Fonte: Arquivo do grupo Movère (2013). 

 

Por se tratar de um treinamento performativo, claramente, o performer irá 

trabalhar com códigos e jogos corporais, vocais, mentais, entre outros, e irá escolher 

e se apropriar de técnicas que considere relevantes para o seu desempenho pessoal 

e profissional. Essas técnicas se diluirão na cena, mas continuará, firmemente, 

existindo visível ou invisível a olho nu. Há camadas que se sobrepõem no treinamento 

performativo: a do performer, a do grupo, a do performer e espectador, a do performer 

com o espaço, entre outros. 

 

O treinamento é um teste que coloca à prova as próprias intenções, até onde 
se está disposto empenhar toda a própria pessoa naquilo em que se acredita 
e que se afirma; a possibilidade de superar o divórcio entre intenção e 
realização. Esse trabalho cotidiano, obstinado, paciente, com frequência no 
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escuro, às vezes até em busca de um sentido, é um fator concreto de 
transformação cotidiana do ator como homem e como membro do grupo 
(BARBA, 1991, p. 59).  

 

 O próprio treinamento potencializa o espaço, a relação tempo x espaço (interno 

e externo), abre os poros para outros espaços. Sensibiliza a escuta e conscientização 

do corpo. Nesse ponto há outro elemento que integra o processo de criação do grupo: 

a repetição. Repetir, repetir e repetir até tornar real e não mimético. 

 

2.5 Relação performer e espectador 

 
“Eu penso que é preciso cuidar das coisas, que tudo aqui é delicado”. 

 
– Hilda Hilst. 

 

Figura 30 - Espetáculo: Retratos Insustentáveis. Foto: autoria desconhecida 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O Movère não seguia um modelo único ao relacionar suas ações e propor 

intervenções performativas com o espectador, mas, havia quase como que uma regra 

no grupo: o público tinha que fazer parte da obra de alguma forma. Pode-se dizer que 

não havia um determinado tipo de público, porque o grupo se relacionava com todos 

os tipos, quantidades e espacialidades. 
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Eu acho que a cada espetáculo a gente tinha um determinado tipo de público, 
né. E formas diferentes de coparticipação desse público. Primeiramente, a 
gente sempre... no treinamento e nos espetáculos do Movère, a gente sempre 
tentava aproximar o público do nosso trabalho, para que eles também “co-
fizessem” aquele trabalho. O público também era parte atuante no 
espetáculo. O espetáculo acontecia de acordo com a interferência do público, 
porque podia mudar tudo. Então, eu acho que essa aproximação do público, 
era justamente uma forma que a gente encontrava...  Ele era participativo e 
ao mesmo tempo observador. Era um conjunto: ator, diretor, público 
(GENILSON, 2020 – em entrevista concedida à autora). 

 

Praticamente em todas as montagens do grupo não havia um lugar específico 

para que o espectador pudesse se esquivar das cenas, pelo contrário, como diz a 

Thaissa Gomory54, ex-integrante do Movère, em entrevista concedida à autora desta 

dissertação: “o público tinha que ter atenção plena”. Como o público ocupava o mesmo 

espaço que os performers, ele precisava ter uma atenção plena (direta ou 

indiretamente) e era livre para ir e vir, intervir e, se quisesse, dar um novo rumo à 

cena. Segue algumas compreensões dessa relação performer e espectador: 

1. Lavadeiras: aconteceu no centro da cidade e lidava diretamente com 

transeuntes de vários pontos. 

2. Lixeiras: os barulhos inquietantes dos objetos utilizados e os jogos físicos 

inesperados provocavam os espectadores e não havia regras de que o 

público poderia apenas assistir de forma distanciada. Havia passagens 

feitas pelos performers entre os espectadores. 

3. Retratos Insustentáveis: realizado em vários salões de festa e em uma 

galeria de arte, o público preenchia todo o espaço assim como os 

performers. Performers e espectadores ficavam lado a lado, frente a frente. 

4. Escolhos de Zinco: performance de 10 atos. Performers e espectadores 

percorriam juntos todas as partes que envolviam o teatro, desde a escadaria 

da entrada, passando por corredores e coxias, palco, plateia. Não havia 

esconderijos secretos. O espectador estava o tempo todo dentro da obra 

sendo guiado através do instinto, sem regras ou dicas. O espectador era 

invadido pelas ações dos performers e se tornava protagonista. 

5. Tu não te moves de ti: essa montagem especular e performativa iniciava em 

uma praça aberta e lá era o local de encontro entre performer e espectador. 

Depois todos conduzidos, permeados por uma narrativa performativa, para 

 
54 Thaissa Gomory concedeu entrevista à autora desta dissertação no dia 13 de dezembro de 2020. 
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uma casa. Cenas e ações aconteciam em todas as partes (saguão, 

corredor, escada, banheiro, pátio, quarto, e o público estava dentro delas. 

 

O performer entrava e saia de cena, ao modo que o espectador pudesse ver o 

corpo do performer transformado e se transformando, treinando e treinando, se 

mostrando ou em um silêncio vibrátil, com respiração ofegante, ajeitando a roupa, 

entrando e saindo dos jogos corporais e se misturando ao público, que é 

coparticipante.  Nuances de gestos corporais e faciais, e até mesmo a forma de lidar 

com o outro, com o espaço, com as coisas em si, provocava o espaço a buscar 

significados para o que acontecia. O espectador era mordido pela curiosidade caso 

não tivesse consciência plena. 

A maneira como performer e espectadores se relacionava, desenvolvia uma 

condição de presença. A vivência performativa que o grupo propunha em seus 

trabalhos evidenciava uma troca direta (palpável ou não), entre performer e 

espectador – “entre pessoas” – de sensações, percepções sonoras, visuais, mentais, 

emocionais. Havia corpos sociais presentes em todos os trabalhos, corpos criados, 

recriados, desmontados, transformados também afetivamente. Cada montagem 

espetacular evidenciava a troca de um treinamento em cena, de práticas de si do 

performer com o espectador. 

 

Através do corpo podemos afetar a si e ao outro no momento em que os 
corpos se encontram. Como por exemplo, somos capazes de perceber uns 
aos outros se estamos felizes, dispostos, tristes, ansiosos, cansados, 
reprimidos, pelo simples fato de olhar, observar ou até mesmo sentir o corpo, 
podemos perceber sua posição no espaço, como ele se desloca, ou em uma 
simples ação, como sentar-se, levantar, caminhar, podemos ainda identificar 
como estamos reagindo ao todo naquele determinado momento, pelo corpo. 
A uma somatização de sentimentos que o corpo recebe, algumas vezes 
conseguimos ‘administrar e organizar’ de modo mais sutil, todos estes 
sentimentos, outras simplesmente são impostas ao nosso corpo e não 
conseguimos lidar com todas elas (ALMEIDA, 2019, s/p). 

 

Os corpos falam por si. Os corpos se encontram de qualquer maneira. Corpo é 

passagem. Corpo é relacional. Não é preciso chegar perto para conversar e dialogar 

com o espectador. Não importa a distância ou espaço em questão, importa saber se 

eles se reconhecem e se estão dispostos a se aventurar juntos. Será que o que você 

faz chega ao espectador? Como conversamos com o espaço? “Qual a capacidade de 

afetar e ser afetado do/no corpo?” (ZÁPHAS, 2017, p. 29). 
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2.6 Movère e o seu texto espetacular 

 

“A experiência, a possibilidade de que algo  
nos aconteça ou nos toque, requer um gesto  

de interrupção, um gesto que é quase impossível  
nos tempos que correm: requer parar para pensar,  

parar para olhar, parar para escutar,  
pensar mais devagar,  

olhar mais devagar, e escutar mais devagar;  
parar para sentir, sentir mais devagar,  

demorar-se nos detalhes, suspender a opinião,  
suspender o juízo, suspender à vontade,  

suspender o automatismo da ação,  
cultivar a atenção e a delicadeza,  

abrir os olhos e os ouvidos,  
falar sobre o que nos acontece,  

aprender a lentidão, escutar aos outros,  
cultivar a arte do encontro, calar muito,  

ter paciência e dar-se tempo e espaço”.  
 

– Bondía. 
 

Figura 31 - Performance Lixeiras, CTAN/UFSJ. Performer: Ana Flor Rocha. 
Foto: Ruzza Lage 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Podemos dizer que o texto no trabalho de pesquisa do Movère se dividia em 

duas partes importantes: primeiro tratava-se da escolha de um tema e/ou um texto 
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como estímulo para as criações artísticas. Esse texto escolhido era desfigurado, 

dançado, picado, reinventado no processo de criação, no próprio treinamento. Ele se 

tornava movimento, voz, entre outros, nas improvisações, e, inclusive, assinalava os 

nomes da maioria das montagens espetaculares do grupo. Já a segunda etapa, que 

é tão importante quanto a primeira e a acontecia de forma concomitante, é 

denominada como texto espetacular.  

Inicialmente, o texto proposto era visto como um estímulo para o treinamento 

do performer, era experimentado no corpo, pelo corpo e através do corpo do 

performer. O tema e/ou texto, que era escolhido e advindo de algum autor, alguma 

reportagem ou pesquisa, entre outros, entrava de forma tardia no trabalho. Podemos 

dizer que essa fase do texto não era a matriz do trabalho do grupo naquela época. O 

texto era um elemento que entrava no trabalho do grupo e era sentido primeiro no 

corpo e depois se materializava, seja por meio de matrizes corporais, vocais, e até 

mesmo pelo silêncio, pelos objetos, pelo espaço, pelos jogos. Além disso, é 

importante relembrar que as montagens do grupo se desenvolviam por meio de temas 

voltados para a sustentabilidade em diálogo com o treinamento. O treinamento é que 

guiava o texto e dava vida a ele por meio dos corpos dos performers, do treinamento 

do performer.  

 

Tinha esse momento de corpo-texto, que estavam ali reverberando juntos, 
mas era muito louco, porque a gente sempre começava pelo treinamento do 
corpo, né?! E o Adilson trazia o texto depois. Então, depois que a gente já 
tinha criado uma matriz e tal, que podia, só que a gente em nenhum momento 
pensou assim, nossa, não tem nada a ver isso. Isso é muito louco para mim, 
porque quando a gente chegava no texto, eram poucas alterações que o 
Adilson fazia ali naquelas matrizes. Acho que não vale nem falar encaixar, 
que parece que já estava tudo conectado, sabe?! Que eu acho que é muito 
diferente. Gente, para mim eu não consigo trabalhar primeiro texto e depois 
o corpo, sabe?! Eu acho que as coisas têm que ir fluindo juntas. [...] Acho que 
tinha todos esses momentos, sabe?! A gente entrava com o corpo e aí 
quando o texto vinha, parece que já estava (GOMORY, 2020 – em entrevista 
concedida à autora). 

 

O texto era visto e sentido na prática: como ação, como corpo-texto, e em 

muitos momentos era impossível distinguir quando começava um e acabava o outro 

nos treinamentos, nas montagens espetaculares.  

 A construção espetacular do texto, especificamente, entre 2009 e 2014, ano 

em que participei do grupo, era arquitetada a partir da junção de todos os elementos 

que compunham o processo de criação (texto escrito/ falado, sons, música, descrição 
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de coreografias, espaço, propostas de treino, entre outros). De acordo com Siqueira 

(2020 – em entrevista concedida à autora): 

 

Essa ideia do texto espetacular é o texto que é escrito para o espetáculo. 
Assim como você tinha a dramaturgia do corpo que era a dramaturgia do 
próprio ator, que era feito a partir das retomadas etc. Então você tinha 
também um texto que era do próprio espetáculo. Não era o texto do autor x, 
entendeu?! Era o texto que a gente ia escrevendo durante a escritura do 
espetáculo, durante o processo de construção espetacular. 

 

O texto espetacular no Movère era um dispositivo que juntava os elementos 

que desenhavam as experiências no processo de criação. Nesse sentido, não 

estamos falando de texto dramatúrgico, trata-se de um texto espetacular que é feito a 

partir da dramaturgia corporal. É o texto do performer, do grupo. O fato de a direção 

do grupo ser compartilhada, mesmo tendo a função do coordenador presente, 

contribui para que o texto espetacular – da criação e do performer – fosse 

desenvolvido pelo coletivo.  

De acordo com o ex-integrante do grupo Genilson Ferreira (2020 – em 

entrevista concedida à autora), 

  

Texto no Movère era tudo. É a nossa base. Eu acho que o texto saía 
justamente do grupo, era coletivo. O texto saía, na verdade, junto com o 
trabalho de corpo. Então, em todos os nossos treinamentos, desde que 
executássemos uma frase de movimento pequenininha, desde uma ação 
física pequenininha a uma cena maior, mas, assim, a gente sempre prezava 
o corpo enquanto texto. Entendeu?! Não tinha essa diferença.  

 

Essa observância nos ajuda a compreender que a relação com o texto no 

trabalho do performer acontecia da seguinte maneira: o corpo e suas experimentações 

vinham à frente do texto. O texto, na verdade, era convidado para dançar e se 

redescobrir junto ao performer e ao grupo. “Texto é corpo, corpo é texto” (FERREIRA, 

2020 – em entrevista concedida à autora) no trabalho do Movère. No grupo, os 

performers aprendiam a falar as palavras do texto por meio de ações físicas. O corpo 

de cada performer evidenciava as camadas mais profundas do texto e descobria 

outras maneiras de comunicação além de se tornar verbo, e se tornar voz. O som de 

um texto acaba se tornando, por exemplo, o tempo da RIMA de um dos performers. 

Um possível texto do e no corpo, com os sons, com a voz e seus acentos, vibrações, 

inflexões, pausas, entre outros. 
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Figura 32 - Texto espetacular do grupo Movère 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Quadro 1 - Modelo de Compilação – Treinamento Movère 2013 – 2014 

Compilação - Treinamento Movère 2013 – 2014 

Exercício A B C D 

P
e

rc
e

p
ç

ã
o

 c
o

rp
o

ra
l 

 

Deitado com o 

corpo no chão, o 

ator-dançarino inicia 

um processo de 

relaxamento de 

todas as partes do 

corpo para que 

possa haver a 

ativação da 

percepção corpórea, 

espacial e busca por 

uma consciência 

mental diferenciada 

da cotidiana.  

 

Após um trabalho 

físico em que o 

corpo atinge um 

estado energético 

elevado, aplica – 

se a PACA* para 

que o corpo possa 

perceber essa 

variação de 

energia, o corpo no 

espaço juntamente 

com as 

reminiscências dos 

sonhos do sono 

internalizadas para 

que em seguida 

haja a reprodução 

das sensações ou 

imagens revividas  
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Deita-se no chão 

com o corpo em 

formato de X 

(braços esticados e 

voltados para cima; 

pernas abertas). A 

proposta é encolher 

o corpo nas laterais. 

Quando o corpo 

está aberto 

trabalha-se com a 

inspiração e quando 

ele se fecha com a 

expiração. Durante 

a experimentação 

desse exercício, o 

ideal é que os 

braços e as pernas 

alcancem o centro 

do corpo juntos, 

impulsionados pelo 

abdômen. Aos 

poucos uma leve 

contração no centro 

de energia é 

evidenciada e, em 

estado consciente, o 

corpo se abre e se 

fecha, mas não de 

forma mecânica, e 

sim, energética, 

pulsante. 

Deita-se no chão 

com o corpo em 

formato de X 

(braços esticados e 

voltados para cima; 

pernas abertas). 

Outro ator-

dançarino senta-se 

ao lado e coloca a 

sua mão sobre o 

koshi (com uma 

leve pressão) do 

colega que está 

sobre o chão, deve 

mantê-la do 

começo ao final do 

exercício. A 

proposta é 

encolher o corpo 

nas laterais 

sentindo a 

presença e 

interferência dessa 

mão. Quando o 

corpo está aberto 

trabalha-se com a 

inspiração e 

quando ele se 

fecha com a 

expiração. Durante 

a experimentação 

desse exercício, o 

ideal é que os 

braços e as pernas 

alcancem o centro 

do corpo juntos, 

impulsionados pelo 

abdômen. Aos 

poucos uma leve 

contração no 

centro de energia é 

evidenciada e, em 

estado consciente, 

o corpo se abre e 

se fecha, mas não 

de forma 

mecânica, e sim, 

energética, 

pulsante. 

Deita-se no chão 

com o corpo em 

formato de X (braços 

esticados e voltados 

para cima; pernas 

abertas). Outro ator-

dançarino senta-se 

ao lado e coloca a 

sua mão (com uma 

leve pressão) sobre 

alguma parte 

corporal do colega 

que está sobre o 

chão. Esse toque é 

variado, porque deve 

escolher três partes 

para tocar, que não 

acontecem juntos. A 

proposta é encolher 

o corpo nas laterais 

sentindo a presença 

e interferência dessa 

mão, ao mesmo 

tempo em que 

aquele que está 

deitado deve mandar 

energia (uma leve 

tensão ou intenção) 

para essa localidade. 

Quando o corpo está 

aberto trabalha-se 

com a inspiração e 

quando ele se fecha 

com a expiração. 

Durante a 

experimentação 

desse exercício, o 

ideal é que os 

braços e as pernas 

alcancem o centro 

do corpo juntos, 

impulsionados pelo 

abdômen. Aos 

poucos uma leve 

contração no centro 

de energia é 

evidenciada e, em 

estado consciente, o 

corpo se abre e se 

fecha, mas não de 

forma mecânica, e 

sim, energética, 

pulsante. 

Variação: (Após 

a execução 

deve-se realizar 

o mesmo 

exercício sem o 

toque do ator-

participante, 

mantendo a 

intenção 

assumida) 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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As tabelas anteriores exemplificam como era feita a composição de forma 

estrutural e que evidenciava a materialidade de todas as camadas do espetáculo, da 

cena, da performance. Tanto a primeira quanto a segunda fase dialogam diretamente 

com a dramaturgia corporal, que, basicamente, proporcionava aos performers do 

grupo serem “dramaturgistas” do seu próprio trabalho.  

 

Na criação da dramaturgia do corpo, a sucessão de ações e de reações é o 
contínuo de respostas corporais, por muitas vezes respostas cinestésicas, 
que nem sempre têm relação com o raciocínio e a intelecção, mas com a 
contaminação e a associação de formas. Essas reações virtuais são o 
resultado macroscópico de várias tensões (no corpo, no meio e entre eles) e 
são modificadoras da realidade semântica. Sendo o corpo o resultado 
dinâmico das complexas redes de relações, o processo de escolhas na 
estruturação da dramaturgia, que segue as leis da materialidade do corpo, 
tem a propriedade de provocar uma rede de significados simultâneos e 
sobrepostos (FALKENBACH, 2005, p. 38). 

 

A dramaturgia corporal nos possibilita criar a partir da experiência do performer 

e transforma essa vivência e experiência pessoal e corporal em cena. Por intermédio 

da dramaturgia corporal junto aos processos de treinamento, “o performer, a partir de 

‘seu pensar em movimento’ se torna dramaturgo de sua criação” (SCIALOM, 2019, p. 

11).  
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3 FARM IN THE CAVE 

 

Figura 33 - Espetáculo Whistleblowers 

 
Fonte: https://farminthecave.com/en/projects/16-lobby/. Acesso em: 14 jul. 2021.  

 

3.1 Farm in the Cave – origens e atravessamentos 

 

Figura 34 - Farm in the Cave: Refuge 

 
Fonte: https://www.dox.cz/en/whats-on/farm-in-the-cave-refuge-649. Acesso em: 15 jul. 2021. 

https://farminthecave.com/en/projects/16-lobby/
https://www.dox.cz/en/whats-on/farm-in-the-cave-refuge-649
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Para escrever sobre o Farm in the cave55 foi necessário me direcionar a 

entrevistas56, gentilmente, cedidas por membros e ex-membros do grupo e de 

pesquisadores, assim como, à leitura57 de dissertações de mestrado e tese de 

doutorado de artistas/ pesquisadores sobre o Farm a fim de alcançar maior fidelidade 

com o trabalho que o grupo desenvolve. Concomitante a esses diálogos buscou-se 

compreender alguns conceitos chaves que reverbera com essa dissertação: 

treinamento do performer e efeitos de presença.  

O grupo Farm in the Cave é um grupo de teatro experimental profissional, 

enormemente premiado em festivais e conhecido internacionalmente, procedente da 

República Tcheca. Foi fundado em 2001 pelo músico e diretor eslovaco Viliam 

Dočolomanský (1975) junto a um grupo de atores checos e eslovacos. O grupo nasceu 

após o Viliam Dočolomanský finalizar sua graduação na Janáček Academy of Music 

and Performing Arts (JAMU) em Brno, localizado na República Tcheca.  

A primeira montagem do grupo se chama Sonnets of Dark Love e foi 

desenvolvida após um projeto independente de pesquisa cujo nome era Lorca. A 

pesquisa e o processo de criação desenvolvido pelo grupo, especificamente, para 

esse espetáculo, constituiu em preceitos chaves que permeiam a prática em curso do 

grupo. Esse trabalho foi fortemente marcado por expedições a terrenos culturais mais 

afastados com o propósito de experienciar e recriar uma “expressão humana” advinda 

do discurso de minorias culturais selecionadas. 

O termo “expressão humana” foi desenvolvido pelo Viliam Dočolomanský e se 

materializa por meio de um treinamento rigoroso do corpo e da voz.  A proposta desse 

treinamento se constitui a partir de um processo de execução que propõe transformar 

 
55 Site oficial do grupo: https://farminthecave.com/en/. 
56 Segue uma breve descrição de todos os colaboradores diretos e indiretos à pesquisa que foram 

entrevistados: Hana Varadzinová – performer natural da República Tcheca. É performer e 
pesquisadora no grupo desde 2001. Graduada em JAMU, Brno (representação teatral), tese de 
doutoramento concluída em DAMU, Praga; Jun Wan Kim – nasceu na Coréia do Sul. É ator, 
performer e dançarino profissional. Foi integrante do Farm in the Cave de 2008 a 2015; Luiz Augusto 
Martins – brasileiro e mestre em Teatro. Foi assistente do grupo de 2008 a 2011. Atualmente é 
Professor Substituto na Universidade Federal do Amazonas e Juliana Macedo Carneiro (conhecida 
como Juliana Pautilla) – brasileira e mestre em Teatro, musicista, diretora e pesquisadora de Teatro.  

57 Tratando-se das dissertações e tese de doutorado que contribuíram para a escrita desse trabalho, 
podemos citar: Farm in the Cave - a Laboratory Theatre – da mestre e artista Krystyna Mogilnicka; 
FARMA V JESKYNI Odkazy experimentálního souboru Odin Teatret v mezinárodním divadelním 
studiu Farma v jeskyni - Veronika Smyslová; Corporalidade e musicalidade na poética do estrangeiro 
do Farm in the cave: inspirações brasileiras no espetáculo The Theatre – da mestre em Teatro, artista 
e musicista Juliana Pautilla e Performance Beyond Borders in Twenty-first Century Prague: 
Topography of a New Theatre-Making Context - Tese de doutorado da pesquisadora Rebecca 
McFadden. 

https://farminthecave.com/en/
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expressões culturais e humanas observadas e apropriadas em expedições/pesquisa 

de campo em partituras individuais, partituras físicas e vocais. Essas partituras são 

experimentadas por diversos meios no treinamento, inclusive, também por meio de 

uma mimesis intensa e repetitiva, que vem a ser composta dentro de uma narrativa 

juntamente ao diretor do grupo Viliam Dočolomanský. Essas questões supracitadas 

são pontos importantíssimos e determinantes nos processos de montagem do grupo.  

O Farm in the Cave é considerado por muitos como um grupo de teatro físico, 

porém, eles preferem não se encaixar em uma categoria ou estilo específico. Eles 

misturam muitas linguagens e rompem com fronteiras, tais como a do teatro, da dança, 

da música, da performance, entre outros.  

 

Well, is connected with the beginning of Farm in The Cave. And with who was 
in. Because none of us were dancers. Where are all dramatic actors, but we 
did not want to create a drama acting project, we were searching for physical 
expression. And as we were not dancers the physical language was kind of 
specific. We were searching manly… Of course, there were several lines of 
training, like the basic physical training that is kind of universal for the 
performer who wants to use the body. The second thing was the specific 
training created according to the topic we were researching. The third thing 
with I would say is important for the physical expression is the high energy we 
are using in our shows. So we were working a lot on how to spread and how 
to reach the audience with the high energy impact. So the movement is 
specific in that we use a lot of the ground and we use the low flow from the 
floor in the movement. So it's kind of like this thing I would call kind of specific 
Farm In  The Cave way of movement. Is connected with the energy. Also in 
specific expression, I would say that which is very essential and this is, as we 
call it, the intentional movement that we use inner intentions as the core or 
base of the movement. So the movement is always created out from some 
inner action.  It's not choreography, is the inner movement, inner action which 
is causing the movement. I think that this is basically the words that physical 
expression and… Yeah of course, we are working also with the voice and the 

music which is kind of connected in our work, in our creation (VARADZINOVÁ, 

2021 – em entrevista concedida à autora). 

 

Os atravessamentos e quereres momentâneos do grupo, claro, juntando o 

desejo dos integrantes e do diretor, se transformam constantemente e suas 

experiências são partilhadas com o público. Lembrando também, que a linguagem do 

grupo levanta discussões muito relevantes não apenas para a classe artística, mas, 

também, para a sociedade como um todo, tais como: identidades minoritárias, 

preconceitos, conceitos sobre lar e nacionalidade, política, cultura e línguas, música, 

expressividade, fisicalidade, atmosferas, fatos ligados a locais específicos, entre 

outros.  
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O fato de o Farm in the Cave trabalhar com artistas e performers internacionais 

faz com que a materialidade do seu vocabulário performativo seja ampla/ ampliado. 

Normalmente o grupo, com sede na cidade de Praga na República Tcheca, trabalha 

com performers de outros países que adentram suas montagens a partir de audições. 

Como cada corpo possui de forma intrínseca sua própria cultura, logo, a 

fisicalidade desses corpos irá evidenciar camadas importantes de expressividade, 

musicalidade, ritmo, bem como, de experiências empíricas. Esse ponto, em particular, 

esbarra com um discurso atual das artes performativas e da cena em que o performer 

não se enquadra mais apenas a serviço de montagens artísticas. O agir desses 

performers no mundo e, sim, munido de amplas nacionalidades, traz ao trabalho do 

grupo originalidades muito interessantes. 

 

O inconfundível estúdio de teatro Farma in the Cave tem estado ativo na cena 
teatral alternativa tcheca por vários anos, concentrando-se na criação, 
desenvolvimento e pesquisa da expressão humana. Ele busca uma 
articulação física do que não pode ser expresso em palavras ou em qualquer 
outro meio. Ele encontra inspiração nos terrenos irregulares da música, no 
tronco das expressões culturais, no toque humano, na arquitetura do espaço 
e no testemunho pessoal. O estúdio trabalha sob a direção de seu fundador 
– diretor Viliam Dočolomanský. O Farm in the Cave começou a tomar forma 
em 2001 em Praga em preparação para o projeto Lorca. E o que significa o 
nome Farm in the Cave? É uma tradução literal da palavra árabe daimuz, que 
era o nome da fazenda da família Lorca. A Fazenda na Caverna tem sido 
realizada até agora no Reino Unido, Coréia, Argentina, Espanha, Holanda, 
Polônia, Alemanha, Eslováquia, Itália, Croácia, Áustria e tem recebido muitos 

prêmios de prestígio58. 

 

Desde 2002, o grupo já consta com várias montagens, pesquisas, 

investigações cênico-performativas e trabalhos de campo, participação em 

conferências, execução de cursos e audições, que evidenciam a identidade pessoal e 

social de criação e composição do grupo, que transcende a comunicação verbal, a 

compreensão comum de enquadramentos teatrais. 

 
58 Do original: “Již několik let působí na scéně českého alternativního divadla nezaměnitelné divadelní 

studio Farma v jeskyni, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Hledá tělesnou 
artikulaci toho, co se slovem ani jiným médiem nedá vyjádřit. Inspiraci nachází v nepravidelných 
terénech hudby, torzech kulturních projevů, lidském dotyku, architektuře prostoru a osobní výpovědi. 
Studio pracuje pod vedením svého zakladatele – režiséra Viliama Dočolomanského. Farma v jeskyni 
se začala formovat v roce 2001 v Praze při přípravách projektu Lorca. A co znamená název Farma 
v jeskyni? Jde o doslovný překlad arabského slova daimuz, kterým byl pojmenován Lorcův rodinný 
statek. Farma v jeskyni dosud vystupovala ve Velké Británii, v Korey, Argentině, Španělsku, 
Nizozemí, Polsku, Německu, Slovensku, Itálii, Chorvatsku, Rakousku a těší se mnoha prestižním 
oceněním”. Entrevista disponível em: https://www.i-divadlo.cz/rozhovory/hana-varadzinova-a-eliska-
vavrikova. Acesso em: 14 jul. 2021. 

https://www.i-divadlo.cz/rozhovory/hana-varadzinova-a-eliska-vavrikova
https://www.i-divadlo.cz/rozhovory/hana-varadzinova-a-eliska-vavrikova
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Farm in the Cave. An international theatre studio focused on the creation, 
development and research of human expression. It is defined by the relations 
between I-you, body-voice, culture-nature, public-intimacy, research-creation. 
It looks for a bodily articulation of that which cannot be expressed by word, by 
any other medium. 
Inspiration is drawn from the irregular terrain of music, from the torsos of 
cultural manifestations, from the human touch, from the architecture of space 
and a personal statement. The ensemble speaks about those realities which 
its members consider personally and socially appealing. The studio works 
under the leadership of its founder – director Viliam Dočolomanský59. 

 

Nas montagens do Farm, movimento e expressão da voz são pontos 

determinantes para as composições. Seguem algumas delas: 2020 Ephemera / film, 

2019 Night in the City 2018 Refuge, 2017 Asking the Arché of Architecture to Dance, 

2017 Together Forever! 2016 Disconnected, 2014 Whistleblowers, 2012 Intervention, 

2010 The Theatre, 2007 The Journey, 2006 Waiting Room, 2005 Sclavi/The Song of 

an Emigrant, 2004 Eastern Voices, 2003 Journey to the Station e 2002 Dark Love 

Sonnets. Segue imagens de alguns espetáculos: 

Figura 35 - Dark of Sonnets 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
59 “Farm in the cave. Um estúdio de teatro internacional focado na criação, desenvolvimento e pesquisa 

da expressão humana. É definido pelas relações entre “I-you”, corpo-voz, cultura-natureza, 
intimidade pública, pesquisa-criação. Ele procura uma articulação corporal daquilo que não pode ser 
expresso pela palavra, por qualquer outro meio. A inspiração é extraída do terreno irregular da 
música, dos torsos das manifestações culturais, do toque humano, da arquitetura do espaço e de 
uma declaração pessoal. O conjunto fala sobre aquelas realidades que seus membros consideram 
pessoal e socialmente atraentes. O estúdio trabalha sob a liderança de seu fundador - o diretor Viliam 
Dočolomanský. Disponível em: https://www.expats.cz/en/prague/czech/theater-groups/farminthe-
cave. Acesso em: 14 jul. 2021. 

https://www.expats.cz/en/prague/czech/theater-groups/farminthe-cave
https://www.expats.cz/en/prague/czech/theater-groups/farminthe-cave


111 
 

 
 

Figura 36 - Farm in the Cave, Refuge, 2019. Live performance. Photography by 
Michal Hancovsky. Courtesy of DOX Centre for Contemporary Art, Prague 

 
Fonte: https://flash---art.com/2019/07/crossing-borders-mobilizing-thought-the-farm-in-the-caves-

seven-hour-performance/. Acesso em: 15 jul. 2021. 

 

Figura 37 - Waiting Room 

 
     Fonte: http://archiv.stanica.sk/en/2013/11/farma-v-jeskyni-cakaren/. Acesso em: 17 jul. 2021. 

 

https://flash---art.com/2019/07/crossing-borders-mobilizing-thought-the-farm-in-the-caves-seven-hour-performance/
https://flash---art.com/2019/07/crossing-borders-mobilizing-thought-the-farm-in-the-caves-seven-hour-performance/
http://archiv.stanica.sk/en/2013/11/farma-v-jeskyni-cakaren/
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Figura 38 - Whistleblowers 

 
      Fonte: https://flash---art.com/2019/07/crossing-borders-mobilizing-thought-the-farm-in-the-caves-

seven-hour-performance/. Acesso em: 17 jul. 2021. 

 

Figura 39 - Sclavi: The song of an Emigrant 

 
Fonte: https://almalondrina.com.br/farm-in-the-cave-the-song-of-an-emigrant/.  

Acesso em: 17 jul. 2021. 

 

Para melhor compreender as andanças e metamorfoses do Farm in the Cave, 

é preciso também, com toda certeza, olhar para aquele que, com muita maestria, guia 

https://flash---art.com/2019/07/crossing-borders-mobilizing-thought-the-farm-in-the-caves-seven-hour-performance/
https://flash---art.com/2019/07/crossing-borders-mobilizing-thought-the-farm-in-the-caves-seven-hour-performance/
https://almalondrina.com.br/farm-in-the-cave-the-song-of-an-emigrant/
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a direção do grupo: o diretor Viliam Dočolomanský, que é um músico dotado desde a 

infância e que tem a música e o ritmo como suas maiores inspirações. Essas 

inspirações estão visivelmente presentes no trabalho prático do grupo. O diálogo entre 

a musicalidade, o ritmo e o movimento confirmam a originalidade no vocabulário físico 

do Farm in the Cave: 

 

Eu sinto que o Viliam trabalha muito com uma coisa, que para mim, só ficou 
claro agora, sabe?! Mas é a escuta. Então, genética cênica do trabalho do 
Viliam está na escuta e está na escuta do outro, no movimento de “outrar-
se”.  Então, eu sinto que esse processo é muito belo, é muito profundo e 
também dentro da sala de criação quando ele parte dos insights preliminares. 
Como ele escuta, ele compõe a partir da escuta do outro e para compor a 
partir da escuta do outro, ele vai compor com uma escuta própria assim. 
Então, é como...  ele está sedento pelo “saber” do como o outro escuta, para 
que a escuta dele se amplifique.  Eu acho que a única forma que eu consigo 
te falar sobre essa genética cênica dele. Eu poderia te falar… é porque isso 
você já sabe. Ele vai lá e pega umas fotos, ele pega uns áudios e pega uns 
vídeos, ele pega aquilo tudo, aí depois ele vai e fica treinando com o povo no 
local. Isso era há 10 anos atrás, sabe?!  E aí depois ele volta para o estúdio 
e trabalha loucamente nos maneirismos e nos métodos que ele estava lá em 

desenvolvimento (MARTINS60, 2021 – em entrevista concedida à autora). 

 

A partir de algumas experiências empíricas e/ou de pesquisa do diretor 

eslovaco Viliam Dočolomanský, o grupo traz consigo algumas linhas de referência 

estrangeiras marcantes, as mais significativas são: o Teatro Laboratório de Grotowski 

– Grotowski e Ludwik Flaszen em Opole (Polônia, 1957), o Odin Theatre de Eugênio 

Barba fundado na Noruega em 1964 e, por último, o diretor polonês Włodimierz 

Staniewski da Associação de Teatro Gardzienice de Lublin, na Polônia. Além desses, 

podemos citar a coreógrafa alemã Pina Bausch que é pioneira no Teatro-Dança, e, 

também, o grupo DV8 da Inglaterra. Apesar dessas fortes influências serem visíveis 

no processo de criação e montagem espetacular, Viliam afirma que o trabalho de 

pesquisa do Farm in the Cave possui uma linguagem de criação independente: 

 

Ele parte de uns treinamentos base preliminares bem europeus, com uma 
visão profundamente europeia do trabalho teatral. Talvez tenha alguma 
linhagem de resquícios de Decroux, talvez tenha algumas linhagens de 
resquícios Gardzienice, sabe?!  Que tiveram muitas afetações de Grotowski. 
E, claro, que a gente nunca pode deixar de dizer que Eugênio Barba está no 
meio disso tudo.  Podemos dizer que ele é o avô desse pensamento, né, 
dessa linhagem de diretores. Sem falar de outros, mas outros a gente estaria 
assim... Meyerhold. Talvez o Meyerhold tenha sido o que está mais próximo 
do que o Viliam pesquisa, mas estaria aqui a Biomecânica dentro do trabalho 

 
60 Luiz Augusto Martins concedeu entrevista à autora desta dissertação no dia 23 de abril de 2021. 
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do Viliam? Eu não sei. Acho complicado colocar esse tipo de informação 
(MARTINS, 2021 – em entrevista concedida à autora).  

 

Posto essas referências e até mesmo as proximidades desenvolvidas pelo 

Farm in the Cave, que apresentarei neste capítulo, é admissível dizer que o grupo tem 

uma forte ligação com o teatro de laboratório e fortalece sua identidade nessa 

linguagem. Mas o que isso quer dizer? Significa que em suas abordagens 

metodológicas de criação e realização de espetáculos, assim como na formação de 

seus performers, o trabalho de pesquisa está vinculado ao treinamento do performer. 

Um treinamento fortemente pautado em uma formação e articulação do corpo e da 

voz dos performers, que desenha e amplifica a identidade do grupo. Dessa maneira, 

o grupo busca, acredito eu, quase que pela via negativa de Grotowski, alcançar uma 

expressão espontânea das ações internas e externas do performer através de sua 

fisicalidade. Talvez possa ser por isso que Viliam foca essa busca incansável pela 

“expressão humana”: o ritmo natural da vida, que é, no mínimo, belíssima. 

O teatro-laboratório teve seu primeiro engajamento através do pesquisador 

polonês Jerzy Grotowski (1959). Ele foi o precursor desse termo na segunda metade 

do século XX. Logo em seguida vem o autor italiano, pesquisador e diretor de teatro 

Eugenio Barba com o Odin Theatre (1964) e com o ISTA (1979). O treinamento do 

performer proposto nesses laboratórios promoveu propostas de percurso para a 

investigação do artista. Possibilita ao performer, de forma contínua e intensiva, 

descobrir novas capacidades físicas, expressivas e mentais. Não se trata apenas de 

simples exercícios acrobáticos repetitivos para fins determinados.  

No teatro de laboratório, a pesquisa vai além da ruptura dos bloqueios corporais 

do performer e do incentivo à sensibilização, à criatividade, à entrega no treinamento. 

Ele não é uma máquina de moer corpos, pelo contrário, é um espaço de crescimento 

pessoal e profissional, até mesmo, uma filosofia de vida, que instiga o “outrar-se”, a 

descobrir outras maneiras de viver. É uma espacialidade que se materializa enquanto 

o performer se depara com outras maneiras de lidar com suas reações corporais, 

vocais, humanas. A busca por uma técnica e a sua melhor execução.  

A ascensão do trabalho de pesquisa inserido no contexto de teatro laboratório 

é bastante significativo nos trabalhos do Farm in the Cave, pois, por meio dele, o grupo 

consegue pesquisar e desenvolver o seu próprio treinamento de forma contínua e 

desenvolve oficinas e workshops de estudo e formação para artistas e não-artistas. 
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Há duas camadas de treinamento que trazem ao performer potencialidades de efeitos 

de presença, são eles: treinamento físico e o vocal. 

De acordo com Veronika Smyslová (2018), o processo de treinamento do grupo 

é bastante rigoroso e exige bastante dedicação de seus performers, que é um pré-

requisito para o treinamento básico, as montagens e o trabalho de pesquisa do Farm 

in the Cave. “Os métodos de treinamento se concentram no aquecimento individual, 

trabalho de centro de gravidade, aterramento, isolamento, assim como trabalho em 

parceria, transferência de energia e construção coletiva” (SMYSLOVÁ, 2018, p. 16)61.  

Ainda de acordo com a autora, no treinamento base do grupo também é voltado 

para o mergulho vocal, trabalhos de pesquisa em musicalidade através da respiração, 

do movimento, do sentimento rítmico, entre outros.  

 

O treinamento físico também inclui o treinamento vocal, que é um exercício 
diário das cordas vocais. Ela começa com o relaxamento, esticando todo o 
corpo e depois avança para a entrega da expressão vocal a um parceiro. O 
corpo é sempre assistido nesta transmissão de tom. Pode ser descrito como 
uma explosão do corpo terminando com uma exclamação, um grito ou um 
tom puro. Marjana Sadowska, que colaborou com eles na produção de Sclavi, 
ensinou aos atores do conjunto o método descrito acima. A técnica ainda é 
utilizada hoje em dia na prática regular (SMYSLOVÁ, 2018, p. 17)62. 

 

São muitas camadas significativas que se instalam no trabalho do grupo a partir 

do treinamento, por exemplo: a autonomia inicial do performer de criar a partir de seus 

insights e recepções com o tema, objetos, espaço, outros performers, na relação com 

o diretor e no diálogo com o espectador. As camadas vão ganhando forma e efeitos 

de presença no decorrer do treinamento. É através do treinamento, das articulações 

físicas, que as expedições do Farm ganham vida, os terrenos irregulares da música e 

dos ritmos vão se desenhando pela expressão física, as expressões culturais ganham 

corpo, a arquitetura do espaço é redesenhada e os testemunhos pessoais se 

transformam em canções, em ritmo, em movimento.  

O movimento e o controle da energia, a expansão do corpo-voz e da 

musicalidade determinam a raiz do grupo. É no movimento e no controle das energias 

 
61 Do original: “Tréninkové metody se zaměřují jak na individuální rozcvičení, práci s těžištěm, 

uzemnění, izolace, tak na práci s partnerem, přenos energie a budování kolektivního”. 
62 Do original: “Součástí fyzického tréninku je také trénink hlasový, což je každodenní cvičení hlasivek. 

Začíná uvolněním, protažením celého těla a následně přechází v předání hlasového projevu 
partnerovi. Tomuto předání tónu je vždy nápomocno tělo. Je možno to nazvat jako výbuch těla 
ukončený zvoláním, výkřikem nebo čistým tónem. Popsanou método herce souboru naučila Marjana 
Sadowska, která s nimi spolupracovala při inscenaci Sclavi. Technika je využívána dodnes při 
pravidelném cvičení”. 
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descobertas, criadas ou recriadas, com técnica, que as canções, por exemplo, se 

desembocam no processo de criação. Com o treinamento o corpo experimenta de 

tudo, então, é possível “aprender a trabalhar com a energia para que ela dure e a 

deixar sair tanta energia quanto ela precisa”63. Dessa maneira, o trabalho do Farm 

pode ser experienciado e discutido por vários ângulos, como por exemplo: a do 

performer, a do grupo com o diretor e o dramaturgo e a do espectador. 

 

3.2 Treinamento em Performance 

 

“Todo treinamento é cara a cara,  
extraordinariamente íntimo, 

 como o processo de dar à luz  
de novo e de novo.  

Muitos exercícios nós descobrimos, 
 trabalhamos durante algum tempo, 

 e depois descartamos.  
Talvez eles voltem depois,  

ou talvez sejam recriados de uma outra maneira.  
Alguns poucos exercícios persistem,  

especialmente aqueles que trabalham  
com o centro do corpo e com a voz.  

Mas nenhum exercício é sacrossanto”. 

 
  – Schechner. 

 

Figura 40 - Espetáculo Waiting Room. Performer: Hana Varadzinová 

 
Fonte: http://archiv.stanica.sk/en/2013/03/herecky-trening-workshop/. Acesso em: 17 jul. 2021. 

 
63 Do original: Eliška: [...] při kterém si tělo vše zažije, naučí se pracovat s energií tak, aby to vydrželo, 

naučí se pouštět ven tolik energie, kolik je právě potřeba. Musíme to umět ovládat, což je záležitost 
právě tréninku. 

http://archiv.stanica.sk/en/2013/03/herecky-trening-workshop/
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A intenção dos treinamentos e composições do grupo, segundo Hana 

Varadzinová, atriz e integrante do Farm desde a sua fundação em 2001, não é buscar 

uma atuação dramática, mas sim, uma expressão física, que pode resultar em uma 

tensão dramática. O treinamento do grupo instiga seus performers a investigarem 

técnicas já existentes, assim como, a construírem suas próprias técnicas (pessoais 

e/ou do coletivo). Possui o intuito de dialogar com elas de uma maneira bastante 

energética, que ao se materializar por meio dos performers evidencia elementos da 

música, tais como: a escuta, o ritmo, a entonação, a dinâmica, a textura, a duração, a 

sincronia, entre outros. 

 

Eu não fui tanto dentro disso. Eu acho mais no campo da musicalidade. Eu 
sei que eles observam, eles tentam entender essas manobras, essas práticas 
culturais e como elas podem se tornar um jogo de relacionamento verbal e 
não-verbal. Verbal musicalmente falando, ok?! Então, a gente não está 
falando aqui de "blá blá blá blá", não está falando disso, né. Estamos falando 
de um texto, de um texto voz. Estamos falando de um texto não verbal.  Aí 
eles têm essa propriedade de pegar, de manipular. Durante algum tempo eles 
manipularam através da “mimesis”, então a mimesis que também tem uma 
coisa de ser fidedigno na cópia, digamos, né?! Então eles vão fazer uma 
reprodução daquilo ou vão tentar aprender no campo. E aí, eu sinto, que... 
Eles fazem assim, por exemplo: eles pegaram algumas práticas 
Pankararu, misturadas com jogos teatrais e como eles entendiam que aquilo 
poderia ser visto. Você fez algumas práticas dessa, inclusive, né. Eles 
transformaram, por exemplo, o trabalho da capa do toureiro e o caminhar do 
toureador. Então, eles observavam isso com muita escuta, muito cuidado, 
para tentar transformar e assim perceber os eixos, né. Os eixos que estavam 
atuantes ali. O quanto eu estou enraizado, o quanto eu estou particionado. O 
particionamento é um aspecto muito determinado no trabalho do Farm in the 
Cave. Então, é você ter subdividido: a parte de baixo ativa, a parte de cima... 
né, deixada. Assim, livre, sem afetações de tensão.  Acho que essa seria uma 
possível tradução (MARTINS, 2021 – em entrevista concedida à autora). 

 

Ao investigar a musicalidade e a plasticidade dos movimentos, percebe-se que 

nos treinamentos do Farm há uma familiaridade com o trabalho do educador musical 

suíço Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), porque: 

 

Os exercícios propostos por Dalcroze utilizam os movimentos que 
normalmente fazem parte de nosso repertório corporal – andar, saltar, correr, 
bater palmas, enfim – para a compreensão de elementos musicais diversos. 
Por exemplo, caminhar pela sala de acordo com o andamento da música, 
bater palmas marcando o tempo associando a realização corporal à 
intensidade sonora, interromper ou recomeçar determinado movimento sem 
perder o andamento e afins. Os exercícios visam tanto experimentar 
elementos sonoros quanto “combinar e/ou alternar movimentos, dissociá-los, 
estimular a concentração, a memória, a audição interior, promover a rápida 
reação corporal a um estímulo sonoro ou explorar o espaço em diversas 
direções, planos e trajetórias” (FONTERRADA, 2005, p. 135). 
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Cuidadosamente, como uma ação de compor uma música, performers e diretor 

trabalham milimetricamente com ações e partituras físicas, a fim de pulsar as energias 

descobertas pelo treino e trazê-las para dentro de uma narrativa. Devido a apropriação 

de procedimentos e técnicas interáreas advindas de distintos campos artísticos, o 

Farm transita entre fronteiras de linguagens. Talvez seja por isso que há sempre 

perguntas do tipo: vocês são um grupo de teatro físico ou um grupo de teatro musical? 

Vocês são bailarinos ou performers? Conforme os pensamentos do Farm, 

basicamente, eles não são nem um nem outro. É a mistura dessas linguagens que 

evidenciam a expressão física desenvolvida e essa busca incessante pela expressão 

humana pelo grupo.  

 

No teatro físico do Farma, a presença do ator está sustentada pelo seu 
próprio corpo em articulação com as técnicas utilizadas para se expressar. 
Essa noção pressupõe as subjetividades desse corpo e se interessa por ele 
não apenas como objeto e produtor de signos, mas como a experiência 
humana que alimenta o corpo estético. A experiência humana é, antes de 
tudo, física, corpórea e imprescindível para o corpo-voz, material primeiro da 
construção da cena. Por meio das vivências no contexto da pesquisa, lidando 
com códigos diversos e articulando simbolicamente tanto a própria 
experiência, como de certa maneira a experiência do outro, o grupo cria as 
bases de seu teatro físico. A voz, como diz Mauro (2011, p. 15), “está 
‘mergulhada’ no corpo, e por isso, é corpo também”, é entendida na prática 
do Farma como essa totalidade corpo-voz (CARNEIRO, 2013, p. 26). 

 

O vigor do “movimentar-se”, elemento determinante investigado e recriado nas 

montagens do grupo, evidencia uma estética performativa intensificada pela 

experiência do afeto, do afetar-se. Não há como não sair afetado ao participar das 

apresentações do grupo, porque as energias pulsantes dos corpos dos performers 

dialogam com tudo o que agrega a montagem e se conecta aos seus espectadores.  

Um ponto bastante interessante e necessário de mencionar é que por mais que 

o grupo experimente muitas camadas de linguagens em seu treinamento (algumas 

camadas visíveis e outras não tão visíveis para o espectador), o Farm consegue 

manter sua identidade, que é o coração de suas pesquisas: o vigor da presentificação 

da expressão humana que carrega consigo camadas energéticas próprias e 

musicalidade.  

 

O Farma se denomina um grupo de teatro físico. Abordar o termo é abrir um 
leque de possibilidades estéticas que, a partir do corpo e pelo corpo, optam 
por hibridizar, fundir ou sobrepor linguagens das artes cênicas e visuais. Na 
prática do grupo, a codificação corporal-vocal-musical, advinda das matrizes 
e das manifestações culturais pesquisadas, delineou a criação dos 
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espetáculos citados, fator fundamental na linguagem do grupo. Contato físico 
– próximo à técnica de contato-improvisação que se baseia no toque, no 
suporte corporal e no envolvimento físico dos parceiros, potencializando 
níveis sutis de comunicação não-verbal –, partituras físicas e vocais 
individuais e em diálogo, arranjos musicais vocais, instrumentais, acústicos e 
eletroacústicos são recursos usados para se alcançar uma poética pouco 
usual: violência, amor, interdependência, censura, recusa, embate, sedução, 
opressão etc. são tratados pelo viés de uma corporalidade radical e vigorosa, 
que busca uma ação própria do drama, não pela palavra, mas pelo viés da 
materialidade cênica, apoiada nas oposições dos jogos corporais e nos 
contrastes da musicalidade (CARNEIRO, 2013, p. 26). 

 

Para o levantamento do material de criação, o Farm parte de várias linhas de 

treinamento para o performer, tais como: treinamento físico básico que compete a 

ampliação da capacidade física do performer; treinamento energético; treinamento 

vocal/ musical; treinamentos específicos voltados para a pesquisa ou o tema atual a 

ser desenvolvido; treinamento em site-specific, entre outros. Nesse ponto, esses 

treinamentos podem vir a serem trabalhados separadamente em algum momento, 

mas logo serão explorados, recriados, dançados, cantados e sentidos em conjunto. É 

essa a potência da linguagem expressiva do grupo. Quando estão em cena, é possível 

ver e vivenciar o ir e vir das linguagens dos treinamentos acentuados, transformados 

pelo grupo. O treino em cena, um treino vibrátil e poético. 

 

Porque nenhum de nós era dançarino. Onde estão todos os atores 
dramáticos, mas não queríamos criar um projeto de representação dramática, 
estávamos à procura de expressão física. E como não éramos dançarinos, a 
linguagem física era um pouco específica. Claro que havia várias linhas de 
treino, como o treino físico básico que é mais ou menos universal para o 
intérprete que quer usar o corpo. A segunda coisa era a formação específica 
criada de acordo com o tema que estávamos a pesquisar. A terceira coisa 
que eu diria é importante para a expressão física é a alta energia que estamos 
a utilizar nos nossos espetáculos. Por isso, estávamos a trabalhar muito na 
forma de difundir e de chegar ao público com o elevado impacto energético. 
Assim, o movimento é específico na medida em que usamos muito do chão 
e usamos o baixo fluxo do chão no movimento. Portanto, é mais ou menos 
como isto a que eu chamaria uma forma específica de movimento "Farm In 
The Cave". Está ligada com a energia. Também em expressão específica, eu 
diria o que é muito essencial e isto é, como lhe chamamos, o movimento 
intencional que usamos as intenções interiores como núcleo ou base do 
movimento. Assim, o movimento é sempre criado a partir de alguma ação 
interior.  Não é a coreografia, é o movimento interior, a ação interior que está 
a causar o movimento. Penso que estas são basicamente as palavras que a 
expressão física e... Sim, claro, estamos também a trabalhar com a voz e a 
música que está mais ou menos ligada no nosso trabalho, na nossa criação 
(HANA, 2021 – em entrevista concedida à autora). 
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Dessa maneira, podemos citar alguns elementos e etapas que são 

desenvolvidas no treino e que, de certa maneira, estão presentes na fisicalidade dos 

performers, na identidade de grupo, inclusive, no contato com o público, tais como: 

● Vivência com signos acústicos não-verbais; 

● Diálogo criativo não apenas entre os performers, mas um treinamento com 

os objetos organicamente e com técnicas, por exemplo: como posso 

descobrir músicas a partir dessa relação? Como controlar tecnicamente os 

jogos dos performers com os objetos? 

● Exercícios com partes do corpo: particionar o corpo para entender a 

potência de cada parte, seus impulsos, o que essa parte do corpo vai guiar 

e vai propor; 

● Exercícios com quedas e saltos, paradas repentinas, base e controle 

pélvico; 

● Mimesis: treinamento para vivenciar a cor da voz, da postura do corpo, da 

história por meio de estímulos internos e externos, da musicalidade do 

“outrar-se”; 

● Levantamento de partituras físicas e vocais mais colagens e sobreposições; 

● Treinamento e criação em espaço convencional ou não, assim como, 

experimentos em site-specific; 

● Treinamento vocal e musical, que explora a musicalidade interna, uma 

harmonização. Referência direta com o Gardzienice64 (PAUTILLA, 2021); 

● Sustentação de um corpo vibrátil: corporalidade e musicalidade;  

● Voz: emissão, respiração, ressonadores, dicção, pausas, entre outros. 

 

3.3 Olhares e percepções dramatúrgicas 

 

 O trabalho de dramaturgia no grupo é feito por intermédio de um processo que 

necessita de bastante entrega, escuta e diálogo por parte de todos os envolvidos. A 

dramaturgia que o Farm desenvolve é um reflexo do desenhar da genética cênica do 

grupo, mas é importante saber que o seu ponto de partida não é o texto escrito, o texto 

 
64 Centro de Práticas Teatrais "Gardzienice" é uma instituição cultural polonesa fundada em 1977 por 

Włodzimierz Staniewski (ex-colaborador de Jerzy Grotowski). Gardzienice é um grupo de teatro 
polonês experimental e antropológico polonês que desenvolve vários projetos de pesquisa que 
dialogam com artes, música, investigação de tradições culturais, treinamento físico e vocal, entre 
outros. O trabalho do grupo está fortemente enraizado na musicalidade.  

https://ao.vvikipedla.com/wiki/W%C5%82odzimierz_Staniewski
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convencional. “Fazer a dramaturgia no teatro físico é extremamente essencial para 

trabalhar nele, no entanto, é muito difícil também” (VARADZINOVÁ, 2021 – em 

entrevista concedida à autora), porque o grupo desenvolve uma narrativa sonora, um 

texto sonoro. O Viliam estrutura a dramaturgia através da relação com o movimento e 

da relação com o texto, um texto sonoro e físico65. O som e as texturas estão 

intrínsecos ao corpo.  

 

Na contemporaneidade as propostas de encenação vêm, ganhando novos 
contornos, e as fronteiras de linguagem se interpenetram, o mesmo pode-se 
dizer da dramaturgia, que recebe cada vez mais novos adjetivos (sonora, 
musical, corporal). Ou uma dramaturgia que está em total sinergia com a 
encenação. Barba (1995, p. 68) usa o sentido etimológico da palavra texto 
(construir ou a maneira de tecer) e da palavra drama (ação) para chegar ao 
conceito de dramaturgia como o percurso das ações no espetáculo. E a ação 
é “tudo aquilo que tem a ver com a dramaturgia [...] Tudo que trabalha 
diretamente com a atenção do espectador em sua compreensão, suas 
emoções, sua cinestesia, é uma ação”, isto é, som, luz, espaço, cenografia, 
variações rítmicas, uso e transformação de objetos, maquiagem e figurino. 
Essa aplicação cada vez maior do conceito não abandona sua origem, mas 
engloba outras possibilidades composicionais, colocando em jogo os 
elementos cênicos e mostrando sua operação, mais o jogo e menos a ilusão. 
Como diz Guénoun (2003, p. 53), “por/em/cena” (PAUTILLA, 2013, p. 30). 

 

Posto isso, em cada trabalho que o grupo executava, o movimento desenhava 

a dramaturgia, ou seja, o processo dramatúrgico do grupo era diretamente estimulado 

pelo treinamento e realizada a partir de um trabalho extremamente físico, atravessado 

por ritmo e musicalidade: uma potência energética tão potente quanto um texto falado. 

 

Eu acho que a dramaturgia é a parte mais problemática do trabalho como um 
todo. Quando eu digo problemática, eu não estou me referindo a ser só ruim, 
tá?! Estou me referindo a ser… é o grande caos, né?! Como não verbalmente 
fazer uma coisa, que não seja mainstream, mas que traga uma essência de 
contemporaneidade para a obra. Então, sinto que ali, como são várias coisas 
que acontecem ao mesmo tempo... como ele quer valorizar tanto memória 
quanto identidade, quanto um estilo muito específico de como fazer coisas 
quanto uma criação musical muito vanguarda dele mesmo para a cena e 
lançar essas coisas todas no mesmo… é, numa mesma plataforma, que, por 
acaso, é o teatro. Ele junta… os “trem” é tudo do teatro. Ele tem um bom 
poder de trabalhar com o não verbal, então, dançarinos estão incluídos nesse 
pacote, mas ele compõe a partir da música, ou seja, ele percebe o movimento 
a partir da música. Você tem um lugar muito mais próximo da dança. É, 
dramaturgia está aí. Dramaturgia está na escuta. Dramaturgia está como 
você encontra as relações de diálogo com os corpos de forma verbal e não-
verbal. E como esse ritual de encontro e de vivência de um processo criativo 
pode explodir, detonar as chaves de compreensões lógicas e/ou não lógicas 

 
65 Pensamento baseado na entrevista com a diretora e pesquisadora de teatro Juliana Pautilla, 

realizada no dia 15 de abril de 2021. 
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daquele que está de fora observando? E como isso dá fermento para os 
atores também? (MARTINS, 2021 – em entrevista concedida à autora). 

  

Para a realização dessa dramaturgia, que podemos atribuir a ela uma 

sonoridade física, o grupo conta com a participação de colaboradores. Nesse caso, 

uma das pessoas com mais influência no grupo e que assinalou o papel como 

dramaturgista em muitos trabalhos do Farm é a Profa. Dra. Jana Pilátová. “Ela 

trabalhou com Grotowski e é uma professora catedrática na universidade da cidade 

de Praga. Ela é uma mulher que conhece muito de história, de literatura, de 

dramaturgia” (MARTINS, 2021 – em entrevista concedida à autora) e sempre traz 

elementos importantes para o processo de composição dramatúrgica, por exemplo: 

textos, imagens, poemas, indicação de pesquisadores e artistas, tais como Nijinski, o 

antropólogo e teatrólogo polonês Leszek Kolankiewicz, entre outros. A partir disso, ela 

apresenta problemáticas que ajudam o processo de criação e a estrutura 

organizacional do grupo.  

 

3.4 Performer e o espaço 

 

Figura 41 - Farm in the Cave 

 
Fonte: https://farminthecave.com/en/. Acesso em: 14 jul. 2021. 

 

O espaço é um ponto decisivo nas montagens do Farm in the Cave e contribui 

diretamente com a criação das relações de efeito de presença nos espetáculos, 

especialmente, na relação entre performer e espectador. Posto isso, o Farm 

https://farminthecave.com/en/
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desenvolve um agenciamento do espaço e de todos os elementos que compõem os 

espetáculos de forma significativa e proposital. 

 

O agenciamento que eles fazem ali, que é essa relação de reflexão com 
público-plateia e com o agente emissor de uma informação verbal e/ou não. 
E que produz uma reflexão e efeitos naquele que faz, naquele que participa, 
ou quando todos participam (MARTINS, 2021 – em entrevista concedida à 
autora).  

 

Posto isso, é nítido como o espaço é um elemento dinamizador que dá vida a 

genética cênica do grupo. Então, para que ocorra a performação no processo de 

criação do Farm, se faz indispensável pensar em “como o espaço interfere e por que 

o espaço interfere” (MARTINS, 2021 – em entrevista concedida à autora). Esse 

pensamento instiga a entender que o espaço no trabalho do Farm não se fecha 

apenas ao que é visível, a espacialidade visível e palpável, confirma-se que o espaço 

também agencia jogos performativos.   

 

Aí a visualidade, aí as fotografias, aí a vivência do campo e como aquele 
impacto participativo social desse agenciamento do primeiro contato com os 
informantes e com os artistas, é determinante para a escolha da forma em 
que o espaço, que vai para o teatro convencional vai criar (MARTINS, 2021 
– em entrevista concedida à autora). 

  

Então, não importa se o espaço a ser trabalhado seja escolhido, seja 

encontrado, seja um espaço convencional ou um site-specific, o Farm se prontifica a 

levar aos seus espectadores vivências e impressões diversas no espaço de criação. 

Essas experiências podem ser pré-estabelecidas ou inventadas/ reinventadas, 

podem, inclusive, partir do espaço interior do performer. 

 

Ao vincular-se ao acontecimento cênico, o espaço passou a reorganizar os 
agentes do espetáculo, do antigo modelo cartesiano (espaço para exibição 
de um evento cênico planejado diante de um público), para um ambiente de 
experiências (lugar do gesto compartilhado entre atores e público), no qual 
compreende o espetáculo como pertencendo àquele espaço, e, se o espaço 
muda, a inter-relação dos agentes também é modificada (SILVA, 2019, p. 91).  

 

Em cada montagem do Farm é possível perceber relações distintas com o 

espaço e, logo, com tudo que envolve essa espacialidade. “Se a escolha for por um 

trabalho em site-specific, haverá perguntas como: como posso atuar no site-specific? 
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Como posso criar com esse sítio? Preciso mergulhar em sua história ou criar “novas” 

histórias?” (CARNEIRO, 2021 – em entrevista concedida à autora). 

O agenciamento do espaço está totalmente conectado às imagens e/ou ao 

visual, aos sons e/ou a musicalidade, aos corpos, aos objetos, às tecnologias usadas 

etc. Segue alguns tipos de espaços que foram explorados nas montagens do Farm: 

convencional ou não-convencional, experimental ou site-specific, real ou virtual, sacro 

ou mundano, entre outros.  

 

[...] o The Theatre, em específico, ele tem uma característica muito 
interessante que ele é participativo de em alguma medida, porque o contágio 
rítmico e vibracional que perpassa do palco até a plateia, ele é inevitável. 
Então, ele é participativo, porque você é afetado por aquilo em algum 
momento. Talvez por causa da sacralidade. Eles procuraram como raízes, 
como base central do trabalho… é... do Maracatu Nação, do Maracatu Rural, 
do Carnaval, o escárnio total e completo, né?! O The Theatre nasce do 
carnaval, mas é só uma continuidade do SCLAVI. E essa fala é importante 
que acabou de ser dita. Então, eu acho que vale a pena lembrar que ele parte 
dessa zona sacral de interação necessariamente comunitária, que agencia 
várias forças.  Vários vetores estão em operação. Então, a gente tem ali, de 
maneira plana num… Fighters, numa arena de toureadores, a gente tem 
espaço que está sendo agenciado pelo trabalho de campo, que vai procurar 
efeitos diretos para a participação do público. O Dark Love of Sonnets, ele 
não é feito, por exemplo, palco-público/plateia diretamente, mas ele é público/ 
plateia/ laterais, até onde eu lembro.  Aí depois a gente tem o SCLAVI, o 
SCLAVI é público-plateia distância, mas, ainda assim, é uma viagem sonora. 
É pela onda sonora, que ele potencializa a imersão pelos territórios dos 
“treinos”. Ele conversa sobre essa ausência de barreiras. Aí depois vem o 
Waiting Room, que faz uma pesquisa específica. Eles são convidados à 
Zilina-Zariecie para fazer uma abertura de um centro cultural, que é 
maravilhoso na Eslováquia, o Zilina-Zariecie.  Eles têm uns teatros… mais 
interessantes, que eu já vi na minha vida inteira. E eles tem um teatro todo 
feito de material reciclável embaixo de uma ponte. É lindo. No que eles 
fizeram abertura desse Centro Cultural, eles procuraram na memória do 
lugar, que era sobre chacina, esse genocídio com os judeus que aconteceu 
de transportar pessoas vivas dentro de trens para Auschwitz. Então, dali 
saiam, ali eles mandavam os judeus (MARTINS, 2021 – em entrevista 
concedida à autora). 

  

Quando falamos de espaço no trabalho de pesquisa do Farm, não estou me 

referindo à cenografia ou à arquitetura em si. O grupo conversa com o espaço e o 

configura como um lugar de experiência física, humana etc. Nomeia-se o espaço 

como o lugar das sutilezas e nuances relacionais entre performer e espectador, 

tornando, dessa maneira, o espectador participante nas ações. 

 

 



125 
 

 
 

3.5 O performer 

 

“O Performer é o homem de ação”. 
 

– Grotowski. 

 

Qual o papel do performer no Farm? Será que ele está apenas a serviço do diretor e 

das montagens espetaculares/ performativas do grupo? A resposta é claramente não. 

O trabalho com o diretor é algo bastante significativo no grupo, mas essa relação 

apenas acontece, porque antes o performer se permite ampliar a potência da 

presença do seu corpo, aspecto fundamental quando se menciona práticas 

performativas de treinamento do performer. 

Tomando como base um trabalho auto gerativo, conforme apresenta 

Schechner (2009), o mergulho em si no processo de treinamento é de suma 

importância para o performer conhecer, antes de qualquer coisa, a si mesmo. 

No Farm in the Cave há o treinamento em grupo e dentro desse treinamento é 

possível reconhecer as especificidades de cada performer: suas feições, suas roupas, 

seus movimentos enraizados em histórias de vida, em modos diferentes de enxergar 

a vida, posturas diversas de escuta, entre outros. Inclusive, essas camadas pessoais 

tornam os trabalhos performativos do Farm in the Cave intensamente atrativos e 

pulsantes no mais alto nível de dilatação da presença física (presença possível) de 

cada performer. A vivacidade do corpo performer é o que vem primeiro e acentua 

efeitos de presença significativos e partilha o DNA do Farm in the Cave. 

 

3.6 Relação entre diretor e performer 

 

Apesar de o performer ter a sua participação direta e voz no processo criativo 

e treinamento do Farm in the cave, a figura do diretor é bastante evidenciada e 

respeitada por todos. Ele não é, necessariamente, apenas o responsável pela palavra 

final do trabalho do grupo, no entanto, delineará sim a encenação. Ao modo que o 

performer desenvolve seu material físico e trabalha na subjetividade do seu 

movimento em diálogo com os outros integrantes, o diretor, como se fosse um 

maestro, conversa com os performers e guia suas expressividades, os ritmos e a 
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sonoridade das práticas. Viliam Dočolomanský rege o seu grupo de forma 

extremamente criativa, disciplinada e de forma rígida.  

De acordo com a diretora de teatro e pesquisadora Juliana Pautilla (2021), em 

entrevista concedida à autora desta dissertação, a direção do Farm é guiada pela 

subjetividade do movimento expressivo que o ritmo é capaz de levar para a cena. 

Pode-se dizer que em muitos trabalhos do Farm, o Viliam Dočolomanský buscou uma 

tensão, uma energia expressiva em seus performers através do ritmo medido, porém, 

não se limitou ao ritmo medido no sentido da música clássica apenas. Com um feeling 

de musicalidade, é como se os ritmos fossem cronometrados e desenhassem uma 

partitura musical. Sendo assim, ele cria zonas de tensões e relaxamento com sua 

musicalidade em cena. Essa variação energética é bastante convidativa para o 

espectador. 

 

3.7 Relação entre o performer e o público – contágio rítmico e vibracional 

 

“Qualquer coisa que se mova, em nosso mundo, vibra o ar.  
Caso ela se mova de modo a oscilar mais que dezesseis vezes por 

segundo, esse movimento é como som. O mundo, então, está cheio de 
sons. Ouça. Abertamente atento a tudo que estiver vibrando, ouça. 

Sente-se em silêncio por um momento e receba os sons”. 
 

– Murray Schaffer. 

 

Figura 42 - Farm in the Cave 

 
Fonte: https://farminthecave.com/en/. Acesso em: 14 jul. 2021. 

 

https://farminthecave.com/en/
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 Pensar em performatividade no Farm in the Cave, para mim, em especial, é 

pensar em uma musicalidade performativa. São vários elementos da linguagem 

musical que o grupo executa e que se materializam ou ficam em evidência no treino/ 

presentação, como por exemplo: o ritmo, a pausa, andamento brando ou precipitado, 

dinâmica, entre outros. Quando penso em musicalidade no trabalho do Farm, eu tenho 

a forte sensação de estar em contato direto com o pensamento de um corpo vibrátil. 

  

O corpo-em-arte-performativa (em arte, em obra de arte) é, assim, um “corpo 
vibrátil” (Rolnik: 2006) que transborda, dilui, faz vacilar (em planos de força) 
o corpo perceptivo ou o corpo material em sua própria materialidade 
(FERRACINI, 2010, s/p).  

 

A materialidade desse corpo vibrátil é decorrência da maneira musical como é 

conduzida a pesquisa prática e o treinamento do Farm. A musicalidade está e se 

desenvolve no corpo dos performers devido a maneira musical de o Viliam 

Dočolomanský enxergar esses corpos. Essas corporalidades também são música. Ele 

não separa e aí é onde se avista o DNA do grupo. 

 

O espetáculo é pensado, imagino eu, até onde me lembro do trabalho do 
Viliam, de maneira musical. A música é o DNA. O que se tem em Viliam... se 
vê tão forte fisicamente quanto musicalmente. Então, o trabalho do Viliam tem 
o DNA central na música. Então, falar do trabalho do Viliam é saber que, 
quem descende o trabalho dele, é alguém que segura uma vela de 
musicalidade, de um trabalho muito relacionado ao poder da escrita 
(MARTINS, 2021 – em entrevista concedida à autora). 

  

O treinamento estruturado à base da musicalidade no Farm alcança objetivos 

capazes de libertar o performer de suas resistências, de instigar/ provocar o performer 

a fim de encontrar a precisão, a liberação/ superação de resistências (físicas, mentais 

e emocionais) e a potencialidade de impulsos vivos e expressivos do seu corpo, do 

corpo-voz. Para mim, esse caminho metodológico do treinamento do Farm é um 

vestígio do teatro laboratório de Grotowski.  

 O trabalho de pesquisa do Farm está integrado a um processo de educação 

sonora e da presentificação de uma paisagem sonora, que se desenvolve, 

primeiramente, a partir de um processo de escuta ampliada. Ao tratar especificamente 

do que vem a ser musicalidade, compreende-se que: 

 

Não se trata apenas de uma aptidão para a música ou para sua percepção, 
mas da construção de uma atitude em relação ao mundo, de modo amplo, 
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em relação ao tempo, ao espaço e às conexões estabelecidas e suas 
intensidades. 
Música é movimento que se dá no espaço, durante algum tempo e que possui 
qualidades que alteram sua percepção. Compõem a musicalidade as 
conexões afetivas e instintivas que possibilitam e determinam essa 

movimentação (WITTER, 2013, p. 66). 

  

A base musical sempre presente no treinamento do Farm evidencia a 

percepção e incorporação dos sons que vibram nos corpos dos performers e que o 

movimento sonoro dos corpos dos performers atravessa o espaço e a musicalidade 

chega ao espectador. 

   

O performer sente que a sua respiração é uma maneira de trazer o mundo 
externo para o centro do seu corpo, e que a produção vocal – sons, palavras, 
músicas – é uma maneira de alertar o exterior sobre o que acontece por 
dentro (SCHECHNER, 2010, p. 340). 

 

De acordo com Varadzinová (2021), conforme explicado na entrevista, o 

objetivo do grupo é tocar o público através da energia. Essa energia independe se o 

performer caminha entre o público ou está apenas diante do olhar do espectador. 

Quando o treinamento vai para a cena, ele ganha outras materialidades sim, isso é 

consequência, e a sua força, a sua explosão de energia, que está presente e pulsante 

nos jogos e movimentos ritmados dos performers, emana ondas musicais e 

preenchem todo o espaço.  

À vista disso, esse contágio vibracional entre performer e espectador propõe 

outros espaços de leitura, de escuta e compreensão. A materialidade da vibração 

corpórea do performer não está voltada apenas para a potencialidade de sua 

“performação”, referindo se o performer é ou não bom suficiente para aquele trabalho. 

O diálogo do performer com o espectador se desenvolve a partir da relação com o 

impulso energético interno, que se expande e no movimento de vai e vem 

preenchendo todo o espaço por meio de um contágio rítmico e vibracional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, quando propus realizar essa pesquisa havia pensado apenas em 

fazer uma análise comparativa do processo de criação e treinamento performativo de 

performer nos grupos Movère e Farm in the Cave. No entanto, não imaginei que 

haveria outros elementos considerados significativos nos grupos para com a prática 

performativa e que iriam se materializar com mais força nesse trabalho. 

Gradualmente a pesquisa foi se encaminhando muito mais para um diálogo 

conceitual e prático de modo a legitimar a linguagem artística de cada grupo e 

encontrar pontos de encontro, do que uma comparação. A busca por esse diálogo 

contribuiu para levantar pontos em comum que fortalecem a proposta de o 

treinamento do performer ser a própria ação performativa ou, pelo menos, se 

aproximar dessa proposta. 

Posto isso, veio-me a necessidade de buscar entender quais foram os alicerces 

que ergueram historicamente e conceitualmente cada grupo e seus reais processos 

de criação. Desse modo, optei pelo levantamento de entrevistas para que a pesquisa 

não ficasse fechada apenas ao meu olhar enquanto pesquisadora-performer e 

espectadora. 

A partir disso, têm-se a presença, ou melhor, os efeitos de presença como 

ponto determinante no treinamento de performer nesse diálogo conceitual. Tanto no 

grupo Movère quanto no grupo Farm in the Cave, o processo de composição e 

execução de exercícios enquanto se treina contribui tanto com a individualidade do 

performer e o auxilia, quanto empreende um corpo receptivo, um corpo vibrátil. 

Com a finalidade de compreender o que seria presença, ou melhor, efeitos de 

presença, parto dos pensamentos de Féral66, que, paradoxalmente, faz uma 

comparação entre presença e ausência. Nesse sentido, a presença é vista enquanto 

um corpo ou um objeto que ocupa algum espaço. Da mesma maneira a ideia de 

presença ou o efeito da presença pode ser reconhecida quando não há corpos ou 

objetos presentes. A suposta ausência de presença acaba deixando visível o que 

poderia estar invisível: o efeito da presença. 

 
66 Josette Féral (2012) vai defender como “efeitos de presença” em seu texto How to define presence 

effects The work of Janett Cardiff que faz parte do livro Archaeologies of Presence – Art, Performance 
and The Persistence of Being.  
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À vista disso, Féral considera relevante apresentar não apenas um, mas sim, 

vários conceitos de presença com o intuito de abarcar seus campos de discussão 

epistemológicos: 1 - O que significa estar em um lugar? O que significa a expressão 

estar presente? Por onde podemos começar a analisar como se constitui a presença, 

ou melhor, o efeito dessa presença? 2 – É importante discutir que não é apenas o 

estar presente que constitui a presença, mas, também, o COMO está presente e a 

FORMA de estar presente, assegurando, dessa maneira, que temos uma presença 

particular; 3 - Elencando os efeitos da presença: “O que torna uma presença 

possível?”, inclusive, quando não está presente de fato em um lugar, mas há 

sensações e percepções que a evocam. 

Essas colocações levantam discussões em que, segundo Féral, a presença 

deixa de ser vista apenas no pensamento inicial que seria o estar presente (to be 

present) e passa para o que significa ter presença (to have presence). Assim, Féral 

não se fecha a análise da qualidade dessa presença. Ela exemplifica esse ponto ao 

trazer os Grandes Mestres e Pesquisadores do Teatro, como por exemplo: Eugênio 

Barba, que estiveram muito tempo imersos nessa pesquisa de análise e qualidade do 

estar presente, da presença. Não estamos aqui desmerecendo o trabalho e pesquisa 

de todos esses mestres importantíssimos para a nossa formação pessoal e 

profissional, Féral apenas nos apresenta uma alternativa de expandirmos nossas 

possíveis explanações do que vem a ser presença, ou melhor, os efeitos de presença, 

e propõe discutir como esse novo olhar está infiltrado e ativo em muitos trabalhos 

performativos, espetaculares, cênicos, etc.  

Ao invés de ficarmos presos na ideia da qualidade da presença, amplia-se o 

conceito de presença - efeitos de presença - e nos debruçaremos sobre o que Féral 

evidencia sobre as condições que tornam o efeito de presença possível: 1 – 

enquadramento por parte do espectador, que cambia em dualidades e dosagens entre 

o real e o espetacular, ou seja, os efeitos de presença são construídos no olhar do 

espectador; 2 – É necessário ir além da imagem, além do que se vê. Esse ponto rompe 

com a ideia de que ter presença está ligado apenas a qualidade do estar presente; 3 

– Os efeitos de presença podem ser ampliados quando as camadas espetaculares 

são despidas e abrem espaço para uma aproximação com o real e, dessa maneira, 

evidencia choques do real (aquilo que costuma passar por normalidade no dia a dia é 

posto em cheque, à mostra); 4 – Sensação e percepção de uma presença física real 
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são invocadas; 5 – Os efeitos de presença podem ser incorporados de forma 

intelectual, ou seja, é possível estar presente em algum lugar, mas apenas com a 

mente, com imagens mentais; 6 – A criação de técnicas e de treinamento físico 

contribuem sim para com os efeitos de presença; 7 – Sensação : a ausência de corpos 

reais também determinam um efeito de presença e elencam a relação com tempo e 

espaço; 8 – Não é a aparição que define um efeito de presença, e sim, a percepção 

dessa aparição; 9 – Efeitos de presença são evidenciados por diversas camadas, 

como, por exemplo: espaços virtuais, jogos performativos com vídeo (telepresença) e 

o som, entre outros.   

Para Féral essa percepção da presença acontece de forma assertiva (eu estou 

lá) e qualitativa (uma determinada qualidade ou modalidade do estar lá). Com esses 

dois apontamentos é possível também evidenciar a percepção da presença e sua 

manifestação por meio de três pontos culminantes: presença corpórea (o simples fato 

de estar presente), percepção (no que diz respeito ao espectador individual) ou termos 

mentais, tais como: estar intelectualmente em um espaço, mas não apenas 

fisicamente presente. Levanta-se, então, apontamentos entre presença e ausência, 

assim como, espaço e tempo.  Abrindo leque para discutir presença como um estado 

intermitente, assim como, presença à distância ou telepresença. Ao alternar presença 

e ausência, também há a possibilidade de criar um estado de presença.  

Nesses momentos alternados, por exemplo, é que outro elemento se solidifica 

para refletir sobre efeitos de presença: a percepção. Não há como negar que, 

conforme Féral, o envolvimento do corpo é duplo. A percepção da presença varia entre 

o reconhecimento mental (campo da consciência) e o sensível (dos órgãos 

sensoriais), revisitando sensações, memórias, imagens mentais, análises e 

associações frente à realidade. O efeito de presença tem a ver com a percepção.  

As sensações advindas da percepção dessa aparição também estão ligadas a 

visão, em seu sentido real ou ficcional. A visão mostra e a visão também esconde 

quando se fecha ao que apenas pretende enxergar ou sentir, ou inventa. Isso é algo 

bastante interessante, porque o papel da visão nessa aparição confronta o real e o 

ficcional, dois elementos que ampliam a presença, os efeitos da presença.  

 Esses jogos entre real e ficcional já não se enquadram no lugar comum de 

apenas ver e sentir. Pelo contrário, Féral nos mostra mais uma vez que o efeito de 

presença na arte contemporânea provoca sim o espectador, seja a sua percepção, a 
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sua visão; os sentidos são ativados mediante efeitos de ação e ruptura, entre presença 

e ausência. Traz àquele que vê instantes para questionar o que vê: a própria realidade.  

Ademais, o efeito de presença também é ancorado na realidade, jogando, 

inclusive, com o real e o virtual, com a ficção e a realidade, lembranças/ memórias e 

sensações reais. Ações físicas, por exemplo, podem ser aparentemente reais ou 

apenas mentais.  

Ao compreender os pensamentos supracitados de Féral sobre o que vem a ser 

presença e efeito de presença, é possível levantar questionamentos que contribuem 

com a investigação sobre o treinamento performativo do performer. Além de tentar 

identificar técnicas ou compreender o percurso de treino que os artistas usam para 

alcançar essa presença, esse efeito de presença.  

Os pensamentos de Féral abrem leque para refletir sobre quais condições 

tornam o efeito de presença possível nesse treinamento. Quais são os elementos 

dessa encruzilhada presentes no treinamento performativo do performer? Colocar o 

treinamento em cena, inicialmente, expande a presença corpórea do performer que 

antes estava condicionada a um lugar específico de treino (laboratórios de criação) e 

os efeitos dessa presença (já delineados pelos pensamentos de Féral) apontam 

camadas de percepção e sensação de forma dupla, que podem ser evidenciadas tanto 

pelo performer quanto pelo espectador. Tais camadas transitam entre o real (um corpo 

que treina), o supostamente irreal (corporalidades que nascem do treinar), assim 

como, novas imagens desse treino, que também podem ser mentais (ao descrever 

um corpo que treina por meio de um áudio) ou por telepresença (usar o vídeo como 

suporte desse treino expandindo as espacialidades dos experimentos). Outro 

elemento deveras instigante é que, ao abordar os efeitos de presença no treinamento 

performativo do performer, tanto o performer quanto o espectador são provocados a 

questionar a própria realidade, que está além daquilo que se vê. 

Os efeitos de presença abordados e defendidos por Féral abre espaço para 

transformar o processo de treinamento do performer em acontecimento. Quando se 

treina, não se vê figuras ou personagens representados, pelo contrário, é o performer 

pelo performer se abrindo ao espaço de performação. A presença daqueles corpos se 

transforma e dialoga com quem vê. 

Foi o que tentei responder a partir do diálogo com os dois grupos que dão corpo 

a essa pesquisa: o grupo Movère e o grupo Farm in the Cave, seja pelo meu olhar e 
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vivência enquanto pesquisadora desse trabalho ou com os integrantes e ex-

integrantes dos grupos, por entrevistas, fotos, fragmentos de textos, entre outros. 
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