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Esta pesquisa propõe uma investigação acerca das relações estabelecidas entre teatro e 

performance na encenação contemporânea, pensando a performatividade como um elemento 

desterritorializador na concepção do enunciado cênico. Deste modo realizamos uma intersecção 

entre teorias e reflexões acerca do conceito de encenação – desde seu surgimento, em meados do 

século XX, até a contemporaneidade –, e a filosofia pós-estruturalista de Gilles Deleuze e Félix 

Guattari, através dos conceitos de agenciamento, território, desterritorialização e 

reterritorialização, propondo um desenho conceitual acerca das mudanças de paradigmas na 

composição da encenação contemporânea, operadas pela presença da performatividade. Assim 

compreendemos a encenação como um território gestado pela tradição teatral e a performatividade 

como um elemento desestabilizador deste território, ocasionando mudanças nos modos de 

composição do enunciado cênico, ao longo da segunda metade do século XX, nos permitindo 

traçar possibilidades de compreender como a encenação contemporânea vem articulando seus 

enunciados cênicos. 

 Encenação. Agenciamento. Território. Performatividade. Desterritorialização. 

Contemporaneidade.  Reterritorialização.  

 

This research proposes an investigation about the relations between theater and performance in 

contemporary staging, considering the performativity as a responsible element for a 

deterritorialization in the construction of scenic discourse. In this way we conducted an 

intersection between theories and reflections about the concept of staging - since its emergence in 

the mid-20th century until the present - and the philosophy post-structuralist of Gilles Deleuze and 

Félix Guattari, using the concepts of arrangement, territory, deterritorialization and 

reterritorialization, proposing a conceptual framework about the changes of paradigms in the 

composition of the contemporary staging. So we understand the staging as a territory managed by 

tradition and the performativity as a key element of this destabilizing territory, causing changes in 

the composition of the enunciated stage throughout the second half of the 20th century, allowing 

us to draw opportunities to understand how the contemporary staging  have been articulated their 

discourse scenic. 

 Staging. Arrangement. Territory. Performativity. Deterritorialization. 

Contemporaneity. Reterritorialization. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

O teatro contemporâneo vem se mostrando cada vez mais fluido e hibrido, não 

cessando de estabelecer relações com diversas linguagens artísticas, de modo a experimentar 

variadas formas de criação, cada vez mais ligadas a estados processuais e experimentais da 

cena, que ressoam na forma de compreendermos a dimensão expressiva das diversas 

materialidades que compõem o fazer teatral. É diante desta multiplicidade presente na cena 

contemporânea, que investimos em um estudo acerca do conceito de encenação, uma vez que 

talvez este seja a ferramenta mais promissora para se compreender essa construção do 

discurso cênico, pois tal conceito permite-nos considerar o teatro como um complexo de 

elementos e materiais, que se acoplam, se relacionam e/ou se repelem em prol da constituição 

de uma obra, que fala e expressa sentidos.  

Nesta perspectiva compreendemos que a encenação produz um enunciado cênico. Se o 

termo “enunciado” normalmente está associado à linguística e se refere a constituição de uma 

frase ou de um texto que constrói um discurso, nos parece apropriado utilizarmos o termo 

enunciado cênico, uma vez que, ao nosso ver, o conceito de encenação produz linguagem, 

pois agencia diversos elementos em prol de uma comunicação, ainda que esta venha a ser 

polifônica, plural e multifacetada. O que queremos defender primeiramente é que o conceito 

de encenação pode ser pensado como uma forma de compreendermos a linguagem que o 

teatro produz ao amalgamar as diversas vozes presentes nas materialidades cênicas, e que 

portanto, o termo enunciado cênico nos parece apropriado, pois ao utilizarmos sugerimos 

transbordar a dimensão linguística e da palavra, como forma de organizar discurso, em prol de 

se compreender os acontecimento cênicos e efêmeros da cena como linguagem.  

Esta primeira consideração se deve ao percebermos que desde o surgimento do 

conceito de encenação na virada do século XIX para o XX, inúmeros encenadores e 

teatrólogos se dedicaram a desenvolver e experimentar formas e proposições de composição 

cênica, fundando inúmeras possibilidades de relação com espaço, tempo, texto, público, novas 

perspectivas para o trabalho do ator, entre outras, fazendo-nos conceber o teatro como uma 

linguagem artística com contornos muito mais complexos do que outrora se considerava, 

tirando justamente o domínio do texto como principal elemento comunicante e expressivo no 

teatro, permitindo ecoar as outras vozes da cena. 

Diante destas novas perspectivas, advindas do surgimento da encenação, e passado 

todos os direcionamentos e contribuições do teatro moderno, nos encontramos diante da 

chamada cena contemporânea. É a partir desta que nos aparece um primeiro questionamento: 



O que está em jogo na encenação contemporânea? Ou ainda: Como a encenação 

contemporânea tem articulado os seus enunciados cênicos? São vários posicionamentos e 

apontamentos acerca das possíveis respostas, uma vez que não é possível uma definição plena 

para tal indagação. Porém, uma consideração acerca deste questionamento nos parece 

consistente: o teatro tem estabelecido uma forte relação com a arte da performance e com a 

performatividade.  

Certamente a principal característica e/ou aporia, se considerarmos os dias de hoje, do 

teatro está ligada a noção de representação bem como a de mimese, pois mesmo que com 

olhares divergentes a Poética de Aristóteles tem sido de grande influencia na determinação do 

fazer teatral ocidental. Nesse sentido quando apontamos a noção de representação como uma 

aporia do teatro estamos enfatizando que justamente desde o surgimento do conceito de 

encenação, a representação como característica intrínseca do teatro tem-se enfraquecido, 

entrado em crise, fazendo o teatro se rever enquanto linguagem, bem como o significado de 

ser uma arte dada a representação.   

Se podemos diagnosticar uma crise da representação no teatro desde o início do século 

XX, podemos constatar que as experimentações e as rupturas ocorridas na arte de modo geral 

a partir da década 1960 – geradas pela arte da performance e pela noção de performatividade 

–, ocasionaram num rompimento das fronteiras que separavam as linguagens artísticas, e logo 

o teatro também ressoará este movimento investindo no elemento performativo, o que 

acarretará na negação da  noção aristotélica de representação.   

Neste sentido, o recorte e a problematização de nossa pesquisa encontra-se na busca de 

compreender o investimento na performatividade, por parte da encenação contemporânea, 

como um dos elementos constituintes na formulação de seu enunciado cênico e, logo, na sua 

forma de expressão. Sendo assim estabelecemos alianças com pesquisadores e estudiosos do 

teatro contemporâneo que vem traçando possibilidades de leitura a partir, justamente, desta 

percepção da relação estabelecida entre teatro e performance, de modo a enfatizar as 

alterações nos modos de operar da arte teatral, resvalando sobre as dimensões poéticas e 

estéticas da cena contemporânea. 

 Para realizar tal estudo propomos traçar um desenho conceitual utilizando-nos dos 

conceitos de “agenciamento”, “território”, “desterritorialização” e “reterritorialização”, 

apresentados na filosofia pós-estruturalista de Gilles Deleuze e Félix Guattari, considerando a 

encenação teatral – fundada pela tradição teatral – como “território” no qual são realizados 

diversos “agenciamentos” e a performatividade como um elemento “desterritorializador”, ou 

ainda como salientam os filósofos, “como linhas de fuga”, na encenação contemporânea, 



buscando compreender as mudanças de formulação nos enunciados cênicos na encenação, 

pensando-as então como “reterritorializações”.  

Ao levarmos em consideração que o pós-estruturalismo instaura uma teoria da 

desconstrução e uma abordagem mais aberta no que diz respeito à diversidade de métodos e 

que ainda enxerga o significante e o significado como inseparáveis em contraste com o 

estruturalismo, que afirma a independência e a superioridade do significante em relação ao 

significado, a utilização dos conceitos de Deleuze e Guattari nos permite traçar uma 

cartografia acerca da encenação contemporânea gerando apontamentos para a leitura e 

compreensão da mesma de forma não totalizadora, mas sim respeitando toda heterogeneidade 

de suas produções, assim como as singularidades de seus enunciados cênicos. 

Assim, no primeiro capítulo intitulado “território” buscamos evidenciar o surgimento e 

a consolidação do conceito de encenação, apresentando os principais dispositivos que fizeram 

florescer o conceito, bem como as propostas estéticas naturalista e simbolista – consideradas 

correntes fundadoras da encenação –, e também as práticas e propostas de alguns encenadores 

da primeira metade do século XX que nos permitirão compreender tal consolidação. Ainda 

compõem este primeiro capítulo a exposição do desenho conceitual proposto por nós, no qual 

evidenciamos a encenação como um território e a forma como este conceito funciona a partir 

de seus agenciamentos.  

Já no segundo capítulo intitulado “desterritorialização”, provocamos de fato uma linha 

de fuga do teatral, pois nos dedicaremos a compreender a noção de performance e de 

performatividade. Nesse sentido, apresentamos a noção de performance de um modo amplo 

de acordo com “os estudos da performance”, nos apoiando principalmente nas contribuições  

de Richard Schechner, para num segundo momento nos determos a arte da performance e na 

forma como esta desterritorializou as formas de se fazer e pensar a arte. Por fim nos 

inclinamos mais uma vez a arte teatral, a fim de compreendermos a performatividade como 

um elemento desterritorializador na encenação. 

Em nosso terceiro capítulo, intitulado “reterritorialização”, levantamos algumas 

possibilidades de compreender como a encenação contemporânea vem organizando e 

estruturando seus enunciados cênicos a partir da linha de fuga causada pela performatividade. 

Nesse sentido abordamos os conceitos de teatro pós-dramático proposto pelo pesquisador 

alemão Hans Thies-Lehmann, e de teatro performativo apresentado pela pesquisadora franco-

canadense Josette Féral, por acreditarmos que ambos tocam em pontos essenciais para se 

entender a dimensão performativa no teatro contemporâneo, bem como pela importância que 

estes conceitos incidem na discussão artística e acadêmica do nosso fazer teatral atual. Ainda 



na interlocução com a seara critica, trazemos para a discussão alguns pontos e propostas 

abordados ao longo do nosso estudo para definirmos algumas diretrizes de como 

apreendermos uma reterritorialização da encenação. Também compõem este capítulo algumas 

evidenciações acerca da teoria desenvolvida a partir da exposição de três encenações 

contemporâneas que nos permitirão enfatizar as mudanças operadas na constituição dos 

enunciados cênicos, bem como a singularidade e a diferença nas formas de produzir 

enunciados de cada encenação, ressaltando a pluralidade da cena contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fig. 1
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O território é de fato um ato, que afeta os meios e os ritmos, que os "territorializa". O território é o produto de 

uma territorialização dos meios e dos ritmos. Dá na mesma perguntar quando é que os meios e os ritmos 

territorializam-se, ou qual é a diferença entre um animal sem território e um animal de território. Um território 

lança mão de todos os meios, pega um pedaço deles, agarra-os (embora permaneça frágil frente a intrusões). Ele 

é construído com aspectos ou porções de meios. Ele comporta em si mesmo um meio exterior, um meio interior, 

um intermediário, um anexado. Ele tem uma zona interior de domicílio ou de abrigo, uma zona exterior de 

domínio, limites ou membranas mais ou menos retrateis, zonas intermediárias ou até neutralizadas, reservas ou 

anexos energéticos. Ele é essencialmente marcado por "índices", e esses índices são pegos de componentes de 

todos os meios: materiais, produtos orgânicos, estados de membrana ou de pele, fontes de energia, condensados 

percepção-ação. Precisamente, há território a partir do momento em que componentes de meios param de ser 

direcionais para se tornarem dimensionais, quando eles param de ser funcionais para se tornarem expressivos. Há 

território a partir do momento em que há expressividade do ritmo. É a emergência de matérias de expressão 

(qualidades) que vai definir o território.
2
  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Planta da baixa de teatro. Imagem disponível em: http://amf.org.br/auditorio/plateiaplanta.jpg 

2
 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix.  Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. V.4. Rio de Janeiro: Ed. 34, 

1997, p. 127. 

 



 

 

 

É possível considerar, nos dias de hoje, que o conceito de encenação esteja 

amplamente consolidado no âmbito da pesquisa e da produção artística. E ainda, que este tem 

sido uma importante ferramenta para se compreender as diversas funções no fazer teatral 

contemporâneo.  

Porém, na mesma medida, a encenação tem se mostrado uma prática extremamente 

heterógena, e um conceito fluido e variável, ou seja, se em sua origem, esta se apresentava 

como uma prática intrinsecamente vinculada à figura do encenador e que buscava aglutinar os 

elementos que constituem o espetáculo teatral para se produzir uma unidade homogênea na 

produção do enunciado cênico, hoje não podemos considerar estas diretrizes como verdades 

estabelecidas, pois há de se avaliar a singularidade e os agenciamentos em cada trabalho 

artístico.  

Dentro desta perspectiva, podemos afirmar que a encenação se fundou e se estabeleceu 

como uma zona autônoma do teatro ao enfatizar a noção de acontecimento cênico
3
e as 

interconexões de todas as materialidades cênicas (cenário, figurino, iluminação, texto, ator 

etc.), como geradora de comunicação e produção dos sentidos. Assim, neste primeiro 

momento do nosso estudo, propomos uma retomada histórica, a fim de compreendermos a 

consolidação deste conceito, assim como os movimentos e experiências gerados, com ênfase, 

na primeira metade do século XX, período este no qual temos significativos registros de 

produções teatrais que não só fizeram a encenação se concretizar como conceito, mas que 

ainda ressoam nas produções teatrais contemporâneas.  

Cabe ressaltar que, ao empreendermos tal retomada histórica, estamos vinculados a 

uma certa tradição dos estudos teatrais de origem europeia, ou seja, estamos lidando aqui com 

registros históricos que não são similares à história da produção teatral brasileira, mas que 

propiciam, ainda assim, uma melhor compreensão do conceito de encenação nas práticas 

teatrais no ocidente de um modo geral. Deste modo, consideramos que a consistência de tal 

retomada histórica, resida na compreensão da grande influência dos encenadores desta 

                                                           
3

 Utilizaremos o termo “acontecimento cênico”, ou ainda “acontecimento da cena”, para designarmos a 

encenação como algo que se dá em movimento e em apresentação, diferenciando-a do texto, por exemplo, que 

possui uma materialidade concreta. Trata-se de compreendermos que o trajeto percorrido pela encenação desde 

seu surgimento irá enfatizar, ainda que de maneira paulatina, a dimensão do “fazer” e das interconexões entre 

materialidades cênicas no palco, praticadas no aqui e agora da encenação, como o principal motor de sua 

existência. A ação cênica – não no sentido aristotélico, mas sim “ação” ligada ao “fazer” – se tornará a própria 

inscrição do teatral como evidenciaremos ao longo do estudo.  



primeira metade do século XX, bem como do conceito de encenação sobre a cena moderna e 

contemporânea brasileira, e que portanto nos debruçarmos sobre surgimento da encenação 

seja uma forma de entendermos a história de nossas influências estéticas e poéticas.  

Salientamos, que com essa retomada histórica, não almejamos dar conta de uma 

demanda extremamente meticulosa sobre o desenvolvimento da encenação no período 

supracitado, mas sim trazermos para a discussão fatos, considerações, reflexões e práticas de 

artistas e pesquisadores que nos permitam atingir o nosso objetivo, qual seja, construir um 

panorama sobre a constituição do conceito de encenação de modo a demonstrar como este se 

tornou um território que potencializa o acontecimento cênico como um local de agenciamento 

coletivo de enunciação; como uma linguagem própria do teatro, como afirma Pavis: 

 

A encenação é, assim, uma representação feita sob a perspectiva de um sistema de 

sentido, controlado por um coletivo. É uma noção abstrata e teórica, não concreta e 

empírica. É a regulagem do teatro para as necessidades do palco e do público. A 

encenação coloca o teatro em prática, porém de acordo com um sistema implícito de 

organização de sentido. (PAVIS, 2010, p.3) 

 

Assim, na esteira de teóricos como Patrice Pavis e Jean-Jacques Roubine, 

consideraremos como marco do surgimento da encenação a década de 1880, apesar de, não 

desprezamos enxergar em momentos anteriores marcas embrionárias do que entendemos 

como encenação nos dias de hoje
4
. Mas, como bem salienta Pavis (2010, p.4), é justamente 

nos anos 1880 que a encenação conheceu uma ruptura epistemológica e “adquiriu o sentido 

moderno do termo, certamente ainda no sentido de passagem do texto para o palco, mas cada 

vez mais como arte autônoma
5
”. Nesta mesma linha, Roubine detalha que o surgimento da 

encenação data de 1887, com a fundação do Théâtre-Libre na França, por André Antoine 

(1858-1943) – que, inclusive, é considerado o primeiro encenador – pois, como ele anuncia, 

ainda que seja possível enxergar em outros momentos sinais do surgimento da encenação, as 

últimas três décadas do século XIX constituem de maneira mais evidente a “percepção de 

uma nova época para a arte teatral” (ROUBINE, 1998, p.14). 

                                                           
4
Como exemplo destas marcas embrionárias, temos os espetáculos – tão pouco comentados – do grupo alemão 

dos Meininger, que surge em 1866, e que trazia em sua concepção cênica uma forte preocupação com a 

construção da unidade, assim como com a interpretação dos atores, se aproximando muito do movimento 

naturalista que viria se desenvolver anos mais tarde. Dentre alguns encenadores que tiveram contato com o 

trabalho dos Meiningers, temos André Antoine e Constantin Stanislavski, que não por acaso desenvolverão seus 

trabalhos dentro da estética naturalista. O pesquisador e professor Rogério Santos Oliveira, dedicará um capítulo 

inteiro sobre Os Meiningers em sua tese de doutorado. Ver em: OLIVEIRA, Rogério Santos. El proceso creativo 

teatral: conceptualización y análisis a través de su aplicación a la obra de albert boadella y els joglars. 2009. 

Tesis de Doutorado. Universidad de Alcalá Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Filología. 
5
 Idem.  



 Portanto, organizaremos nossa exposição acerca da consolidação do conceito de 

encenação, primeiramente apontando as novas perspectivas de algumas das materialidades 

cênicas que serão essenciais para o desenvolvimento do conceito para, na sequência, expor 

algumas das propostas estéticas desenvolvidas nesse primeiro momento da encenação, quais 

sejam, as correntes naturalista e simbolista, que, certamente, tiveram grande importância na 

constituição do conceito de encenação, e que, ainda, permitiram o teatro avançar e desdobrar 

suas propostas poéticas e estéticas. Por fim, vamos nos deter sobre a proposta teatral de dois 

encenadores e teatrólogos da primeira metade do século XX que, ao nosso ver, exerceram, e 

ainda exercem, grande influência nos modos de compreender a encenação moderna e 

contemporânea, sendo eles o francês Antonin Artaud e o alemão Bertolt Brecht.   

 

 

O primeiro ponto que nos parece fundamental para explicitar essa mudança 

epistemológica apontada por Pavis é a relação do teatro com o texto, pois até então o texto se 

apresentava, tradicionalmente, como o principal elemento da arte teatral, fazendo com que 

todas as funções e formas de expressão do espetáculo operassem dedicados a ele. Nesse 

sentido, podemos considerar que a ruptura com a hegemonia do texto no teatro seja a marca 

mais evidente acerca do surgimento da encenação.  

Roubine frisa que a hegemonia do texto data de muito tempo, sendo que no século 

XVII um partido intelectual impôs uma hierarquia dos gêneros, “e não é por acaso que a 

maior valorização beneficia aquelas formas teatrais que repousam sobre um domínio 

exclusivo do texto (tragédia, comédia etc.); e que pelo contrário, a desvalorização atinge todas 

as formas que atribuem ao espetáculo uma parte mais ou menos importante” (ROUBINE, p.                                

45, 1998). O ensaísta ressalta que essa sacralização do texto irá imperar ao longo dos séculos 

XVII, XVIII e XIX, de forma a influenciar o espetáculo ocidental, ou seja, a definição do                 

texto como um elemento superior
6
 se refletirá nos modos do fazer teatral durante todo esse 

período.  

 

Vemos assim esboçar-se, ao mesmo tempo, a especialização e a hierarquização das 

profissões teatrais: a cada um o seu métier, e todos a serviço do texto (e do autor)! 

Cada um vai trancar-se na sua especialidade: encarnar um personagem, conceber e 

                                                           
6
 Essa tônica do texto como uma força hegemônica pode ser observada não só em relação ao teatro, mas sim a 

própria cultura e sociedade europeias que, durante séculos, irão enfatizar ideia e o pensamento como formas 

superiores de conhecimento e de “verdade” perante a vida. O rompimento com este ideal se dará apenas no 

século XX.  



construir um cenário, organizar as entradas e saídas dos intérpretes e os seus 

movimentos em cena [...]. Em suma, o teatro não escapará mais de uma 

hierarquização das competências, em cujo topo ficarão o autor e a vedete (sendo que 

o encenador só ascenderá a essa posição dominante no século XX) (ROUBINE, 

1998, p. 46). 

 

É importante ressaltar que, ainda que o conceito de encenação comece a ser praticado 

pelos artistas precursores, colocando o foco nas materialidades da cena e nas possibilidades de 

significação possíveis no palco, nesta virada do século XIX para o XX, a relação de 

subordinação com o texto ainda irá perdurar por algumas décadas. Mesmo com a “ascensão” 

da figura do encenador à posição de autor da obra teatral, ele ainda operará numa relação 

direta com o texto. Esse dado deve ser observado com maior detalhamento, pois temos que 

considerar a estrutura dramática como a estrutura primordial do texto que certamente irá 

ressoar no fazer teatral da época. 

Portanto, sem nos determos muito a esse respeito, uma vez que fugiríamos do escopo 

deste estudo, mas levando em conta a importância do texto no fazer teatral desta virada de 

século, se faz necessário entendermos o funcionamento da estrutura dramática e as suas 

ressonâncias na prática cênica, uma vez que o drama será um dos principais elementos para se 

compreender a noção de representação dentro do teatro.  

Podemos compreender o drama como eco dos paradigmas ditados pela Poética de 

Aristóteles, quais sejam, mimesis, causalidade, verossimilhança e unidade de ação, que se 

tornaram cânones universais da criação dramatúrgica a partir de sua retomada pelo 

Renascimento. Desse modo, a forma dramática, herdeira dos ideais neoclássicos oriundos dos 

conceitos aristotélicos, se constituirá como um palco teológico, colocando o foco sobre o 

sujeito que se vê espelhado e é constituído por relações dialógicas e interpessoais, que 

funcionam como meio de expressão dos temas e tramas a serem narrados.  

Segundo Szondi, o drama é absoluto ou, em outras palavras, a forma dramática deve 

se desvencilhar de tudo que lhe é exterior, para que prevaleça a construção de um cosmos 

fictício que é desenvolvido em um palco fechado, no qual personagens imitam ações humanas 

com a intenção de criar uma ilusão de realidade.  

 

O mesmo caráter absoluto aparece na relação do drama com o espectador. Não 

sendo réplica dramática um enunciado do autor, ela tampouco é uma fala dirigida ao 

público. Este se limita a assistir ao que dramaticamente se pronuncia: silencioso, de 

mãos atadas, paralisado pela visão de um outro mundo. Sua total passividade (sobre 

a qual repousa a vivência dramática) deve, porém, ser revertida numa atividade 

irracional: o público era (e é) arrastado para o interior do jogo dramático, passando 

de espectador a sujeito falante – pela boca de todas as personagens, bem entendido. 

A relação espectador-drama conhece apenas total separação ou total identidade; ela 



desconhece tanto a intromissão do espectador no drama, quanto sua interpelação 

(SZONDI, 2011, p. 25). 

 

 Se estas diretrizes apontadas por Szondi constituem a compreensão da forma 

dramática ideal, ou ainda, nas palavras do próprio autor, do “drama absoluto”, compreender a 

sua crise, na perspectiva szondiana, é perceber fraturas nesta forma absoluta que, para o 

teórico, podem ser caracterizadas pela invasão de elementos formais líricos e épicos no 

drama, elementos estes, ainda segundo o autor, convocados pelos novos conteúdos (ou temas 

abordados pelos dramaturgos) que não cabem mais na esfera das relações intersubjetivas
7
. Por 

uma outra via, alguns pesquisadores irão enfatizar que não se trata apenas de considerar os 

traços estilísticos como sintomas para se compreender a crise do drama. A esse respeito o 

pesquisador Luís Fernando Ramos aponta que  

 

Curiosamente, até pela pretensão de modelo teórico que não se preocupava em fazer 

a história do drama, mas em mostrar como a história se manifestava na forma 

dramática, em nenhum momento Szondi discute os aspectos históricos da 

transformação radical que se anuncia já em Wagner, em termos dos processos 

constitutivos da materialidade cênica a partir de pressupostos externos ao drama e 

relativos às suas relações com outras artes como a música e a pintura, nem as 

conseqüências que essas transformações teriam sobre o próprio drama (RAMOS, 

2010, p.60)  

 

Em perspectiva semelhante, o francês Jean-Pierre Sarrazac, ao abordar a crise do 

drama, irá considerá-la por uma via endógena na esteira de Szondi, mas também a abordará 

por uma via exógena, considerando, justamente, a influência da “invenção da encenação 

moderna (Antoine e Stanislavski) e com certas utopias de um teatro emancipado da literatura 

dramática (Craig)” (SARRAZAC, 2012, p. 21) como forma de se compreender a crise do 

drama.  

Portanto o fazer teatral, que se guiava, até então, pelo texto como principal motor da 

sua expressão cênica, irá refletir os modos da estrutura dramática em uma visão normativa de 

como se compreender o teatro. Ainda que levando em consideração a crise da forma 

dramática na época, as noções de mimesis, verossimilhança, unidade de ação e, ainda, a ideia 

de fábula, se farão presentes de forma norteadora, tanto de modo a serem reforçadas, como 

transgredidas nas produções teatrais do século XX.  

Claro que, se não encararmos a história da encenação de forma linear e evolutiva, é 

possível considerar outras propostas cênicas que divergentes da afirmativa acima, mas, como 

bem pontua Roubine, apesar de haver exceções – e podemos citar as propostas de Meierhold 
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Sendo que Szondi enxergará na forma épica, a de Brecht em particular, uma espécie de solução para a crise 

inaugurada neste período. 



Craig, Artaud – “não se pode dizer que o teatro de seu tempo tenha sido amplamente 

influenciado pelas posições por eles assumidas” (ROUBINE, 1998, p. 49). Prolongando-se a 

esse respeito, Roubine afirma:  

  

Em resumo, no início do século XX a arte da encenação exigia o apoio de um bom 

texto. Quanto à arte de representar, ela utilizava, aperfeiçoava e inventava técnicas, 

cada uma das quais era um meio de visualizar, materializar, encarnar, uma ação, 

situações, personagens, tudo quanto fora previamente imaginado por um escritor 

(1998, p.50). 

 

Apesar disso, a consolidação da encenação como arte autônoma gerará uma grande 

discussão acerca das noções de autoria e, mesmo, de teatralidade ou das especificidades da 

linguagem teatral e das potencialidades da cena, muitas vezes colocada em termos de uma 

passagem de “poder demiúrgico” do espetáculo, ou seja, de concepção da obra, da autoria das 

mãos do dramaturgo para o encenador, fazendo com que, apesar do avanço nos modos do 

fazer teatral, ainda assim tenhamos uma voz transcendente dentro da criação.  Sem 

desmerecer a importância de tal discussão, ao olharmos por outra via, esta ascensão do 

encenador como a figura do grande autor virá a potencializar, claro que com movimentos 

diversos e díspares, a potência de criação dos outros agentes do espetáculo.  

Se, como acabamos de ver, mesmo com o surgimento da encenação e a busca por uma 

autonomia da cena, o texto permaneceu presente nas produções teatrais da época e, mesmo na 

encenação contemporânea atual – que traz consigo, em sua prática, a concretização do teatro 

moderno bem como da encenação como conceito – a presença do texto teatral persiste e 

existe, ainda que de maneira reinventada, processual, conjugada à cena e, até mesmo, pré-

fabricada sem com isso desfazer a ideia de uma autonomia da cena. O cerne do que queremos 

frisar aqui e que, na verdade, nos guia nesta pesquisa, não está numa oposição entre texto e 

cena, mas sim na concepção da encenação como um território que agencia todos os elementos 

que compõem a cena, inclusive o texto, em prol da construção do enunciado cênico.  

O que nos parece importante compreender é que o teatro, na virada do século XIX 

para o XX, é marcado por uma mudança substancial de seus paradigmas estéticos, pois o fato 

dele conseguir se organizar conceitualmente em torno da inscrição cênica de um 

acontecimento – ainda que correspondendo ao texto, mas fazendo deste acontecimento (ações, 

cenário, figurino etc.) um elemento significante na produção de sentido do espetáculo – torna-

se algo inovador para a época, fundando uma nova poética teatral, que alcançará inúmeros 

desdobramentos e apresentará novas possibilidades de composição cênica.   



Outro dado que nos parece importante de ser salientado para compreendermos o 

surgimento da encenação é o desenvolvimento de novas tecnologias que, aos poucos, irão 

adentrando o palco na primeira metade do século XIX, e cada vez mais se consolidando como 

ferramentas necessárias ao teatro ao longo do século XX. Essas tecnologias mudam a forma 

de operar a produção de espacialidade nos espetáculos teatrais da época, como, por exemplo, 

os cenários que passam a integrar técnicas cada vez mais variadas.  

Se antes tínhamos um cenário composto por um telão de fundo, nessa primeira metade 

do século XIX começam a surgir telões laterais que permitem haver entradas e saídas de 

atores criando uma dinâmica cênica diferenciada. Também começam a ser utilizadas as 

bambolinas, representando o céu e “simetricamente dispostas segundo o eixo da perspectiva, a 

um cenário composto de construções livres (os “praticáveis”), portanto suscetíveis de 

combinações muito mais variadas” (DORT, 2010, p.89). Além destas novas funções da 

cenografia, Bernard Dort aponta também para a utilização de painéis transparentes e pontes 

portáteis que permitiam usar diversos planos, não só em profundidade, mas também em altura 

e, dessa forma, multiplicar os efeitos de perspectiva. Nesta linha, ele vai além: 

 

Entretanto a riqueza e a abundância de técnicas pesam menos que um fato essencial: 

o espaço cênico não é mais imutável nem uniforme, ele se modifica a cada 

espetáculo. Toda representação de teatro coloca a questão de seu espaço cênico: é 

necessário construí-lo, imaginar um, novo e singular, em cada oportunidade. 

(DORT, 2010, p.89)  

 

Ainda em relação à tecnologia, outra inovação que irá contribuir de maneira enfática 

para a consolidação da encenação, será a utilização da iluminação elétrica, pois, a partir de 

1880, a lâmpada incandescente será empregada na maioria dos teatros. Além da intensidade 

alcançada nos quesitos de potência – em detrimento da iluminação a vela e, posteriormente, 

da iluminação a gás – essa fonte luminosa auxiliará na construção de ambiências e texturas 

cênicas que, inclusive, em muitos casos, irão contribuir com o cenário. Mais uma vez, o que 

está em jogo é a modificação e a percepção acerca do espaço cênico, pois por meio destas 

tecnologias se fara possível a construção de uma cena para além da comunicação textual, ou 

ainda, da ilustração de um texto. Roubine enfatiza a revolução causada pela iluminação 

elétrica:  

 

A revolução potencial que a iluminação elétrica permite ao menos imaginar 

enriquece a teoria do espetáculo com um novo polo de reflexão e experimentação, 

com uma temática da fluidez que se torna dialética através das oposições entre o 

material e o irreal, a estabilidade e a mobilidade, a opacidade e a irisação etc. Em 

suma, aparece pela primeira vez, sem dúvida, a possibilidade técnica de realizar um 



tipo de encenação liberto de todas as amarras dos materiais tradicionais. 

(ROUBINE, p. 23).  

 

A pesquisadora Cibele Forjaz irá ressaltar a reviravolta sofrida pelo teatro com o 

surgimento da iluminação elétrica e, principalmente, com o emprego das lâmpadas 

incandescentes porque, embora já houvesse o uso de outros tipos de iluminação elétrica nos 

teatros, fora conjuntamente às lâmpadas incandescentes que desenvolveu-se a resistência, 

fazendo com que a intensidade da luz pudesse ser controlada. 

 

Nesse sentido, para a iluminação cênica, mais importante do que a intensidade da 

luz [...] é o fato da lâmpada incandescente permitir o controle total da tensão da 

corrente, ou seja, de forma simplificada, da quantidade de elétrons que passa pelo 

filamento, através das chamadas resistências ou dimmers. Além de tornar visível, a 

luz elétrica também tem o poder de esconder. (FORJAZ, 2013, p. 13)  

 

Ou seja: a capacidade não somente de tornar visível, mas também de esconder, torna 

esse recurso, de acordo com Forjaz, muito importante, na medida em que ele traz 

possibilidades de corte, de passagem de cena e de intensidades que, certamente, promoverão 

possibilidades inusitadas de composição, assim como de desenvolvimento de uma linguagem 

da luz, que muito irá colaborar para o desenvolvimento da produção de sentidos no espetáculo 

teatral.  

Portanto a noção de encenação, para o teatro, possibilitou a passagem da compreensão 

deste como algo que se configurava a partir do texto teatral como seu principal meio de 

comunicação para a percepção de que todos os elementos cênicos são constituintes do 

discurso cênico. Neste sentido, a ideia de encenação apresenta uma nova forma de conceber o 

teatro, criando assim uma abertura para a composição cênica e lançando novas perspectivas 

ao público. Roubine (1998, p.42), ao se referir ao público, explicita a mudança de perspectiva 

deste com relação ao teatro, pois “antigamente, eles iam ver (ouvir) uma peça (um texto) e os 

seus intérpretes. Hoje, eles vão ver antes de mais nada uma mise-en-scène, ou seja, um 

complexo do qual o texto e os intérpretes são apenas elementos integrantes”. 

Além das mudanças de perspectiva do público em relação ao teatro, podemos, num 

caminho inverso, localizar neste também um dispositivo para o surgimento da encenação, 

olhando-o por um viés sociológico, como aponta Bernard Dort, em seu ensaio intitulado “A 

condição sociológica da encenação” (2010). Dort pontuará a forma como os elementos 

técnicos supracitados foram inseridos no fazer teatral e como essa inserção gerou inúmeras 

possibilidades para a cena, porém irá apontar, de maneira muito mais enfática, a presença do 

público como um dos dispositivos para o surgimento da encenação:  



 
É porque, diante de um público variado e em constante modificação, a obra não mais 

possui uma significação eterna, mas exclusivamente um sentido relativo, vinculado 

ao lugar e ao momento, que a intervenção de um encenador se tornou necessária. 

Anteriormente, uma certa ordem regia a troca de relações entre a plateia e o palco; 

hoje, esta ordem varia em cada espetáculo. E cabe ao encenador estabelecê-la, 

determinar de que maneira a peça será recebida e compreendida pelo público. 

(DORT, 2010, p.97). 

 

  Dort defenderá que, para além dos elementos técnicos descobertos e utilizados na 

cena, o público no teatro passa de uma condição homogênea para uma heterógena, e que essa 

mudança causa uma grande intervenção no fazer teatral da época, pois, ao considerar o teatro 

como um lugar de recepção estética e de representação, as produções cênicas buscam de certa 

forma refletir, ou ainda, oferecer algo que contemple as expectativas do público. Se temos 

uma mudança de ordem socioeconômica no teatro – aspecto que o ensaísta irá destacar como 

principal característica da heterogeneidade do público
8
 de teatro na época –, há que se mudar 

o discurso e, logo, a forma de comunicação no teatro.  

 Desse modo, para Dort, a encenação não surge somente da transformação e da 

multiplicação das técnicas cênicas, mas também de uma grande transformação na procura do 

público de teatro e na investida, por parte dos artistas cênicos, numa consciência histórica que 

influi na forma de se representar no palco. Assim, segundo o ensaísta, a encenação moderna 

não está exclusivamente ancorada na dicotomia fidelidade ao texto ou desejo de autonomia, 

mas, “mais profundamente dividida entre a função de comunicação histórica e social e a 

tentação de absolutismo do encenador”. Ele sugere, ainda, que esta contradição se torna 

essencial, pois é justamente “ela, que nos permite estudar o teatro contemporâneo
9
 não do 

ponto de vista dos textos dramáticos, ou do ponto de vista da evolução dos processos cênicos, 

mas enquanto arte da representação teatral” (DORT, 2010, p.99). 

 Diante das diversas perspectivas acima apresentadas, podemos perceber uma clara 

profusão de possibilidades para a cena, o que nos leva a crer que o processo de consolidação 

do conceito de encenação não foi um fato isolado ou, ainda, uma mudança repentina no fazer 

teatral, mas, pelo contrário, foi justamente por meio de experimentações e questionamentos e, 

por que não dizer, negações do que se fazia antes, por parte dos artistas do período, que foi 

possível ao teatro se rever como linguagem especifica. 
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 Dort irá expor o fato de que o público de teatro neste período irá aumentar de maneira considerável, causando 

uma mistura de ordem socioeconômica. Em suas palavras: “Os mais humildes querem gozar os mesmos prazeres 

que os mais afortunados; desta forma, desde o fim do últimos século, pode-se dizer que o público que segue as 

representações dramáticas quase centuplicou.” (DORT, 2010, p.92/93)  
9
Cabe ressaltar que esta citação foi retirada de um ensaio publicado no ano de 1971. 



 

No processo de consolidação do conceito de encenação, duas correntes estéticas 

marcarão de forma significativa não só seu surgimento, na virada do século XIX para o XX, 

mas também o seu desenvolvimento: o naturalismo e o simbolismo. Se considerarmos a 

relevância das proposições estéticas do naturalismo e do simbolismo, que fundam a noção de 

encenação, bem como nos permitem vislumbrá-la como um território consolidado pela 

tradição teatral, isso por si só já justificaria a breve revisão acerca das práxis – dos trabalhos e 

proposições – de alguns encenadores vinculados a estas correntes, que trazemos a seguir. 

Mais importante nos parece essa revisão, se considerarmos também a maneira contundente 

como suas propostas ainda ressoam e/ou se tornam pontos de tensão no fazer teatral 

contemporâneo. 

No entanto, não pretendemos adentrar de maneira exaustiva em cada encenador 

escolhido aqui, propondo-nos a rever somente a forma de operar destes encenadores em 

relação aos seguintes dispositivos: (1) texto, (2) elementos cênicos e interpretação dos atores e 

(3) relação palco plateia, ainda que não sigamos, necessariamente, esta ordem. Isso nos 

permitirá evidenciar o andamento da poética cênica gestada na primeira metade de século XX. 

Como já mencionado, temos como marco do surgimento da encenação a década de 

1880 e, sendo ainda mais precisos, o ano de 1887, com a fundação do Théâtre-Libre por 

André Antoine, que irá ecoar em seus espetáculos a crítica emitida por Émile Zola no ensaio 

intitulado “O Naturalismo no Teatro”. Tal crítica tem como principal fundamento uma 

insatisfação com os intérpretes e suas ações estereotipadas no palco, e a falta de uma 

“verdade” na representação. Segundo Dort: 

 

Na origem do naturalismo está precisamente a vontade de colocar a vida no palco, 

mostrá-la, representar no teatro a sociedade contemporânea. Assim, Zola e Antoine 

recusaram, em primeiro lugar, a “peça bem feita”: o teatro considerado como “um 

canto à parte, onde ações e palavras sofrem forçosamente um desvio previsto com 

antecedência”. Afirmavam que era necessário substituir o “mundo literário”, que 

reinava no palco pelo “mundo vivo”. Da mesma forma, era urgente alargar o painel 

de personagens representadas aristocratas, burgueses e mesmo pequenos-burgueses 

não mais bastavam. O povo devia fazer sua aparição no teatro (DORT, 2010, 16). 

 

Um dos principais representantes do movimento naturalista, Antoine, irá empreender 

formas de representação que busquem um espelhamento do real e da vida. Será ele que trará 

ao espetáculo teatral a ideia de conjunto, ou seja, de que todos os materiais cênicos deverão 

convergir para uma representação sistemática e real daquilo que o texto irá propor, gerando 



aquilo que ele denominou como “unidade cênica”. Para ele, será de extrema relevância a 

construção do ambiente cênico. De fato, como bem explicita Pavis, este item encontra-se, na 

concepção de seus trabalhos, em primeira instância: 

 

Para ele o ambiente determina a identidade e os movimentos do ator, e não o 

contrário. A materialidade da representação é, portanto, submetida à interpretação da 

obra pelo encenador. Com o naturalismo, a encenação inventou um dispositivo que 

devolveu seu sentido ao teatro e que determinou a representação. Com efeito, é a 

partir de um ambiente, de um conjunto de detalhes e signos, de uma gargantilha de 

ferro exterior, que o sentido das ações humanas se constitui, que germina a ideia da 

encenação: trata-se de produzir o sentido a partir da invenção de um dispositivo. 

Assim enquadrada por um ambiente subjugante a encenação naturalista inventou-se 

imediatamente como país e refutou a encenação simbolista (2010, p.12). 

 

Nesta perspectiva, a busca de Antoine, assim como do movimento naturalista de um 

modo geral, se guiará por uma construção cênica que, ordenada por um olhar externo (no 

caso, o do encenador), convirja à composição do espetáculo, nas junções de materiais cênicos 

(cenário, figurino, adereços, iluminação entre outros), e também no trabalho de interpretação 

dos atores, a fim de materializar cenicamente o texto no palco de forma a espelhar o real.  

  

Querer reconstituir no palco o ambiente, antes mesmo de colocar em cena as 

personagens e lhes dar a palavra, equivalia a afirmar a primazia da sociedade sobre o 

indivíduo. Mas reproduzir este ambiente sob a forma de um lugar fechado, imutável, 

era negar toda a evolução da sociedade sobre o indivíduo. (DORT, 2010,17) 

 

Cabe aqui, citarmos a montagem de Bouchener, de F. Icres (1888), encenada por 

Antoine, na qual a história se passa em um açougue. Para a composição do espaço cênico, o 

encenador colocou postas de carnes reais na cena, fazendo com que tantos os atores como o 

público, ainda que em relações distintas, tivessem que lidar com a materialidade nua e crua do 

real, tudo isso com intuito de, primeiramente representar com verossimilhança aquilo que 

estava dado no texto teatral, mas também enfatizar a forma de enunciação cênica que 

transborda o texto, ou seja, o que é mostrado em cena desenvolve uma poder narrativo e 

atravessa o espectador.  

 

Desse modo, Antoine apodera-se dos dois territórios do encenador moderno, o 

espaço cênico e o trabalho do ator. Integra-os mutuamente. Revela que o espaço da 

peça é também a área de representação, um conjunto de elementos que orientam e 

marcam a intervenção do intérprete. E que o papel de um verdadeiro encenador 

consiste em recusar-se a suportar passivamente essa relação, e, pelo contrário, 

assumi-la e governá-la. (ROUBINE, 1998, p. 29) 

  



É importante frisar que apesar de o naturalismo buscar evidenciar o real na cena, e de 

certa forma “ilustrar” aquilo que o texto teatral propõe, é necessário reconhecer que este 

“ilustrar” não se encontra mais num campo genérico e estereotipado, ou seja, temos que 

relacionar a ideia de ilustração com a de invenção, pois se trata de um investimento cauteloso 

nas forma de se representar no palco, desde a interpretação dos atores até a elaboração dos 

elementos cenográficos e de caracterização, contrapondo-se a artificialidade presente nas 

formas de encenar da época.  A busca pela construção de uma ilustração do texto e do real, 

através da constituição de um espaço, bem como da interpretação dos atores, faz desta uma 

composição entre cena e texto, diluindo o poder do texto como o produtor do sentido do 

espetáculo, e distribuindo-o a todos os elementos da cena, gerando assim a encenação.  

Em oposição à prática cênica do movimento naturalista, temos a corrente simbolista, 

que busca construir sua comunicação cênica primordialmente através dos elementos cênicos, 

ou seja, mais por meio de uma narrativa poética do que representacional. Cabe ressaltar a 

influência exercida sobre os simbolistas, a partir da ruptura em relação aos temas prosaicos 

operada pelo alemão Richard Wagner na sua proposta de uma gesamtkunstverk
10

 (obra de arte 

total), na qual o compositor e encenador, através da junção de todas as artes, convergindo-as 

numa obra de arte total, pretendia contaminar o espectador através do encantamento, 

enfatizando a construção de uma unidade ritual, no caso plasmada na ópera, com uma grande 

ênfase na poesia e na música a fim de tocar a alma do espectador.   

Ainda que os simbolistas não se alinhem à utilização da música e da palavra como 

proposta por Wagner, a busca de um encantamento por meio do mito – em detrimento da 

representação da vida cotidiana – assim como da utilização das diversas materialidades da 

cena para construção de uma atmosfera poética e holística atravessará os ideais desta corrente.  

Podemos destacar ainda, na corrente simbolista, uma ênfase nos objetos como 

construtores de sentido: eles não estão em cena para reforçar ou realizar o texto, mas para 

exteriorizar uma visão, sublinhar um efeito visando uma comunicação não racional. Nesse 

sentido, a prática dos simbolistas propõe que a representação se desligue da obrigação 

mimética e da reprodução do real na cena.  

Com relação ao texto, muitos discursos simbolistas elevam a palavra do poeta, fazendo 

com que um dos pilares teóricos da encenação simbolista seja o texto poético. Porém, cabe 

ressaltar que o texto, no simbolismo, opera numa ordem inversa ao naturalismo, qual seja, a 
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 Nos parece importante ressaltar que este conceito estéticos proposto por Wagner, oriundo do romantismo 

alemão do século XIX, pode ser considerado como um dos germes para se pensar o surgimento da encenação, ou 

ainda, uma poética da cena como ressaltará o pesquisador Luís Fernando Ramos (2010).  



de se propor, por meio dele, uma produção de imagem, tratando de estimular o espectador por 

meio de símbolos. Esse modo de “„desdramatizar‟ o texto teatral por meio do registro lírico 

traduzia a aspiração por uma arte capaz de propiciar experiências puramente interiores, 

desvinculadas das paixões comuns” (QUILICI, 2004, p.26). 

Em relação ao espaço, este será tomado por pintores, que contribuirão para a 

elaboração da cenografia, fazendo com que os espectadores compreendam “que aquilo que o 

espaço cênico nos faz ver é uma imagem (ROUBINE, 1998, p.32)”, rompendo com o 

ilusionismo figurativo. Nesse sentido, os simbolistas irão investir fortemente em novas formas 

de utilização da iluminação, tingindo o palco com cores e texturas diferentes, visando criar 

analogias entre os estados da alma e os elementos concretos da encenação.  

 

Descobre-se que essa imagem pode ser composta com a mesma arte que um quadro, 

ou seja, que a preocupação dominante não é mais a fidelidade ao real, mas a 

organização das formas, a relação recíproca das cores, o jogo das áreas cheias e 

vazias, das sombras e das luzes (ROUBINE, 1998, p.32).  

 

Para os simbolistas, o signo teatral devia sugerir, fazer sonhar, suscitar uma 

participação imaginativa do espectador. Com o rompimento dos cenários e dos figurinos 

miméticos que visavam o ilusionismo, e a exposição das convenções teatrais evidenciadas, a 

teatralidade se exibe no palco. Assim, “o que o palco moderno deve ao espetáculo simbolista 

é a redescoberta da teatralidade” (ROUBINE, 1998, p.35).  

Podemos observar no movimento simbolista uma tensão em relação à representação 

do real em cena, pois a busca deste movimento estava em desestabilizar a estrutura da 

representação – não se buscava representar fielmente o texto através da ação em cena, mas 

sim investir na materialidade como produção de signos – e numa nova forma da construção do 

texto – através da poesia e do símbolo fazendo das palavras, chaves desencadeadoras de 

sentido. Nos parece importante pontuar essa relação/tensão com o texto, corroborando com 

Quilici, que nos diz que  

 

Mesmo ainda presos à noção do texto como centro do espetáculo, os simbolistas 

afirmarão a importância da “teatralidade” ao partirem do pressuposto de que a 

palavra não pode “dizer tudo”. Criam assim uma cena diáfana, feita de ambiências e 

atmosferas, em que o corpo tende à mobilidade hierática. O corpo do ator e sua 

suscetibilidade às paixões cotidianas serão foco de intensas reflexões (QUILICI, 

2004, p. 26/27). 

 

Outro ponto que será discutido pelo movimento simbolista, e mais enfaticamente pelo 

encenador inglês Edward Gordon Craig (1872-1966), será a busca de uma supermarionete, em 



oposição ao ator. Ele advoga que o ator, com toda a sua vivacidade e possibilidade de erro, 

poderia “estragar” a encenação e que este traria sempre uma interpretação próxima aos 

sentimentos humanos, o que se distancia da proposta desta corrente. Para Craig, a 

supermarionete auxiliaria na construção de uma representação não psicologizada que 

plasmasse no palco não a ideia de um simulacro, mas de um estímulo simbólico, incentivando 

o público a criar a partir do que é mostrado. Contudo, Craig, em alguns escritos posteriores a 

sua ode à marionete, afirmará que esse “não deve ser uma marionete literal; um ator humano, 

se for despojado do acidental, poderia cumprir esse papel” (CALRSON, 1997, p. 297). 

Sobre esta negação ao ator por parte do simbolismo, cabe lembrar que este movimento 

busca uma negação da representação mimética da vida no palco e que, na época, a função e a 

preparação do ator estavam voltadas para a representação de personagens psicologizados. 

Nesse sentido, a proposição de supermarionetes contemplava uma presença não emocional 

e/ou real na cena. 

Ainda em relação às proposições de Craig, é importante frisar que estas irão “furar”, 

de certa forma, o modo de compreensão da encenação em seu momento histórico. Com 

grande ênfase nas materialidades da cena, em especial cenários, iluminação e máscaras, entre 

outros, os espetáculos de Craig visam uma total dissociação entre a cena e a representação do 

drama (texto) e do real, e se convertem num teatro de imagens e sensações.  

Em um texto publicado em 1905, com o título “On the art of theatre” (Sobre a arte do 

teatro), estruturado na forma de um diálogo entre um encenador e um espectador, Craig 

apresenta diversos apontamentos sobre a forma como o teatro deveria operar. Marvin Carlson 

irá expor uma parte deste texto no qual o encenador enfatiza a noção holística do teatro e 

avança para uma afirmativa sobre a autonomia da arte teatral:  

 

Este não é “nem a interpretação nem a peça, nem o cenário nem a dança”, mas 

consiste num composto dos mais básicos elementos de ação, palavras, fala, cor e 

ritmo. Há que se fazer uma distinção entre texto escrito e a obra representada. 

Quando um texto é completo em si mesmo – como as peças de Shakespeare, por 

exemplo –, a interpretação teatral nada lhe pode acrescentar, e o teatro do futuro 

deve afastar-se dessa literatura e buscar textos que só sejam completos quando 

representados. O novo teatro, portanto, se baseará não na arte do dramaturgo, mas na 

do diretor de cena, que controlará, ainda que não o crie especificamente, cada 

elemento da produção. Também o ator deve subordinar-se à cenografia total; deve 

concentrar-se no ritmo da produção total, e não nos seus próprios pensamentos e 

emoções. Embora coloque pouca ênfase na partitur de Appia ou Wagner, Craig visa 

ao mesmo objetivo: a subordinação de todos os elementos a uma visão única. 

(CARLSON, 1997, p. 296/297) 

 



Nesse sentido, a busca teatral de Craig, está ancorada em uma visão da encenação 

como uma obra autônoma, constituída pelos elementos e materialidades da cena, sendo o 

texto apenas um ponto de partida para a representação no palco. Evidencia-se também a 

centralização da criação nas mãos do encenador que, para ele, seria o verdadeiro autor do 

teatro e que poderia conceber de maneira plena a unidade do espetáculo.  

O que nos chama a atenção em suas propostas é a busca por um teatro totalmente 

antidramático, configurando-se a partir da imagem e do movimento em cena, dos elementos 

cênicos assim como dos atores, que deveriam executar e agenciar essa movimentação de 

forma precisa, conferindo uma total autonomia à cena como produtora de sentido. O 

pesquisador Matteo Bonfitto realiza uma interessante reflexão sobre as propostas de Craig, 

relacionando-as a ideia de movimento em cena, assim como enfatiza uma aproximação das 

ideias do encenador com o nosso teatro contemporâneo
11

. Em uma passagem, Bonfitto expõe 

que: 

 

O movimento, portanto, está no deslocamento espacial dos atores ou de outros 

elementos; está no desencadeamento dos processos receptivos a partir das sugestões 

feitas pela cena; e está também na mobilidade do signo teatral presente na execução 

do fenômeno teatral. Mais que um termo, o movimento é uma categoria central na 

poética de Craig, que será determinante para o alargamento das possibilidades 

expressivas do teatro, pensado talvez pela primeira vez como forma de arte 

autônoma e específica. (BONFITTO, 2002, p. 85) 

 

  

A oposição entre naturalismo e simbolismo também esteve bem presente no teatro 

russo, por meio das propostas cênicas de Constantin Satanislavski (1863-1938), ligadas à 

estética naturalista, e de Vsevolod Meierhold (1874-1940), ligadas à estética simbolista, 

reforçando a dualidade entre a representação do real e do imaginário. 

Nas propostas teatrais de Stanislavski, temos a busca de uma representação mimética 

no palco, a fim de que o espectador se envolva completa e emocionalmente com a encenação. 

Para isso, ele desenvolverá um rigoroso sistema de interpretação para os atores, que enfatizará 

a busca das emoções destes em si mesmos, de modo de que suas personagens espelhem com 

exatidão o ser humano. Jacó Guinsburg aponta a grande importância do encenador para o 

teatro: 
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 Os apontamentos de Bonfitto no artigo “Cinética do invisível”, além de alinhar as propostas de Craig as 

características da poética da cena contemporânea, lança um olhar muito interessante sobre a proposta da super 

marionete, assim como das criticas do encenador para com o ator, enfatizando que “Craig desejava um ator 

completamente integrado ao fenômeno, um ator-criador; e neste sentido poderíamos reconhecer em tais 

elaborações uma antecipação da figura contemporânea do performer.” (BONFITTO, 2002, p. 84)  



 

E falar de Stanislavski é falar de um universo artístico. Ele é um desses gigantes que 

marcaram a história da arte, um homem de gênio que realizou no palco uma 

revolução que poderíamos chamar copernicana. O seu trabalho transferiu, do 

artifício convencional e da cópia mecânica para a vivência natural e a criação 

orgânica, o centro nevrálgico da arte cênica. Sob o impacto de suas ideias e 

experiências, não só estilo e práticas se transformaram, como a própria visão do 

teatro, na sua dimensão estética e ética (GUINSBURG, 2001, p. 3).  

 

 Para além de seu trabalho rigoroso com os atores, Stanislavski irá trazer para 

encenação elementos de composição cenográfica e espacial minuciosos, como, por exemplo, 

objetos cênicos reais e, às vezes, até dotados de memória para o próprio ator, bem como sons 

de grilos e outros insetos e animais, tudo isso em prol de uma construção de unidade e de 

ilusão cênica que faça com que o espectador esqueça que está no teatro e creia que a 

encenação seja a vida real.  

 

Como diretor, Stanislavski atualiza a teoria naturalista em realizações de rara 

perfeição. O diretor, a seus olhos, é responsável pela coerência global da 

representação da articulação significativa de tudo que contribui para ela. Não há 

detalhe desprezível. A forma e a matéria do menor objeto tem um potencial de 

sugestão e de emoção que justifica que lhe dediquem o mesmo cuidado que aos 

elementos cênicos ou interpretativos que passam por essenciais. (ROUBINE, 2003, 

p.116/117)  

 

 Na extraordinária pesquisa de Cristiane Layher Takeda intitulada “O cotidiano de uma 

lenda: cartas do Teatro de Arte de Moscou”, na qual a pesquisadora nos apresenta as inúmeras 

cartas trocadas por artistas pertencentes a esse teatro, temos a possibilidade de compreender 

melhor o minucioso trabalho de Stanislavski como diretor, tanto por cartas escritas pelo 

encenador endereçadas a outros artistas, quanto por cartas escritas por atores falando sobre os 

processos de criação conduzidos pelo encenador. Em meio a esse amplo material documental, 

chama a atenção um fato apontado por Takeda, que elucida de maneira muito clara as tensões 

existentes entre texto e cena ou, ainda, entre autor e encenador. A pesquisadora irá apontar, na 

encenação realizada por Stanislavski de “O Jardim das Cerejeiras”, do também soviético 

Anton Tchékhov (1860-1904), uma extrema precisão no que compete ao domínio da 

passagem do texto para a cena, a ponto de gerar um pequeno atrito entre o autor e o 

encenador. 

 

É possível perceber nas cartas um outro dado desse diálogo entre cena e texto. Na 

última peça de Tchékhov, a escrita cênica de Stanislavski já está tão amadurecida 

que chega a ganhar certa autonomia e muitas vezes entra em atrito com a ideia 

projetada do autor. O discurso da cena respeita o autor, mas já não se submete 

cegamente a ele e passa a ser articulado não mais como reprodução, mas também 

como criação [205, 212]. (TAKEDA, 2003, p. 37)  



 

 A respeito dessa montagem de Stanislavski, Tchékhov, em carta para a atriz Olga 

Knípper-Tchékhova, enviada em 10 de abril de 1904, dirá: 

 

Por que insistem em chamar minha peça de drama nos cartazes e nos anúncios dos 

jornais? Decididamente, Nemiróvitch e Aleksiev
12

 não enxergam em minha peça o 

que eu coloquei nela e aposto, não importa o quê, que nem um nem outro leram a 

peça com atenção uma só vez
13

 (TCHÉKHOV, apud TAKEDA, 2003, p, 284). 

 

 O mais curioso é que Stanislavski havia enviado uma carta, no início do processo de 

montagem (19 de novembro de 1903), para Tchékhov dizendo que o texto “O Jardim das 

Cerejeiras” era o melhor trabalho do autor e que se sentia extremamente emocionado com a 

peça
14

. Estamos nos detendo nesse fato, pois a preciosidade de podermos acessar essas cartas, 

que são verdadeiros documentos sobre o fazer teatral, nos permitem evidenciar com maior 

clareza essa tensão entre texto e cena, que começa a se esboçar neste surgimento da 

encenação, ou seja, vemos neste episódio a cena se sobressaindo ao texto. 

Na contracorrente da estética naturalista, Meierhold separa-se de seu mestre 

Stanislavski para fundar a “Sociedade do Drama Novo”, em 1902, e propor uma cena em 

consonância com a proposta simbolista, buscando explorar os recursos específicos do teatro, 

enfatizando uma teatralidade em estado bruto. Com isso, ele rejeita totalmente o mimetismo 

psicológico e o realismo sociológico, extremamente presentes na cena stanislavskiana. 

Ao comentar sobre alguns encenadores que foram discípulos de Stanislavski e a 

importância destes para a cena russa assim como para o teatro moderno, Guinsburg comenta:  

 

Nenhum, porém, superou, na força de contestação e no efeito de seminação, 

Meierhold, o “anjo rebelde”, o crítico feroz do naturalismo do Teatro de Arte e o 

precursor, na miseenscène, de concepções, procedimentos e realizações que 

fecundaram não só a revolucionária explosão teatral dos anos de 1920 na ribalta 

soviética, como todo o vanguardismo cênico no Ocidente, em diferentes 

desdobramentos até os nossos dias. (GUINSGURG, J. Stanislavski, Meierhold & 

cia. 2001, perspectiva, são Paulo, p. 57)  

 

Estarão em foco, em seu teatro, a relação do espaço com o corpo do ator e seus gestos, 

jogos de contrastes dos movimentos tantos dos atores como do cenário e objetos cênicos, 
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 Nemiróvitch-Dantchenko é um dos encenadores e parceiros de Stanislávski no Teatro de Arte de Moscou, e 

Konstantin Serguiéiev  Alesksieiev é o nome verdadeiro de Stanislavski.  
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 Roubine também ira apontar o mal estar entre Tchékhov e Stanislavski, segundo o teórico depois de inúmeras 
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Tchecov proferirá: “Tudo o que posso dizer é que Stanislavski massacrou minha peça”(TCHECOV, apud 

ROUBINE, 1998, p.51). Em resposta a isso, Stanislavski irá dizer que seguiu estritamente as indicações do texto.  
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 Ibid. p279/280. 



pesquisas de ordem pictóricas e musicais em detrimento do conteúdo humano e intersubjetivo 

– tão caro ao naturalismo –, do texto, entre outros. Será ele o primeiro encenador a utilizar 

projeção de filmes em seus espetáculos, bem como será apontado como o percursor da 

“explosão” do palco italiano. Meierhold irá promover uma cena sem o enquadramento 

tradicional, na qual as mudanças de cenário em seus espetáculos eram feitas na frente do 

público, enfatizando o fazer teatral e destruindo o ilusionismo promovido pelo teatro 

naturalista. A sua busca se concentrará em conferir à música, à luz, às materialidades da cena 

e ao corpo humano uma função essencial na construção de um enunciado cênico 

extremamente teatral
15

. Gerard Abensour, em um livro dedicado ao encenador soviético, 

evidencia que:  

 

Não, afirma Meierhold, os espectadores não vêm ao teatro para viver por 

procuração, identificar-se a atores que encarnam por sua vez as personagens, mas 

para se maravilhar e ver com qual arte suprema o ator de profissão domina seu 

corpo, a sua voz, e exerce o seu ofício com a busca de perfeição. Eles vêm ver não 

um ser encerrado nas redes da vida cotidiana, mas um mágico que se apropria da 

matéria do papel e transforma à sua vontade. O que está em jogo é a maneira com a 

qual o ator ocupa a sua personagem, o julgamento que tem sobre ela. Nos 

interstícios do jogo aparece, fulgurante, a verdade da condição humana. 

(ABENSOUR, 2011, p.16/17)  

 

 Quanto ao texto, Meierhold não hesitará em adaptá-lo tanto para caber em suas 

propostas estéticas, quanto para iluminar o seu significado histórico e/ou político, pois ele 

considera que o sentido do texto pode sofrer mudanças de uma época para outra e também de 

um público para outro e que, portanto, “as intenções do autor não podem excluir outras 

referências na interpretação de uma peça e na sua encenação
16

” (ROUBINE, 1998, p.61). 

Apesar das distinções entre os movimentos apontados acima, nos parece interessante 

pontuar zonas de permeabilidade no fazer teatral destes, propondo pensar nessas distinções de 

maneiras mais fluidas do que fixas, como normalmente são apresentadas.  

Se, por um lado, temos uma cena naturalista extremamente rigorosa com a produção 

da mimese e com a representação do real, vale lembrar que a primeira peça dirigida por 

Stanislavski no Teatro de Arte de Moscou foi “A Gaivota”, de Tchékhov. Embora claramente 

vinculada à estética naturalista, a obra traz uma personagem de nome “Constantin 
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 Roubine (1998, p. 60) evidenciará que tal formalismo no teatro de Meiherhold valeu-lhe fortes recriminações, 

principalmente por parte de Stanislavski. 
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 Cabe ressaltar que as encenações de Meierhold traziam em seu enunciado cênico um direcionamento para o 

público soviético, como relações entre URSS com o Ocidente capitalista, lutas revolucionárias, ênfase no 

proletariado e etc. 



Gavrilovitch Treplev”, de apelido “Costia”
17

,  que apresenta um espetáculo teatral dentro da 

própria peça, com texto de sua autoria, e que será interpretado por sua namorada, de nome 

“Nina Mikhailovna Zaretchnaia”. A apresentação teatral dentro de “A Gaivota” apresenta 

uma proposta extremamente vinculada à corrente simbolista. Isto se evidencia no diálogo 

entre  Costia e Sorine:  

 

Sorine – Mas não se pode passar sem teatro. 

Treplev – Precisamos de novas formas de expressão. Precisamos de formas novas, e, 

se não pudermos tê-las, é melhor que não tenhamos nada
18

. 

 

E, mais a frente, Treplev diz, em um diálogo com Nina, antes desta subir ao palco para 

interpretar o texto:  

 

Nina – Sua peça é muito difícil de interpretar. Os personagens não são gente de 

verdade. 

Treplev – Gente de verdade. Não se deve representar a vida como ela é e sim como a 

vemos em sonhos.
19

 

 

  O texto de Treplev traz, em seu discurso, uma proposta extremamente poética, sem 

um sentido lógico, produzindo o efeito suscitado pelos simbolistas. Apesar da clara rejeição 

do espetáculo de Treplev, por parte das outras personagens de “A Gaivota”, uma delas, de 

nome Dorn, demonstra ter se sentido atravessado pela estranheza da encenação. 

 Certamente há que se considerar que esta presença simbolista em “A Gaivota” 

apareça primordialmente no plano textual, ou seja, na dramaturgia, contudo, este fato ilustra 

uma certa porosidade entre os movimentos, e ainda nos permite especular que Stanislavski, ao 

encenar tal dramaturgia, tenha constituído uma pequena encenação simbolista dentro de um 

espetáculo naturalista.   Sem entrarmos em maiores detalhes, o que nos parece interessante 

observar é a presença de uma corrente dentro da outra, ou ainda, considerarmos zonas de 

contágio nas produções teatrais da época, tirando-as de uma visão histórica enrijecida.  

 Essa presença é explicitada também em outros casos de envolvimentos entre 

simbolistas e naturalistas, como os que citamos a seguir: Meierhold a convite de Stanislavski 

voltará a dirigir um espetáculo no Teatro de Arte de Moscou em 1905; Craig irá desenvolver a 
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 Podemos perceber a busca deste realismo psicológico por parte do naturalismo diante do nome da personagem 

escrito no texto, esta tem nome, sobrenome e até mesmo apelido.  
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cenografia, bem como irá dirigir a montagem de Hamlet no Teatro de Arte de Moscou em 

1911... Enfim, trânsitos e possibilidades de fazer, re-ver, afirmar e contaminar.  

Assim, a um primeiro olhar, o que se evidencia no binômio naturalismo e simbolismo, 

bem como no nascimento do teatro moderno, é a ideia de forma e conteúdo
20

. Podemos 

enxergar, no naturalismo, a busca de um equilíbrio entre o discurso e a forma no palco, em 

oposição ao simbolismo, que propõe uma valorização maior em relação à forma
21

, na busca 

de integrar a imaginação do espectador. O que nos parece interessante frisar é que essas 

buscas dentro dos dois movimentos estão relacionadas a uma compreensão de que a 

encenação comporta forma e conteúdo, produzindo assim um território de trânsito e possíveis 

misturas entre estes, levando-os a um plano horizontal, rompendo com uma hierarquia 

dicotômica, pois, como bem pontua Roubine (1998, p.39), a “interrogação essencial que 

emerge do debate entre o naturalismo e o simbolismo é na verdade a questão basilar de toda 

encenação, a questão da qual nasce literalmente a figura do encenador: o que é um espetáculo 

teatral?”.  

Indo um pouco além da questão do nascimento da figura do encenador, acreditamos 

que esse debate nos mostra um campo de experimentação da prática teatral que compreende 

como operar com esses dois conceitos semióticos na construção do enunciado cênico, e nas 

possibilidades da construção deste território que é a encenação e seus agenciamentos: como 

lidar com novas possibilidades de operação? O que é a arte teatral? O que distingue o teatro 

de outras linguagens? 

 Possivelmente questões como essas, entre outras, movimentaram as criações e 

afirmações dos artistas nesta virada de século, e a necessidade de negar e afirmar verdades em 

formas de respostas para estas interrogações pareceu mover o fazer teatral. Assim 

evidenciam-se propostas estéticas distintas, mas que carregam em si um mesmo desejo: 

afirmar a potência de expressão da cena por meio de suas materialidades distintas que, 

somadas, produzem o todo da encenação.  
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 Adentraremos com maior ênfase acerca da ideia de forma e conteúdo no segundo subcapítulo, buscando, 

inclusive, outra acepção para esta dicotomia, na esteira de Deleuze e Guattari.   
21

A esse respeito Marvin Carlson nos apresenta uma fala de Meierhold que atesta nossa linha de raciocínio: “Em 

sobre o teatro, uma coletânea de seus escritos que apareceu em 1913[...] defende a teatralidade e a estilização, a 

marionete e máscara e o primado da forma sobre o conteúdo.” (CARLSON,1995, p.313) 



 

Na busca de uma renovação na arte teatral, o encenador e dramaturgo alemão Bertolt 

Brecht
22

 (1898-1948), trará contribuições de extrema importância para o desenvolvimento da 

encenação como conceito, assim como irá inaugurar a compreensão de uma dramaturgia que 

se faz no espetáculo e vice e versa, como bem pontua Dort: 

 

O trabalho de Brecht é significativo desta promoção do encenador ao domínio da 

criação artística: em Brecht, encenação e composição dramática estão ligadas, não 

podem ser separadas. Para ele, escrever uma peça e encená-la eram dois movimentos 

de um único e mesmo ato. A extraordinária influência exercida [...] pelo Berliner 

Ensemble sobre todo o teatro europeu, em grande parte, vem deste fato: em seus 

espetáculos a realização cênica não resulta somente de um equilíbrio ou de uma 

unidade do texto à iluminação, passando pela interpretação dos atores – possui 

coerência e significação próprias. Não se limita a traduzir, explica. Então a 

representação teatral constitui realmente uma obra autônoma – uma obra cujo autor 

é o encenador (DORT, 2010, p.63). 

 

 Se esta dimensão da criação teatral, na qual texto e cena são elaborados em comunhão, 

já havia apontado em trabalhos anteriores – como no caso de Meierhold, por exemplo – 

certamente ela ganhará contornos muito maiores e consistentes na proposição estética 

desenvolvida por Brecht. Negando completamente a forma naturalista, o teatrólogo alemão se 

apoiará no teatro épico a fim de causar interrupções na linearidade do espetáculo: visando a 

diégese – a representação de algo através da narração e não de forma mimetizada – em 

detrimento da mimese, fazendo com que o seu teatro se materialize através de ações fraturadas 

e interrompidas por recursos de distanciamento, tais como as canções, de modo a deslocar a 

linearidade narrativa do espetáculo.  

O reconhecimento de Brecht como artista teatral de maneira alguma pode ser 

considerado apenas por uma via, ou seja, a sua importância como encenador e dramaturgo (e 

ainda como teórico) encontram-se entremeadas, pois seus textos teatrais possuem um alto 

grau de teatralidade e seu funcionamento apenas se concretiza de maneira plena colocados em 

cena. Trata-se de compreender a dramaturgia ultrapassando de vez o domínio do texto e sendo 

ampliada para a ideia de uma “dramaturgia da cena”, tanto que Patrice Pavis, em seu 

“Dicionário do Teatro”, no verbete dramaturgia, pontuará que esta noção, a partir de Brecht e 

sua teorização sobre o dramático e o épico, irá abarcar também o domínio da cena. Nas 

palavras do teórico: 
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 O teatro de Brecht terá seu reconhecimento a partir das práticas desenvolvidas juntamente ao grupo Berliner 

Ensemble, fundado por ele e suas esposa, a atriz Helene Weigel no ano de 1949 em Berlim na Alemanha 

Oriental. O grupo continua ativo até hoje.  



 

Nesta acepção, a dramaturgia abrange tanto o texto de origem quanto os meios 

cênicos empregados pela encenação. Estudar a dramaturgia de um espetáculo é, 

portanto, descrever sua fábula “em relevo”, isto é, na sua representação concreta, 

especificar o modo teatral de mostrar e narrar um acontecimento. (PAVIS, 2011, 

p.113) 

 

O teatro desenvolvido por Brecht, que será realizado com maior ênfase no pós-guerra 

na Alemanha, estará extremamente envolvido com o proletariado e com as massas. Com 

fortes influências da teoria marxista, o encenador alemão irá fazer de seu teatro uma arma 

política em prol da desalienação de seu público. Daí sua ênfase no teatro épico, do qual 

utilizará dispositivos cênicos, tanto na sua forma de encenar quanto na sua escrita, que 

propiciarão ao público estabelecer uma relação crítica e ativa acerca do que está sendo 

apresentado. Para ele, trata-se de causar um distanciamento entre a ação que está sendo 

desenvolvida e o público, fazendo com que este último não se envolva emocionalmente com 

as personagens, nem com o enredo do espetáculo, em oposição à proposta naturalista, de 

modo a garantir uma compreensão do espetáculo muito mais racional e crítica.  

  

O efeito de distanciamento, tal como proposto por Brecht, procura eliminar as 

emoções aristotélicas, o terror e a piedade, consideradas emoções “cegas”, 

substituindo-as por outras, a curiosidade e a admiração, com as quais se buscaria 

como que uma repetição do distanciamento, desta vez no espectador. O espectador 

se vê mais intensamente, porque se vê vendo (RIZO, 2001, p.46). 

 

 Essa proposta de um teatro épico, ancorado no distanciamento enquanto recurso para a 

constituição do enunciado cênico, de certo não funcionaria com uma interpretação realista por 

parte dos atores, ou seja, a proposta teatral brechtiana lança novas perspectivas também para o 

trabalho do ator, que será o mediador entre os elementos cênicos, assim como será obrigado a 

transitar entre ser personagem e ser narrador, entre uma interação com os outros atores e a 

plateia – a quarta parede está demolida no teatro brechtiano – operando uma metamorfose 

constante, como pontua Anatol Rosenfeld:  

 

Não se metamorfoseia por completo ou, melhor, executa um jogo difícil entre a 

metamorfose e o distanciamento, jogo que pressupõe a metamorfose. Em cada 

momento deve estar preparado para desdobrar-se em sujeito (narrador) e objeto 

(narrado), mas também para “entrar” plenamente no papel, obtendo a identificação 

dramática em que não existe a relativização do objeto (personagem) a partir de um 

foco subjetivo (ator). [...] na medida em que o ator, como porta-voz do autor, se 

separa do personagem, dirigindo-se ao público, abandona o espaço e o tempo 

fictícios da ação (ROSENFELD, 2006, p. 161). 

 



O teatro brechtiano evidencia ao público que este está no teatro, enfatizando a 

fabricação da teatralidade. Os refletores de luz ficam à mostra, os atores realizam quebras em 

suas interpretações, saindo e retornando para as personagens, evidenciando sua condição de 

atores; são utilizados materiais gráficos, tais como tabuletas, projeções, inscrições, diagramas 

slogans etc.; tudo isso com intuito de causar interrupções na linearidade da ação.  

Diante desta multiplicidade na utilização dos elementos cênicos, assim como nas 

estruturas dramatúrgicas do teatro brechtiano, podemos afirmar que sua contribuição “tem a 

ver com a invenção de um texto plural, cuja heterogeneidade reforça as possibilidades 

significantes, através da dialética semiológica” (ROUBINE, 1998, p.67). Nesse sentido, 

podemos afirmar ainda que Brecht enquanto encenador, alcançou outros domínios e se 

estabeleceu, de fato, como autor do espetáculo, o que logicamente irá ressoar na encenação 

enquanto prática, transformando-a em uma escritura cênica na qual o texto, bem como todas 

as materialidades da cena, encontram-se de fato enredadas, ou seja, “é a encenação que dará a 

aplicação total à concepção épica, que não é parcelar e se completa no todo constituído pelo 

teatro, pelos actores e pelos processos usados pelo encenador” (Vilaça, 1966, p.277). A esse 

respeito, Pavis considera que, para Brecht 

 

O encenador precisa, sobretudo, aprender a reconhecer as contradições do mundo 

em que vive, a escolher um ponto de vista crítico e, finalmente, a transformar o 

mundo. Encenar é, portanto, reconhecer a dramaturgia da obra e encontrar-lhe os 

meios cênicos, ao mesmo tempo ilustrando-a e acessoriamente descobrindo-a com 

um novo olhar. Para isso, é preciso saber extrair a fabula da peça e, assim, contar 

claramente uma história (PAVIS, 2010, p. 19).   

 

 Portanto, é inegável a grande contribuição de Brecht para o desenvolvimento e a 

consolidação do conceito de encenação, na medida em que seu trabalho evidencia uma 

desierarquização entre cena e texto e promove uma unificação entre eles, gerando, assim, a 

constituição do enunciado cênico ou, nos termos de Planchon, da “escrita cênica”
23

. Outro 

ponto que nos parece extremamente relevante, é a forma como o seu teatro rompe com a 

linearidade causal da cena, distanciando a representação, inserindo a ação do ator no palco 

juntamente com os elementos cênicos, transitando entre a personagem e a narração 

evidenciando a desmontagem da representação e a construção do espetáculo pelo fragmento.  

 Contudo, apesar dos grandes avanços na cena por parte de Brecht, o seu teatro, mesmo 

que fragmentado, encontra-se extremamente vinculado à dimensão fabular, tão cara ao drama, 

assim como, apesar de toda a abertura para uma autonomia do espectador, os enunciados 
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 Termo apresentado por ele durante uma conferência realizada em Sorbonne em 1960 e intitulada Comment 

jouer Brecht? (DORT, 2010: 300), quando da primeira apresentação do Berliner Ensemble em Paris. 



cênicos construídos por ele delineiam exatamente o que se deve compreender. Nesse sentido, 

o teatro brechtiano parece estar na linha tênue entre a dimensão tradicional da encenação, 

assim como na acepção contemporânea desta, tal como apontará inúmeros teóricos do teatro, 

os quais traremos para discussão mais à frente.  

 

 

Dentro da retomada histórica, feita até aqui, de alguns dos encenadores que marcaram 

o surgimento do conceito de encenação, buscamos seguir uma linha cronológica. Todavia, ao 

tentarmos encaixar Antonin Artaud (1896-1948) dentro dessa cronologia, isso nos pareceu um 

equívoco, uma vez que suas propostas se encontram totalmente à frente de seu tempo, assim 

como a presença da “diferença” proposta em seu teatro, nos fez promover uma “diferença” 

também na organicidade cronológica até aqui constituída.  

No final da década de 1920, o ator e diretor francês Artaud lançará duras críticas ao 

verbo e ao teatro textual. Ainda que diante das novas perspectivas do teatro, Artaud 

identificará uma forte preponderância do texto teatral, bem como da representação, que juntos 

convergiam para a constituição de uma unidade da cena. É justamente sobre esse contexto que 

Artaud irá desenvolver suas proposições e apontamentos acerca do teatro, nos quais trava uma 

batalha sobre a ideia de representação, de ordem mimética, e aponta para outras possibilidades 

do espetáculo teatral, enfatizando a necessidade de que o teatro se compreenda e se faça a 

partir de si mesmo, ou seja, de que seu acontecimento cênico seja a principal característica de 

sua existência e não, como ocorria em sua época, subordinado a um texto teatral que direciona 

e organiza a cena de maneira hierárquica.  

Mas, para além do problema com o texto teatral, Artaud será severo em suas críticas à 

representação mimética, como demonstra o filósofo Jacques Derrida:  

 

A forma mais ingênua da representação não é a mimesis? Como Nietzsche – e as 

afinidades não seriam apenas esta – Artaud quer portanto acabar com o conceito 

imitativo da arte. Com a estética aristotélica, na qual se reconheceu a metafísica 

ocidental da arte. “A arte não é a imitação da vida, mas a vida é a imitação de um 

principio transcendente com o qual a arte nos volta a pôr em comunicação” 

(DERRIDA, 2009, p. 342). 

  

 Ao levarmos em consideração que o drama em sua estrutura propõe uma reflexão, no 

sentido próprio do espelho, qual seja, de refletir a vida, podemos pensar que as propostas do 



teatro artaudiano estão inclinadas, não para uma reflexão, mas sim para uma re-ação perante a 

vida. 

Assim, temos em seu livro “O Teatro e seu Duplo”, “solicitações, mais do que uma 

súmula de preceitos
24

”, como sugere Derrida, acerca do fazer teatral no qual inúmeras 

considerações serão feitas. Nos parece interessante compreender a fala de Artaud como 

“solicitações”, pois primeiramente o próprio Artaud não chegou a realizar o teatro almejado 

por ele, e também por suas solicitações trazerem um grau de complexidade e rigor, que nos 

parece quase impossível de realizá-las de maneira plena.  

O pensamento de Artaud acerca do teatro, na maioria das vezes aparece na 

compreensão deste como um fenômeno material, cênico, e não literário, textual, ou seja, ele 

compreende o teatro como “encenação”, na qual são agenciados os diversos elementos que 

compõem a cena, justamente porque para ele não existem hierarquias de significação no 

espetáculo. O espectador deve ser atravessado pelo acontecimento cênico e, nesse sentido, 

todos os elementos possuem autonomia para construção do sentido da cena.  

O que vai diferenciar a sua concepção de teatro da que vinha sendo feita até então, é a 

visão de que o espetáculo deve trazer em sua existência um transbordamento da significação 

lógica e narrativa, fazendo com que o espectador não mais assista e compreenda o espetáculo 

através de sua fabulação e de sua linearidade e causalidade logocêntrica, mas sim que este 

seja um participante ativo do acontecimento cênico e que este acontecimento produza signos 

desconhecidos e abertos à compreensão.  

 Essa abertura de significação para Artaud está estreitamente relacionada ao seu 

problema com a linguagem e com as formas de representação de ordem mimética, pois para 

ele a linguagem articulada e a representação da vida no palco não produz um pensamento 

novo. 

 

Quanto a linguagem da encenação considerada como a linguagem teatral pura, trata-

se de saber se ela é capaz de atingir o mesmo objeto interior que a palavra; se, do 

ponto de vista do espirito e teatralmente, ela pode pretender a mesma eficácia 

intelectual que a linguagem articulada. Em outras palavras, é possível perguntar se 

ela pode, não precisar pensamentos, mas fazer pensar, se pode levar o espírito a 

assumir atitudes profundas e eficazes de seu próprio ponto de vista (ARTAUD, 

2006, p.76).  

 

 Trata-se então de fazer pensar, e não de dar o pensamento direcionado. Assim, para 

Artaud, o teatro deve ser concebido não como um lugar de entretenimento, mas como um 

espaço para fazer surgir a vida; a vida no sentido do caos em oposição a um cosmos ordenado 
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 DERRIDA, 2009, p. 343. 



e organizado. Desse modo, ele descreve detalhadamente como funcionaria esse teatro, no qual 

haveria uma preponderância dos gestos e do corpo em cena e, muitas vezes, apropriando-se 

do teatro oriental (ou, sendo ainda mais precisos, do teatro balinês), e da forma de produção 

de sentido que este realiza, qual seja, por meio do hieróglifo
25

 para pensar como se deveria 

articular a produção de sentido no teatro. Os signos devem estar abertos para a leitura do 

espectador, tornando este último o construtor dos sentidos da encenação. 

 Cabe ressaltar a importância da influência do teatro balinês nas propostas artaudianas, 

uma vez que, como bem pontua Quilici (2004, p.116), o “impacto da cena balinesa foi 

decisiva para o desencadeamento de uma nova fase de elaboração de sua poética, e das 

formulações em torno do que ele passará a chamar de „teatro da crueldade‟”. 

 O que nos parece importante compreender, é que o teatro artaudiano está fortemente 

relacionado a um acontecimento ritual, no qual seriam operados diversos dispositivos cênicos 

imagéticos que deveriam funcionar como uma arma que dispara contra o espectador estímulos 

que atravessem o seu corpo. Esse teatro que ele denominou como Teatro da Crueldade, se 

libertaria do texto, da representação, do deus-autor e do órgão, como explicita Derrida:  

 

Libertada do texto e do deus-autor, a encenação seria portanto restituída à sua 

liberdade criadora e instauradora. O diretor e os participantes (que não mais seriam 

atores ou espectadores) deixariam de ser instrumentos e os órgãos da representação. 

Quer isto dizer que Artaud teria recusado dar o nome de representação ao teatro da 

Crueldade? Não, desde que nos entendamos bem acerca do sentido difícil e 

equívoco desta noção. [...] É certo que a cena já não representará, pois não virá 

acrescentar-se como uma ilustração sensível a um texto já escrito, pensado e ou 

vivido fora dela e que não faria mais do que repetir, cuja trama não constituiria. Já 

não virá repetir presente, re-presentar um presente que estaria noutro lugar e antes 

dela, cuja plenitude seria mais velha do que ela, ausente de cena e podendo passar 

sem ela: presença a si do Logos absoluto, presente vivo de Deus. Não mais será uma 

representação, se representação quer dizer superfície exposta de um espetáculo 

oferecido a curiosos. Nem mesmo nos oferecerá a apresentação de um presente, se 

presente significa o que se ergue diante de mim. A representação da crueldade deve 

investir-me. E a não-representação é portanto representação originaria, se 

representação significa também desdobramento de um volume, de um meio em 

várias dimensões, experiência produtora do seu próprio espaço. Espaçamento, isto é, 

produção de um espaço que nenhuma palavra poderia resumir ou compreender, em 

primeiro lugar supondo-o a ele próprio e fazendo assim apelo a um tempo que já não 

é o da linearidade fônica; apelo a uma “nova noção do espaço” (p.317) e a “uma 

ideia particular do tempo” (DERRIDA, 2009, p. 346). 
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 Artaud será completamente atravessado pelo teatro balinês, atravessamento este que influenciará toda a sua 

proposta poética para o teatro. Nesse sentido a referência do hieróglifo balinês está relacionada a uma maior 

ênfase na encenação do que na constituição de uma trama. Segundo Cassiano Sidow Quilici: “Para os balineses, 

o desenvolvimento e complexidade da trama nãos seriam tão importante quanto aos procedimentos de encenação 

que conseguem articular uma intrincada malha de signos, que incluem diversos códigos” (QUILICI, 2004, 

p.116). 



 Se fez necessária a longa citação acima, pois a compreensão de Derrida sobre o teatro 

da crueldade, e ainda sobre a forma de conceber a noção de representação neste teatro, nos 

parece extremamente importante para compreendermos no que incide a proposta de Artaud – 

além disso, ela também auxiliará na compreensão da noção de representação no âmbito da 

encenação contemporânea, a qual iremos expor nos próximos capítulos. Trata-se, nos termos 

de Derrida, de um “fechamento da representação clássica”
26

, que inaugura uma nova forma de 

representação para o teatro, a qual estaria ligada a uma “auto-apresentação do visível e mesmo 

do sensível puros
27

”. Neste contexto, o teatro da crueldade se afasta completamente da 

proposta naturalista, devido a sua natureza em espelhar o real, assim como da simbolista, que 

embora escape de um espelhamento da vida, opera dentro uma lógica vinculada ao texto e a 

palavra poética
28

.  

Detendo-nos na denominação “teatro da crueldade”, se faz necessário compreender 

que o termo crueldade, empregado por Artaud para designar o seu teatro, estabelece um 

vínculo não necessariamente com a ideia de violência, sangue ou brutalidade, mas, como ele 

próprio enfatiza, com a pulsão de vida: “eu disse „crueldade‟, como poderia ter dito „vida‟ ou 

como teria dito „necessidade‟” (ARTAUD, 2006, p. 134). Por isso, o Teatro da Crueldade 

deve ser compreendido em um sentido amplo, designando um rompimento do sentido usual 

da linguagem, desestabilizando verdades dadas, “operando através dos conceitos 

abstratos”(ARTAUD, 2006, p.118) que, segundo ele, “evocam sempre uma noção 

concreta
29

”.  

 Nesse sentido, trata-se de pensar a representação, com aponta Derrida na citação 

acima, como uma representação originária, um desdobramento de volume pensada como uma 

margem de invenção possível, onde não mais apareçam mitologias e fábulas que funcionariam 

como um fantasma, por retratar uma lógica de vida instituída, mas sim fazer surgir novas 

inflexões – em oposição a reflexão – que provoquem uma ação, uma dobra no espectador, que 

o faça ter uma experimentação pela via da diferença para com a vida.  

 

Pode-se muito bem imaginar uma crueldade pura, sem dilaceramento carnal. E, 

aliás, filosoficamente falando, o que é a crueldade? Do ponto de vista do espirito, a 
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 Por outro lado, Cassiano Quilici em seu estudo “Antonin Artaud: teatro ritual” traçará, na introdução do livro, 

uma linhagem de algumas propostas cênicas que esboçam uma semelhança ao ritual, e inserirá o simbolismo na 
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movimento e as propostas de Artaud, mas ainda assim, trata-se de uma outra perspectiva. Abrimos aqui o 

paradoxo. 
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 Ibiden.  



crueldade significa rigor, aplicação e decisão implacáveis, determinação irreversível, 

absoluta (ARTAUD, 2006, p.118). 

 

 Nos parece interessante compreender esse teatro da crueldade, que se relaciona com 

essa ideia de rigor e determinação perante a vida, a partir da ruptura com o órgão, como 

muitas vezes será apontado por Artaud e por estudiosos de sua obra. Quando Artaud se 

propõe a questionar a linguagem estabelecida e, buscando novas formas de comunicação, 

propõe romper com a forma da representação ocidental por meio de uma linguagem própria 

do teatro, ele está propondo que “essa linguagem objetiva e concreta do teatro, serve para 

cercar, encerrar órgãos” (ARTAUD, 2006, p.103), que atuaria na sensibilidade e na sensação, 

mas do que na razão, no logos. 

 Trazemos como referência as propostas artaudianas, por identificarmos nelas o que 

estamos compreendendo, neste estudo, como encenação, ou seja, a partir do momento em que 

enxergamos no discurso de Artaud essa reivindicação radical por uma poética da cena e que 

esta transborda a questão da autoria, estamos falando de um teatro que ultrapassa os limites 

entre forma e conteúdo, ou ainda, os embaralha gerando a produção de um enunciado cênico 

construído pelo acontecimento da cena e de suas materialidades em movimento, estamos 

pensando numa encenação que se desterritorializa da representação mimética teatral, e 

também da constituição de uma unidade orgânica da cena.  

 Contudo, como é de amplo conhecimento, o teatro almejado por Artaud não será 

desenvolvido em sua época, nem mesmo por ele. Suas propostas serão experimentadas – e 

usamos esse termo, pois a escrita de Artaud não vem em forma de método ou de um tratado 

teatral, mas sim em forma de proposições e provocações sobre o teatro – a posteriori, por 

grupos teatrais, ou serão identificadas no trabalho de outros encenadores, na segunda metade 

do século XX
30

, iluminando, ainda hoje, o fazer teatral de diversos artistas. Todavia: 

 

Se o teatro de Artaud nunca conseguiu concretizar-se, se os projetos de Artaud, 

realizados ou não, revelam senão uma contradição, ao menos uma distorção entre o 

teórico e o prático, nada disso afeta, em última análise, a importância de sua obra 

para o conjunto do teatro contemporâneo. O extremismo de sua utopia permitiu sem 

dúvida a esse teatro pensar a derrubada completa do sistema de valores e de formas 

no qual se baseava até então a arte da encenação (ROUBINE, 1998, p.66). 
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O grupo nova-iorquino Living Theatre, será extremamente influenciado pelas propostos de Artaud. Serão 

apontadas, também, semelhanças entre as propostas de Artaud no teatro de Jerzy Grotowski – ainda que 

Grotowski afirme ter tido conhecimento sobre as propostas de Artaud tempos depois de já ter desenvolvido a 

poética de seu próprio fazer teatral –, e do encenador Inglês Peter Brook, entre outros.  



Nesse sentido, como já pontuamos acima, trazemos o pensamento e as propostas de 

Artaud, pela sua qualidade anacrônica, ao considerarmos o tempo na qual foram proferidas, 

assim como pela sua qualidade contemporânea nos tempos hodiernos. Certamente o teatro da 

crueldade ressoa com grande ênfase na forma de operar o fazer teatral atual.   

 

  

 Diante de toda a pluralidade nas propostas e modos de operar dos movimentos e 

encenadores do início do século XX que consolidaram o conceito de encenação, gostaríamos 

de pontuar, primeiramente, que é necessário se compreender que a consolidação deste 

conceito foi um movimento de fluxos, atravessamentos e descobertas. Enfatizamos esse 

aspecto, para que não se cristalize a ideia de que aqui buscamos traçar uma perspectiva 

evolutiva e estática, ao empreender uma revisão histórica. Como, em geral, a história se 

apresenta por uma linha cronológica, muitas vezes cartesiana e, no caso da encenação, como 

as novas propostas que foram surgindo aos poucos e modificando a cena poderiam sugerir tal 

linha, pontuamos que o nosso interesse não é construir uma abordagem que se apresente como 

quadros, dissociados e muitas vezes antagônicos. 

 Ao contrário, nos parece necessário olhar por uma outra via, na qual se possa enxergar 

as relações entre os artistas, assim como suas influências, e necessidades de experimentar o 

diferente. No livro de Takeda, na qual ela nos apresenta as cartas do Teatro de Arte de 

Moscou – já citado anteriormente – temos a possibilidade de sair do plano dos quadros 

dissociados e/ou antagônicos dos movimentos e encenadores. Lá, podemos constatar essa 

necessidade, em um tom mais pessoal, de encontros, atravessamentos, fluxos e negações, por 

parte de alguns encenadores do período, como é caso de Craig que, em uma dessas cartas, irá 

proferir inúmeros elogios ao trabalho de Stanislavski na montagem de “Tio Vânia
31

”. Na 

carta, também é possível perceber as negociações, empatias e crises ocorridas durante a 

montagem de “Hamlet” de Shakespeare, sob a condução do encenador inglês, no TAM (cabe 

ressaltar que Craig já havia proferido que textos como os de Shakespeare não deveriam ser 

montados no teatro). Podemos encontrar também, entre as cartas de Meierhold, questões que 

vão desde o momento de sua crise artística dentro do TAM até a negação das práticas 

desenvolvidas neste Teatro, culminando em sua saída do mesmo, e, em um outro momento, 
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 As cartas trocadas entre Craig e Stanislavski se encontram nas páginas: 318, 323, 338 e 340. (TEKEDA, 2003) 



sua gratidão à formação recebida por Stanislavski
32

. Estes são apenas alguns exemplos que 

demonstram a constituição do conceito de encenação como uma rede movida por fluxos e por 

movimentos.  

 Outro ponto que nos parece importante de ser frisado é a necessidade de não 

compreendermos a relação texto e cena de modo dicotômico, pois se durante quase todo o 

século XIX o teatro tratava de ilustrar um texto em cena, com o surgimento da encenação 

podemos ver estes se interferindo mutuamente: quando Antoine coloca carnes reais em cena, 

a materialidade se torna potencia de significação, e não somente uma forma de ilustrar, uma 

vez que exista um plano de composição e de criação nas escolhas do encenador para fazer 

acontecer a cena, ainda que se subordinando ao texto. O mesmo pode ser evidenciado nos 

movimento simbolistas, e ou, ainda em Brecht, por outras vias, mas, o acontecimento cênico 

se transforma num ponto de conversão entre todas as materialidades constituindo o enunciado 

cênico, o que varia é a proposição estética de cada encenador ou corrente. E, portanto, a noção 

de drama parece também como algo relevante e em mutação no desenvolvimento da 

encenação, justamente pelas possibilidades múltiplas de composição, uma vez que o 

enunciado cênico passa de uma dimensão verbal, para material, ou seja, as materialidades da 

cena ganham voz, e enfatizam o acontecimento cênico como o construtor da comunicação e 

da produção dos sentidos na cena, pois “o surgimento de material no teatro moderno decorre 

num primeiro momento da crise da mimese, bem como da reavaliação das dramaturgias 

tradicionais, do tipo aristotélicos ou neoaristotélico.” (BAILET. NAUGRETTE, 2012, p. 

103). 

Contudo, a construção da encenação enquanto território nos parece estar justamente 

ancorada na sua relação com o drama, assim como com a representação da vida – seja de 

modo mimético como nos naturalistas, seja de forma poética e mitológica como nos 

simbolistas (drama lírico), ou ainda fragmentada e distanciada como em Brecht (épico). Claro 

que considerando a crise do drama, pensamos nesta relação como um drama em movimento e 

variável em cada proposta. Nesse sentido, podemos compreender a encenação, nesse primeiro 

momento, como uma forma de agenciar os diversos elementos da cena que visa estruturar a 

representação. Trata-se de materializar a representação dentro de um sistema sígnico e botá-lo 

em “alto relevo”.  
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 Primeiramente temos cartaz enviadas por Meierhold para sua esposa nas quais ficam evidentes sua insatisfação 

com o TAM, nas páginas: 71 e 72. Cartas entre Meierhold e Stanislavski que evidenciam uma crise entre os dois 

nas páginas: 207, 208 e 209. Carta enviada por Meierhold para Stanislavski anos depois, demonstrando gratidão 

pelos aprendizados no TAM, assim como comunicando a montagem de seu novo espetáculo com o seu grupo na 

página: 297. (TAKEDA, 2003) 



Esta estrutura proposta pela encenação visa, em nosso entendimento, à construção de 

um enunciado cênico harmônico, com o objetivo de direcionar e construir uma compreensão 

geral da obra. É interessante observar que, nas mais diversas propostas dos encenadores, a 

busca pela construção de uma unidade perpassa todas, desde a minuciosa poética naturalista 

até as propostas desviantes do simbolista Gordon Craig, e até mesmo no teatro épico 

desenvolvido por Brecht. Nesse sentido, podemos compreender que a encenação se 

consolidou como um território que visa à sistematização da representação – e alinhamos a isso 

as noções de mimese, drama e texto – ainda que com diversas variáveis, concretizando a ideia 

de uma unidade cênica.  

Mas, como em toda regra há exceções, toda consolidação possui desvios e linhas de 

fuga. Podemos apontar em Craig e, mais enfaticamente, em Artaud, desejos e necessidades de 

“furar” a representação e, no caso específico de Artaud, de romper com a unidade cênica, 

implodindo a ideia de encenação até então desenvolvida. A presença destes dois – dentre 

outros não citados aqui – que não se alinham à perspectiva territorial da encenação e 

aparecem como “diferença”, reforça nossa perspectiva de uma história não sequencial e 

ordenada, pois vislumbram as possibilidades potenciais da encenação como forma de 

autonomia da cena – não por acaso estes dois encenadores serão alvos de diversos 

pesquisadores que alinharão suas propostas com a cena contemporânea. 

Sem desmerecer de forma alguma os inúmeros encenadores e artistas não citados aqui 

(assim como suas práticas desenvolvidas nesta primeira metade do século XX) que irão, de 

fato, causar grandes rupturas e mudanças nas formas de se pensar o teatro e também de 

consolidar o conceito de encenação, parece-nos que o conjunto acima apresentado nos permite 

estruturar uma compreensão mais aprofundada do nosso objeto de estudo.  

Frisamos aqui que as formas de operar responsáveis pela concretização do conceito de 

encenação como o conhecemos hoje se deram aos poucos, de forma não linear, e que, nesse 

sentido, este conceito se configura como uma prática que vai sendo experimentada e revista 

pelos diversos artistas ao longo de todo o século XX, os quais vão direcionando novas 

possibilidades para a cena, tanto no campo técnico – palco, cenário, figurino, iluminação – 

como no estético, gerando assim uma poética da cena. 

 



 

 Levando em consideração a discussão e a exposição realizada até aqui acerca do 

surgimento e da consolidação do conceito de encenação, vamos agora adentrar no campo 

conceitual proposto neste estudo, realizando uma aproximação entre a encenação e o conceito 

de território, proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari.  

A produção filosófica de Deleuze e Guattari está alinhada ao que se convencionou 

chamar de filosofia pós-estruturalista, embora os mesmos tenham preferido considerar a sua 

produção filosófica como uma filosofia da diferença ou, ainda, uma filosofia prática. Para 

nosso estudo, nos guiaremos por algumas de suas obras, com ênfase no livro “Mil Platôs: 

capitalismo e esquizofrenia
33

”. Em “Mil Platôs”, os autores desenvolvem uma escrita 

vinculada à teoria das multiplicidades que, segundo os mesmos, podem ser pensadas como a 

própria realidade, confrontando assim as dicotomias entre consciente e inconsciente, natureza 

e história, corpo e alma.  

Confrontar as dicotomias estabelecidas pela tradição é a forma não apenas de quebrá-

las, mas de esgotá-las, ou melhor, de ultrapassá-las, de modo a compreender as 

multiplicidades inerentes à vida para de demarcações dicotômicas que limitam a abordagem 

da realidade.  

 

As multiplicidades são a própria realidade, e não supõem nenhuma unidade, não 

entram em nenhuma totalidade e tampouco remetem a um sujeito. As subjetivações, 

as totalizações, as unificações são, ao contrário, processos que se produzem e 

aparecem nas multiplicidades. Os princípios característicos das multiplicidades 

concernem a seus elementos, que são singularidades; a suas relações, que são 

devires; a seus acontecimentos, que são hecceidades (quer dizer, individuações sem 

sujeito); a seus espaços-tempos, que são espaços e tempos livres; a seu modelo de 

realização, que é o rizoma (por oposição ao modelo da árvore); a seu plano de 

composição, que constitui platôs (zonas de intensidade contínua); aos vetores que as 

atravessam, e que constituem territórios e graus de desterritorialização (DELEUZE e 

GUATTARI, V. 1, 1995, p. 10). 

 

 Assim o modo de operação da filosofia desses autores – declarada em “Mil Platôs”, 

mas que acompanha toda a trajetória de ambos como pensadores – estará vinculado a uma 

proposta não hierárquica do pensamento, ou seja, seus conceitos não se encontram 

verticalizados, mas sim num plano horizontal.  Escapam a um centro, pois estão espalhados e 

podem se encontrar ou se cruzar, basta traçar linhas, estabelecer conexões. 
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 Trata-se de um único volume na versão original em francês, contudo utilizaremos o livro traduzido para o 

português do Brasil, o qual fora dividido em cinco volumes. Cabe ressaltar que este livro é a continuação e o fim 

de “O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia”. 



 Em “Mil Platôs”, os autores sugerem que não há uma ordem para a leitura do livro: 

podemos começar de onde quisermos e acabar da mesma forma. Este modo com que Deleuze 

e Guattari organizam sua filosofia está associado ao conceito intitulado por eles de rizoma 

que, por sua vez, funciona através de encontros e agenciamentos, de uma verdadeira 

cartografia das multiplicidades, em oposição ao pensamento arborescente. O rizoma não 

possui centro, apenas conexões, pois:  

 

qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo. É 

muito diferente da árvore ou da raiz que fixam um ponto, uma ordem. A árvore 

linguística à maneira de Chomsky começa ainda num ponto S e procede por 

dicotomia. Num rizoma, ao contrário, cada traço não remete necessariamente a um 

traço linguístico: cadeias semióticas de toda natureza são aí conectadas a modos de 

codificação muito diversos, cadeias biológicas, políticas, econômicas, etc., 

colocando em jogo não somente regimes de signos diferentes, mas também estatutos 

de estados de coisas (1995, V.1, p. 22). 

 

É precisamente a partir desta percepção que propomos, neste estudo, a utilização de 

conceitos da filosofia pós-estruturalista de Deleuze e Guattari, por acreditarmos que os 

autores dialoguem com as questões contemporâneas do socius, assim como da arte, e também 

por instaurarem a ideia de rede e de fluxo, na qual não existe mais uma “voz originária” ou a 

“voz do pai”, abrindo o campo para pesquisa, não mais de um ponto vista transcendente, mas 

sim pela imanência. 

Como apontamos, os conceitos desenvolvidos por Deleuze e Guattari operam, assim 

como sua proposta filosófica, dentro de uma perspectiva cartográfica, ou seja, podemos traçar 

linhas de aproximação e distância entre eles, fazendo com que um conceito ressoe no outro, 

ou ainda, com que um conceito possa fundar outro, pois num “conceito, há no mais das vezes, 

pedaços ou componentes vindos de outros conceitos, que respondiam outros problemas e 

supunham outros planos” (DELEUZEE e GUATTARI, 1992, p.26). Este é o caso do conceito 

de território, pois ele estabelece conexão com outros conceitos, quais sejam, os de 

desterritorialização e reterritorialização, mas, antes destes, com o de agenciamento, pois este 

último é, por natureza, territorializante.  

 François Zourabichvili em seu “Vocabulário de Deleuze” nos informa que estamos em 

presença de um agenciamento “toda vez que pudermos identificar e descrever o acoplamento 

de um conjunto de relações materiais e de um regime de signos correspondentes
34

”. Assim, 

sintetizando o conceito de agenciamento, é possível perceber que ele pressupõe dois eixos, 
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 ZOURABICHVILI, François. O Vocabulário de Deleuze, p.9. p. Disponível em: 

<http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/wp-content/uploads/2010/05/deleuze-vocabulario-francois-

zourabichvili1.pdf> . Acesso em: 28/06/2015.  

http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/wp-content/uploads/2010/05/deleuze-vocabulario-francois-zourabichvili1.pdf
http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/wp-content/uploads/2010/05/deleuze-vocabulario-francois-zourabichvili1.pdf


sendo o primeiro ligado ao conteúdo e à expressão e o segundo, ao território e a 

desterritorialização. Deleuze e Guattari dividem estes dois eixos em horizontal e vertical. 

 

Segundo um primeiro eixo, horizontal, um agenciamento comporta dois segmentos: 

um de conteúdo, o outro de expressão. Por um lado, ele é agenciamento maquínico 

de corpos, de ações e de paixões, mistura de corpos reagindo uns sobre os outros; 

por outro lado, agenciamento coletivo de enunciação, de atos e de enunciados, 

transformações incorpóreas sendo atribuídas aos corpos. Mas, segundo um eixo 

vertical orientado, o agenciamento tem, de uma parte, lados territoriais ou 

reterritorializados que o estabilizam e, de outra parte, picos de desterritorialização 

que o arrebatam (1995, V.2, p.31). 

 

 Cabe ressaltar que esta proposição de conteúdo e expressão rompe com a dicotomia 

forma e conteúdo
35

, pois, se nesta dicotomia temos a forma como uma representação, ou 

ainda, como uma descrição do conteúdo, a ideia proposta pelos autores é a de que 

compreendamos expressão e conteúdo se referenciando e interferindo um no outro, ou seja, 

um atravessa o outro simultaneamente, pois ambos têm uma “forma” e uma “substância” em 

si mesmos
36

.  

 Nesse sentido, o conteúdo será relacionado pelos autores ao agenciamento maquínico, 

que está associado aos corpos, às ações e as paixões. Trata-se de um estado de mistura e 

relações entre corpos e afetos, gerando aspectos de ordem conteudística, compondo assim um 

sistema pragmático. Já a expressão será relacionada ao agenciamento coletivo de enunciação 

que, por sua vez, irá remeter aos enunciados, a um “regime de signos, a uma máquina de 

expressão cujas variáveis determinam o uso dos elementos da língua” (DELEUZE e 

GUATTARI, 1995, V.2, p.33). Assim, os agenciamentos coletivos de enunciação não estão 

relacionados a um sujeito, pois a sua produção somente se efetiva em coletivo, no socius, por 

dizerem respeito a um regime de signos compartilhados, à linguagem, a um estado de palavras 

e símbolos
37

. 
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Nos parece importante ressaltar que alguns conceitos nas obras de Deleuze e Guattari, sofrem graus de 

mutabilidade  de uma obra a outra , e nesse sentido o conceito de agenciamento sofrerá esta mutabilidade como 

bem explicita Zourabichvili: “Mil platós concerne ao plano em que se articulam as duas séries, atribuindo um 

alcance inédito à dualidade estóica das misturas de corpos e das transformações incorporais: uma relação 

complexa se tece entre "conteúdo" (ou "agenciamento maquínico") e "expressão" (ou "agenciamento coletivo de 

enunciação") [...]Ao contrário da relação significante-significado, tida como derivada, a expressão refere-se ao 

conteúdo sem, com isso, descrevê-lo nem representa-lo: ela "intervém" nele[...].ZOURABICHVILI, op. cit., p10.    
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 Da aí nosso interesse, pontuado anteriormente, em pensar em uma não dicotomia entre texto e cena, ou seja , 

enxergamos forma (cena) e conteúdo (conteúdo) em um plano horizontal: conteúdo e expressão.  
37

“É que o enunciado não remete nunca a um sujeito. Ele não remete mais a uma dupla, ou seja, a dois sujeitos 

dos quais um agiria como causa ou sujeito de enunciação, e o outro como função ou sujeito de enunciado. Não 

há sujeito que emite o enunciado, nem um sujeito cujo o enunciado seria emitido.”(DELEUZE e GUATTARI, 

2014, p.150)  



 Sobre este primeiro eixo, Antônio Araújo
38

, em sua tese de doutorado, nos apresenta 

uma relação com a encenação bastante interessante: 

 

Assim o eixo conteúdo/expressão parece traduzir uma possibilidade de composição 

do território da encenação, como agenciamento, por um lado de atuadores – que se 

inter-relacionam, se conectam ou se „maquinam‟ por meio de ações e de afetos – e, 

por outros, de enunciados cênicos coletivos. A territorialidade da encenação se 

funda, ela também, nesta simultaneidade de conteúdo e expressão (ARAÚJO, 2008, 

p.198). 

 

Desta forma, pensar a encenação neste eixo conteúdo/expressão nos permite 

compreender quais são as suas marcas territorializadoras, ou seja, de que maneira são 

articulados os elementos cênicos, assim como as ações cênicas, e por outro lado os 

enunciados construídos pelo território. Trata-se de entendermos a encenação como um 

território que agencia os diversos elementos cênicos, assim como os enunciados coletivos em 

busca de sua composição.  

Como apontamos antes, o surgimento da encenação fora gerado pela percepção da 

potencialidade de produção de sentido por parte das materialidades cênicas, assim como pelo 

avanço de elementos técnicos e por uma mudança social no público do teatro, fatores estes 

que podemos associar a este primeiro eixo do agenciamento, qual seja, de conteúdo e 

expressão. Portanto, pressupomos que, ao se efetivar estes agenciamentos, temos a fundação 

do território da encenação, pois  

 

Todo agenciamento é, em primeiro lugar, territorial. A primeira regra concreta dos 

agenciamentos é descobrir a territorialidade que envolvem, pois sempre há 

alguma[...] O território é feito de fragmentos descodificados de todo o tipo, extraído 

dos meios, mas que adquirem a partir desse momento um valor de “propriedade”[...] 

O território cria o agenciamento (DELEUZE e GUTTARI, V.5, 1997, p. 232).  

 

 Partindo para o eixo vertical apontado pelos autores, temos o agenciamento agindo em 

lados territoriais e reterritorializados, porém com pontas de desterritorialização. Ou seja, 

podemos pensar no território produzindo, a partir do conteúdo e expressão, uma estabilização, 

que o mantém como tal, estável e identificável, mas, como para os autores o território não é 

fixo, os agenciamentos operam pontas de desterritorialização que poderão traçar linhas de 

fuga, realizando agenciamentos com outros territórios distintos. Trata-se de um dentro e um 

fora.  
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A tese do professor e encenador Antônio Araújo aponta para o pensamento acerca da encenação no coletivo, 

focando a função do diretor teatral no processo colaborativo, propondo que nesta forma de criação, a função 

supracitada sofra uma desterritorialização. Cabe ressaltar, que esta tese foi um importante dispositivo para a 

composição deste estudo.  



 Neste ponto, nos parece importante determo-nos um pouco mais, devido ao grau de 

complexidade do conceito de território
39

, porém não podíamos falar deste sem termos 

apresentado o agenciamento pois, “não podíamos falar da constituição do território sem já 

falar de sua organização interna” (DELEUZE e GUTTARI, V.4, 1997, p.139).  

Deleuze e Guattari, assim como Zourabichvili, irão pontuar que não seria possível 

pensar em território sem considerarmos a desterritorialização e a reterritorialização, pois estes 

operam juntos. Serão os agenciamentos que irão realizar esta movimentação no território. 

 

O território não é primeiro em relação à marca qualitativa, é a marca que faz o 

território. As funções num território não são primeiras, elas supõem antes uma 

expressividade que faz território. É bem nesse sentido que o território e as funções 

que nele se exercem são produtos da territorialização. (DELEUZE e GUATTARI, 

V.4, 1997, p. 122) 

 

O território, tal qual a concepção acima explicita, circunscreve o campo “do familiar e 

vinculante”, pois marca as distâncias em relação a outrem. Parece-nos interessante pensar a 

encenação como um território, pois esta se apresenta como um espaço de enunciação, na qual 

as mais diversas funções são produtos de territorialização. Podemos compreender que a 

encenação se constitui como território pois, como ela busca uma estruturação da 

representação – texto, drama, mimese – criando uma unidade cênica, ela se estabiliza; se torna 

identificável. Porém, esta noção de território, como já apontamos, não é pensada como um 

espaço fixo, ou seja, há uma complexa movimentação neste espaço promovida pelos 

agenciamentos. 

Nesse sentido, o segundo eixo do agenciamento, que está ligado ao território e sua 

desterritorialização, produzem “linhas de fuga” que fazem com que os enunciados 

transbordem do território, escapando a este, e promovendo assim uma desarticulação do 

mesmo, o que não significa necessariamente abandonar o território.    

 

Mas uma outra questão parece interromper esta primeira, ou cruzá-la, pois em 

muitos casos uma função agenciada, territorializada, adquire independência 

suficiente para formar ela própria um novo agenciamento, mais ou menos 

desterritorializado, em vias de desterritorialização. Não há necessidade de deixar 

efetivamente o território para entrar nesta via; mas aquilo que há pouco era uma 

função constituída no agenciamento territorial, torna-se agora o elemento 
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 “Mas eis que os meios atravessam o território. As qualidades expressivas, aquelas que chamamos de estéticas, 

certamente não são qualidades "puras", nem simbólicas, mas qualidades-próprias, isto é apropriativas, passagens 

que vão de componentes de meio a componentes de território. O território é, ele próprio, lugar de passagem. O 

território é o primeiro agenciamento, a primeira coisa que faz agenciamento, o agenciamento é antes territorial. 

Mas como ele já não estaria atravessando outra coisa, outros agenciamentos?”(DELEUZE e GUATTARI, V.4,  

1997, p.138/139) 



constituinte de um outro agenciamento, o elemento de passagem a um outro 

agenciamento. (DELEUZE & GUATTARI, V.4, 1997, p. 133) 

 

 Pensar essa desterritorialização como uma ocorrência necessária ao território e 

compreender suas linhas de fuga para outro território, implica em compreendermos que este 

movimento gerará uma reterritorialização. Porém essa reterritorialização não é a fundação de 

um novo território, mas sua reorganização a partir deste atravessamento outro.  Os territórios 

sempre comportam dentro de si vetores de desterritorialização e de reterritorialização. 

 Como é possível perceber, a proposta filosófica de Deleuze e Guattari não opera a 

partir de conceitos fixos, regulares e aplicáveis de maneira plena sobre a vida e/ou o 

pensamento e a ideia
40

. Nesse sentido, o agenciamento, tanto o de conteúdo e expressão como 

o de território, desterritorialização e reterritorialização, não são iguais, nem operam em 

velocidades específicas e nem por regras enrijecidas. Há que se compreender, justamente, os 

agenciamentos realizados em cada território específico.  

 Assim, ao enfatizarmos a encenação como um território dentro da proposta filosófica 

supracitada, buscamos compreender o conceito de encenação como um território fundado, que 

agencia materiais e enunciados coletivos em prol da produção da autonomia da cena, assim 

como da constituição de uma unidade, compondo um discurso cênico de modo a efetuar uma 

produção de distanciamento de outras linguagens artísticas e, mais especificamente, da 

literária – criando aquilo que é apontado por Deleuze e Guattari como a constituição do 

território: marcas que distanciam de outrem – sem com isso nos esquecermos que, neste 

território, temos os agenciamentos de desterritorialização e que, na sequência, opera-se uma 

reterritorialização. Certamente isso se evidencia em nossa apresentação sobre a consolidação 

do conceito de encenação. Isto é um primeiro ponto, olhado de maneira macro, ou na 

vocabulário deleuzoguattariana, de maneira “molar”.  Evidencia-se aqui o modo de operar do 

território.  

 Mas nos parece necessário salientar outro ponto sobre esse modo de operar, o de 

ordem molecular que está ligado à característica do território. Ao se constituir uma unidade na 

cena, justamente pela territorialização causada pelo agenciamento, temos a produção de uma 

linguagem, ou uma forma de agenciar que produz a encenação. Trata-se de compreendermos 

o agenciamento que comporta conteúdo e expressão, e a constituição do território, no modo 
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 Sobre essa maleabilidade na proposta filosófica dos autores, Deleuze afirma que: “Não está assegurado que a 

questão que é? seja uma boa questão para descobrir a essência ou a Idéia. É possível que questões do tipo: 

quem?, quanto?, como?, onde?, quando?, sejam melhores – tanto para descobrir a essência quanto para 

determinar algo mais importante concernente à Idéia.” (DELEUZE, 2006, p. 131).  



do fazer teatro, ou seja, quais os pontos e contrapontos implícitos à arte teatral que faz com 

que a encenação aglutine os diversos elementos cênicos e se constitua como um território?   

Certamente a binômio conteúdo e expressão por parte da arte teatral, pelo menos a 

priori, estão formalmente vinculadas à representação, assim como ao drama e à fábula. Nesse 

sentido, a encenação enquanto um território que produz linguagem, se manifestará através de 

suas “matérias de expressão
41

” como um espaço que organiza a representação, ou seja, suas 

marcas territorializantes estão na organização da representação, fazendo com que o território 

seja uma forma de mediação entre  o espetáculo e o público, pois como bem pontua Pavis:  

 

A encenação, pelo menos aquela consciente de si mesma, surgiu quando parecia ser 

necessário mostrar no palco de que maneira o encenador poderia indicar a forma de 

ler uma obra dramática, que se tornou muito complexa para ser decifrada de maneira 

única, por um público homogêneo. A encenação dizia respeito, nessa circunstância, 

a uma obra literária, e não importa a qual espetáculo visual. Ela surgiu num 

momento de crise da linguagem e da representação, uma crise como tantas outras 

que o teatro conheceu. (PAVIS, 2010, p.45)  

 

Vimos que, nos movimentos de surgimento e de consolidação da encenação, inúmeras 

propostas estéticas foram desenvolvidas, porém a busca pela constituição de uma composição 

da cena que enfatizasse a representação do mundo e da vida – de forma mimética (no caso do 

naturalismo e de Stanislavski) ou teatralizada e poética (no caso do Simbolismo e de 

Meierhold) ou, ainda, distanciada (no caso de Brecht) – a partir de uma narrativa clara, com 

intuito de direcionar o olhar e a compreensão do espectador, perpassa quase todas as 

propostas. Podemos atribuir essa narrativa à estrutura dramática
42

.  

Assim, nos parece possível considerar, aqui, que a estrutura do drama seja o modelo 

convencional para compreendermos o desenvolvimento e a história do teatro, uma vez que 

sua estrutura se mantém como base, ainda que de formas diversificadas e/ou fraturadas, ou 

ainda revistas, ao longo de todo o século XX e, por que não dizer, nos dias hodiernos.  

A este respeito Hans-Thies Lehmann aponta que o teatro dramático 

 

Pretendia erguer um cosmos fictício e fazer que o “palco significa o mundo” 

aparecesse como um palco que representa o mundo – abstraindo, mas pressupondo, 

que a fantasia e a sensação dos espectadores participam da ilusão. Para uma tal 

ilusão não se requer a integridade e nem mesmo a continuidade da representação, 
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 “As próprias palavras "matérias de expressão" implicam que a expressão tenha com a matéria uma relação 

original. À medida que tomam consistência, as matérias de expressão constituem semióticas; mas os 

componentes semióticos não são separáveis de componentes materiais, e estão singularmente conectados com 

níveis moleculares. Portanto, a questão toda é saber se a relação molar-molecular não toma aqui uma figura 

nova.” (p. 156) 
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 Como já mencionado, a noção de fabulação é cerne da concepção clássica de dramaturgia, desde Aristóteles 

que pontua o mito ou enredo como o elemento mais importante da composição dramática. 



mas o princípio segundo o qual o que é percebido no teatro pode ser referido a um 

mundo, isto é, a um conjunto. Totalidade, ilusão e representação do mundo estão na 

base do modelo “drama”, ao passo que o teatro dramático, por meio de sua forma, 

afirma a totalidade como modelo do real. O teatro dramático termina quando esses 

elementos não mais constituem o principio regulador, mas apenas uma variante 

possível da arte teatral. (LEHMANN, 2007, p. 26)  

  

Diante desta consideração, podemos concluir que, no teatro dramático, há uma grande 

necessidade de se instituir processos de identificação na composição do enunciado cênico, 

uma vez que serão estes processos que permitirão ao espectador estabelecer uma espécie de 

espelhamento e, logo, se reconhecer naquilo que é contado no palco. Portanto, a produção de 

sentido por parte do teatro dramático estará fortemente vinculada a uma produção de um 

enunciado reconhecível ao espectador, no qual este possa realizar o recorte do que é narrado, 

criando-se assim a noção de unidade na composição da encenação. Certamente que, conforme 

já fora identificado anteriormente, estamos entendendo aqui o drama como referência, a partir 

da compreensão que este, como uma forma absoluta – tal como Lehmann expõe acima – se 

encontra em crise e, nesse sentido, o entendemos como em mutação e em movimento.  

Ainda nesse ponto acerca da identificação provocada pelo drama, achamos pertinente 

traçar uma breve relação com a noção de teatralidade
43

. Segundo Féral, a teatralidade é 

construída a partir do olhar do observador que recorta aquilo que é visto e transforma-o em 

um processo semiótico de representação. A autora utiliza o termo “framed theatrical space
44

” 

– que podemos traduzir como “espaço teatral enquadrado ou emoldurado – que se refere, 

justamente, ao ato do observador de recortar e emoldurar o que é visto e traçar desenhos 

ficcionais, a partir dos acordos prévios estabelecidos entre encenação e espectador, uma vez 

que, para Féral, a teatralidade acontece justamente através dos códigos e convenções 

socioculturais compartilhados.  

Portanto, a construção de um enunciado reconhecível por parte do drama vem 

justamente mediar, ou facilitar, este emoldurar por parte do espectador, permitindo com que a 

representação cênica aconteça de maneira mais ou menos linear e homogênea, a depender das 

propostas estéticas e das linhas de fuga da estrutura dramática – podemos citar aqui o 

distanciamento brechtiano, que ora se apoia na fábula, ora rompe com ela. 

Ao compreendermos o teatro a partir de uma visão clássica, como um lugar no qual é 

apresentada uma fábula, com personagens e um enredo claro, nos parece consistente 

considerar que pensar a encenação como um território, da forma como apontamos mais acima, 
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 Iremos abordar a noção teatralidade dentro da ótica de Josette Féral no quarto capítulo desta dissertação.  
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 FÉRAL, Josette. Theatricality: The Specificity of Theatrical Language. Substance, issue98/99, v.31,n 2 e 3, 

2002. p. 98. 



seria pensar que esta organiza a sua expressão, agenciando os diversos elementos que 

compõem a cena, em prol da constituição de uma linguagem. Assim, pensamos este território 

como a produção de uma unidade, que nos faz identificar este território através dos 

agenciamentos.  

Porém, sem nos esquecermos de que o agenciamento comporta linhas de 

desterritorialização, podemos perceber estas linhas em algumas propostas citadas no início 

deste capítulo, como, por exemplo, em Brecht que, com o efeito de distanciamento, causa uma 

ruptura na linearidade da narrativa fazendo com que o público se distancie dos efeitos da 

representação que visam o ilusionismo, mas que, logo sem seguida, retomam a representação, 

ou seja, a encenação se reterritorializa. A cena volta a representação, mas carrega consigo a 

ruptura causada, pois reterritorializar não significa retornar ao mesmo território, mas sim 

acoplar ao território o contato causado pela desterritorialização
45

.  

 Brecht é só um exemplo, dentro das diversas possibilidades de entender o movimento 

dos agenciamentos de desterritorialização sobre o território da encenação. Por outro lado, 

podemos pensar em um território no qual o agenciamento não realiza, de fato, a 

desterritorialização, ainda que neste território haja pontas de desterritorialização. Deleuze e 

Guattari apontam que o agenciamento é segmentário, mas que, esta segmentaridade pode ser 

mais ou menos dura ou flexível; sendo que “quanto mais os segmentos são duros ou lentos, 

menos o agenciamento é capaz de fugir efetivamente seguindo sua própria linha contínua ou 

suas pontas de desterritorialização, mesmo se essa linha é forte e essas pontas, intensas” 

(DELEUZE e GUATTARI, 2014, p. 156). 

  Neste caso, podemos pensar em encenações que mantenham linearidade na 

constituição de seu enunciado cênico, como, por exemplo, no naturalismo. O cosmo fictício 

construído pelos naturalistas não escapa ao território, mesmo quando se é possível enxergar 

linhas de desterritorialização. Quando apresentamos o caso da peça “A Gaivota” de 

Tchekhov, dirigida por Stanislavski, apontamos para a existência de um conteúdo simbolista 

em seu enredo, o que podemos pensar como uma ponta de desterritorialização, porém esta 
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 Trazemos Brecht como exemplo, pois ainda que, em nosso estudo, enfatizemos a performatividade como um 

elemento desterritorializador na encenação contemporânea, entendemos que existem outras possibilidades de se 

pensar a desterritorialização que não só pela via da performatividade. Levando em conta que os agenciamentos 

possuem velocidades distintas, a cada caso, e ainda fugindo de totalizações, entender um agenciamento de 

desterritorialização a partir do distanciamento brechtiano, nos permite, por um lado, evidenciar possíveis 

desterritorializações na encenação, como também evidenciar que o território não se encontra fixo, ou seja, os 

agenciamentos de desterritorialização pertencem ao território e, certamente, serão por contas destes que novas 

desterritorializações sempre se realizam.   



ponta passa incólume, pois ela está inserida de forma metateatral, o que não corrompe a 

linearidade da peça
46

.   

 O que gostaríamos de evidenciar é o fato de que a encenação se constitui como um 

território na medida em que organiza seus enunciados cênicos a partir dos seus 

agenciamentos, porém, há que se deter sobre a especificidade de cada proposta, movimentos e 

artistas para que compreendamos como tais agenciamentos se maquinam e se enunciam.  

A encenação surge no intuito de organizar-se como discurso, mas reclamando para si 

aquilo que é propriamente teatral. Com isso, ela se torna território, ao recusar o texto como 

principal motor de produção de sentido no teatro – mesmo que ainda, em muitos casos, se 

mantenha vinculado a este. Por meio dos diversos elementos que compõem a encenação, 

geram-se marcas territorializantes, que recortam uma narrativa, de modo fabular – ainda que 

distanciada no caso de Brecht e outros encenadores – e se consolidam como território, por 

serem diretivas no seu contar, ou ainda, por serem duras nos territórios que elas traçam.  

Isso não significa pensar num modelo de se produzir a encenação, de se fazer 

território, uma vez que territorializar significa produzir uma expressão própria e, nesse 

sentido, devesse levar em conta toda a heterogeneidade estética produzida na encenação. O 

que é necessário pontuar é que os agenciamentos realizados nesse surgimento da encenação 

carregam consigo essas marcas territorializantes citadas acima, ou seja, essa busca por uma 

unidade. Sem, com isso, desconsideramos que, por outro lado, podem também carregar 

consigo linhas de desterritorialização.  

 

Ora, exprimir não é pertencer; há uma autonomia da expressão. De um lado, as 

qualidades expressivas estabelecem entre si relações internas que constituem 

motivos territoriais: ora estes sobrepujam os impulsos internos, ora se sobrepõem a 

eles, ora fundem um impulso no outro, ora passam e fazem passar de um impulso a 

outro, ora inserem-se entre os dois, mas eles próprios não são "pulsados". Ora esses 

motivos não pulsados aparecem de uma forma fixa, ou dão a impressão de aparecer 

assim, mas ora também os mesmos motivos, ou outros, têm uma velocidade e uma 

articulação variáveis; e é tanto sua variabilidade quanto sua fixidez que os tornam 

independentes das pulsões que eles combinam ou neutralizam. (DELEUZE e 

GUATTARI, 1997, V.4, p. 131) 

 

Assim, considerar a encenação como um território seria pensar nesta autonomia da 

cena como a principal forma de significação, ao mediar e direcionar o olhar do espectador. 

Contudo, a partir do momento em que temos a constituição de um território, suas pontas de 

desterritorialização também se constituem. Nesse caso nos parece seguro levantar a hipótese 
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 Claro que consideramos que no caso de “A Gaivota”, trata-se primeiramente de um texto teatral que direciona 

o enredo da peça, porém é evidente que a encenação de Stanislavski não se trate de uma simples passagem do 

texto para o palco, mas sim de uma composição cênica que enfatizará o cosmo fictício tão caro ao naturalismo.  



de que será justamente com o surgimento da encenação, e sua consolidação por meio dos 

diversos agenciamentos territoriais, que teremos o acirramento da crise da representação, 

assim como da estrutura dramática no teatro.  

Uma vez adquirida a autonomia pretendida, e reconhecido o poder de significação dos 

diversos elementos da cena, o teatro não poderá escapar à relação com outros territórios, ou 

seja, não escapará a desterritorializações possíveis.  É diante deste pensamento que propomos, 

neste estudo, pensarmos a performatividade como um elemento desterritorializador na 

encenação contemporânea, e em possíveis reterritorializações. Nos deteremos sobre esta 

compreensão nos próximos capítulos. 
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Um território está sempre em vias de desterritorialização, ao menos potencial , em vias de passar a outros 

agenciamentos, mesmo que outro agenciamento opere um reterritorialização [...]O território não é separável de 

certos coeficientes de desterritorialização, avaliáveis em cada caso, que fazem variar as relações de cada função 

territorializada com o território, mas também as relações do território com cada agenciamento desterritorializado. 

E é a mesma "coisa" que aparece aqui como função territorializada, tomada no intra-agenciamento, e lá como 

agenciamento autônomo ou desterritorializado, interagenciamento. 
48

 

 

Cada vez que um agenciamento territorial é tomado num movimento que o desterritorializa (em condições ditas 

naturais ou, ao contrário, artificiais), diríamos que se desencadeia uma máquina. E essa a diferença que 

queríamos propor entre máquina e agenciamento: uma máquina é como um conjunto de pontas que se inserem 

no agenciamento em vias de desterritorialização, para traçar suas variações e mutações. Pois não há efeitos 

mecânicos; os efeitos são sempre maquínicos, isto é, eles dependem de uma máquina diretamente conectada com 

o agenciamento e liberada pela desterritorialização. O que nós chamamos de enunciados maquínicos são esses 

efeitos de máquina que definem a consistência onde entram as matérias de expressão. Tais efeitos podem ser 

muito diversos, mas eles jamais são simbólicos ou imaginários, eles sempre têm um valor real de passagem e de 

alternância.
49
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 Figura 2: Planta baixa com setas. Criação do autor deste trabalho.  
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 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix.  Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. V.4. Rio de Janeiro: Ed. 34, 

1997, p. 144/145.  
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 Ibidem., p. 156.  



 

 Neste capítulo, colocaremos o foco sobre um dos principais eixos de nosso estudo, 

qual seja, a performatividade e, por consequência, a noção de performance, a fim de que 

possamos apontar suas ressonâncias na construção do enunciado cênico na encenação 

contemporânea.  

Neste primeiro momento vamos nos debruçar sobre diversas acepções e possibilidades 

de compreensão – compreensão também complexa e multiforme – do termo performance, 

ainda que não de maneira exaustiva e/ou minuciosa, mas no intuito de aprofundarmos a 

discussão sobre o que a performance tem representado, enquanto estudo e também linguagem 

no campo das ciências humanas, permitindo-nos apreendê-la como um elemento existente na 

linguagem artística e, mais especificamente, a suas relações/tensões com o teatro.  

Cabe ressaltar que o foco do nosso estudo está em pensar a performance como 

linguagem, perspectiva corroborada por diversos pesquisadores e artistas da área das Artes, 

porém, ao considerarmos que algumas de suas características principais estejam vinculadas às 

ideias de arte e vida, comportamento restaurado, ação, presença, entre outros, nos parece 

enriquecedor empreendermos uma compreensão expandida deste fenômeno para, enfim, nos 

concentrarmos em questões do campo stricto das artes e do teatro.  

Diante da diversidade relacionada à noção de performance, Marvin Carlson, na 

introdução de seu livro “Performance: uma introdução crítica”, dimensiona não só a 

amplitude, mas também a popularidade do termo:  

 

O termo “performance” tornou-se muito popular nos últimos anos, numa grande 

série de atividades, nas artes, na literatura e nas ciências sociais. Assim como sua 

popularidade e seu uso têm aumentado, também tem crescido um corpo complexo 

de escritos sobre performance, que tentam analisar e compreender que espécie de 

atividade humana é essa. Para os interessados em estudar performance, este corpo de 

análise pode, a princípio, parecer mais um obstáculo do que um auxílio. Tanto tem 

sido escrito por especialistas, a partir dessa enorme variedade de disciplinas, e tão 

complexa é a rede de vocabulário crítico e especializado, que tem sido desenvolvido, 

no curso desta análise, que um neófito à procura de um caminho para a discussão 

pode se sentir confuso e perdido.  (p.13, 2010)  

 

 Esta popularidade do termo performance, citada por Carlson, se deve, em parte, às 

estratégias teóricas desenvolvidas no campo das ciências sociais e, particularmente, na 

antropologia e na sociologia durante as décadas de 1960 e 1970. Temos neste período o 

investimento, por parte de pesquisadores das áreas supracitadas, na compreensão dos 

comportamentos e modos de ação na vida cotidiana e extra cotidiana, ou seja, tratava-se de 



reconhecer que nossas vidas encontram-se estruturadas de acordo com modos de 

comportamento repetidos e socialmente sancionados – que podem ser compreendidos como 

papeis sociais desempenhados no cotidiano – assim como em comportamentos relacionados 

ao ritual, jogos, esportes, entre outros, que nos exigem adentrar num campo contextual que 

direciona nossas ações e/ou demonstração de habilidades. Nesse sentido é possível perceber 

que a noção de ação e presença dos corpos em relação com a vida, ou ainda, de que a vida se 

estrutura a partir de corpos em relação, começa a ganhar importância como forma de 

compreender os sistemas e estruturas culturais, sociais, linguísticos, psicanalíticos e artísticos 

no mundo.  

 É neste momento histórico que a noção de performance começa a se tornar 

protagonista no campo de estudos das ciências humanas, noção esta que, embora estivesse 

evidente, era despercebida pelos estudiosos, como salienta Edélcio Mostaço:  

  

Noção moderna, embora derivada de um antigo verbo inglês passou a maior parte do 

tempo despercebida enquanto tal, provavelmente em função da quase naturalidade 

que infunde: "fazer" ou "desempenhar" são hábitos tão entranhados no dia a dia que 

dificilmente nos damos conta de como os realizamos, a partir de que perspectiva e 

seguindo que modelos. (MOSTAÇO, 2009, p.15) 

 

O verbo performance, do inglês, pode ser traduzido como executar, realizar, levar a 

cabo ou ainda a ideia de desempenhar, em par com a noção de competência. Como é o caso –

por exemplo do desempenho de um ator ou bailarino em cena, de um músico com seu 

instrumento, de um atleta etc. Nessa acepção, é muito comum vermos o uso do termo 

performance destinado a avaliar o desempenho não só de ações humanas – o atleta teve uma 

boa performance – mas também de um maquinário, de um carro –; o motor deste carro não 

tem uma boa performance – entre outros.  

 Deste modo, é possível notar que o termo performance pode ser compreendido como 

um adjetivo, que visa qualificar um evento, uma ação, ou até mesmo o funcionamento de 

algo, e, por outro lado, podemos compreende-lo como verbo – performar – que está 

relacionado com a dimensão de executar uma ação.  “Assim há dois conceitos diferentes de 

performance, um envolvendo a exibição de habilidades, e outro também abrangendo a 

exibição, mas menos habilidades do que de modelo de comportamento reconhecido e 

codificado culturalmente” (CARLSON, 2010, p.15). 

Dentre os principais estudiosos da performance, e talvez um dos mais significativos 

nomes da área, podemos destacar o pesquisador e diretor teatral Richard Schechner. Na 

década de 1970, Schechner irá se aproximar do antropólogo Victor Turner e, por meio de 



diversas colaborações, irão expandir e avançar o uso do termo performance para as diversas 

esferas da vida. Será também desta relação que surgirá o Departamento de Estudos da 

Performance, da Tisch School of the Arts, da New York University, que vem funcionando 

como um dos principais centros de estudos sobre essa noção, justamente pela abrangência que 

este departamento apresenta.  

Será diante dessas colaborações com Turner, assim como com outros antropólogos e 

também com sociólogos, linguistas, psicanalistas entre outros, que se fundará de fato os 

Estudos da Performance como uma área de pesquisa e compreensão sobre o fazer e a ação, 

nas suas mais distintas acepções. Diante desta pluralidade, os estudos da performance serão 

considerados por muitos como um estudo interdisciplinar, ou ainda, como uma pós-disciplina, 

justamente por transitarem por diversas disciplinas distintas do conhecimento. 

O livro Performance studies: an Introduction de  Richard Schechner
50

, é considerado 

como uma das maiores referências sobre os Estudos da Performance, por apresentar um 

amplo panorama dessa noção, tanto no aspecto histórico, como nos aspectos conceituais e 

práticos. Neste livro, Schechner realiza uma escrita povoada por quadros complementares de 

diversas autores, que funcionam como mediadores de sua escrita, inclusive apresentando 

considerações não tão alinhadas umas às outras, talvez, justamente, pela diversidade, assim 

como para a ampliação do termo Performance. 

 Segundo Schechner: 

 

A Performance deve ser analisada como um “largo espectro” ou um   “continuum” 

de ações humanas que variam entre ritual, jogos, esportes, entretenimentos 

populares, artes performáticas (teatro, dança, música) e performances da vida 

cotidiana para a representação de papéis sociais, profissionais, de gênero, raça e de 

classe e para a cura (do xamanismo à cirurgia), para a mídia e Internet. Antes dos 

estudos da performance, pensadores ocidentais acreditavam que sabiam exatamente 

o que era e o que não era "performance". Mas, na verdade, não existe historicamente 

ou culturalmente limites fixáveis para dizer o que é ou não é "performance". Ao 

longo do continuum novos gêneros são adicionados, outros são dispensados. A 

noção básica é que qualquer ação que seja enquadrada, promulgada, apresentada, em 

destaque, ou exibida é uma performance. Muitas performances pertencem a mais de 

uma categoria ao longo do continuum
51

 (SCHECHNER, 2013, p.2). 
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 Livro publicado em 2002 e reeditado em 2006 e em 2013. 
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 Tradução nossa para: “Performance must be construed as a “broad spectrum” or “continuum” of human 

actions ranging from ritual, play, sports, popular entertainments, the performing arts (theatre,dance, music), and 

everyday life performances to the enactment of social, professional, gender, race, and class roles, and on to 

healing (from shamanism to surgery), the media, and the internet. Before performance studies,Western thinkers 

believed they knew exactly what was and what was not “performance.” But in fact, there is no historically or 

culturally fixable limit to what is or is not “performance.”Along the continuum new genres are added, others are 

dropped. The underlying notion is that any action that is framed, enacted, presented, highlighted, or displayed is 

a performance. Many performances belong to more than one category along the continuum.” 



 Essa não fixidez apresentada por Schechner como uma característica da performance, 

e também como o ponto de vista que guia os estudos da performance, está vinculada à 

compreensão de que sendo performance toda e qualquer ação no tempo e no espaço, não 

podemos compreendê-la de maneira estática, mas sim em movimento, em relação. Nesse 

sentido, os aspectos que englobam a noção de performance nesta interdisciplina são tratados 

de maneira intercultural, pois “primeiramente no mundo de hoje, as culturas estão sempre 

interagindo - não há grupos totalmente isolados. Em segundo lugar, as diferenças entre as 

culturas são tão profundas que nenhuma teoria da performance é universal: uma medida não 

serve para todas
52

 (SCHECHNER, 2013, p.2). 

  A fim de organizar onde se localiza, para os estudos da performance, a noção 

investigada por eles, Schechner ira listar oito tipos de situações nas quais a performance se 

manifesta. Essas situações são extremamente amplas e complexas e irão retratar não somente 

o campo artístico, mas também o social e o cultural, entre outros que serão pontos de partida 

para se compreender a performance no mundo. Compõem a lista schechneriana:  

 

1 nas situações cotidianas "ordinárias" (cozinhar,socializar etc); 

2  na criação das performances artísticas (nas artes);  

3  nas ocupações esportivas e recreativas; 

4  nas situações de trabalho; 

5  nos contextos tecnológicos; 

6  nas relações de sexo; 

7  nos rituais sacros e profanos; 

8  nos jogos.
53

 (SCHECHNER, 2013, p. 25)  

 

 Schechner aponta que a lista não esgota categorias, mas, pelo contrário, possibilita 

compreendermos que a vida cotidiana pode englobar a maior parte destas situações, ou seja, é 

ponto crucial para o modo como os estudos da performance compreendem a performance: em 

sua relação com toda a diversidade possível de ações na vida. Ele salienta também que, nessa 

lista, estão presentes algumas performances que geralmente não são consideradas como tal, 

como as ações que ocorrem no mundo dos negócios, na tecnologia e no sexo. Assim, será a 
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 Tradução nossa para: “First, in in today‟s world, cultures are always interacting – there are no totally  isolated 

groups. Second, the differences among cultures are so profound that no theory of performance is universal: one 

size cannot fit all.” 
53

 Trdução nossa para:  

“1 in everyday life – cooking, socializing, “just living” 

2 in the arts 

3 in sports and other popular entertainments 

4 in business 

5 in technology 

6 in sex 

7 in ritual – sacred and secular 

8 in play.” 



partir dessas categorias que os estudos acerca da performance poderão ser desenvolvidos, não 

se tratando de limitar, mas de ampliar o leque de possibilidades, tornando o termo universal.  

Schechner, sendo ainda mais claro, tenta definir a noção de performance para além das 

situações apresentadas na lista acima e afirma que a performance está relacionada a 

combinações de relações entre quatro tipos de ações, presentes em quatro expressões verbais 

que resumem o funcionamento de toda a realidade performada. Josette Féral, em um ensaio 

dedicado aos Estudos da Performance, apresenta as expressões verbais propostas por 

Schechner de uma maneira esclarecedora: 

 

1. ser (being), ou seja comportar-se (to behave). 

Ser, diz Schechner, é a própria existência; 

2. fazer (doing), é a atividade de tudo o que existe, 

desde os quarks até os seres humanos; 

3. mostrar fazendo (showing doing), ligado à natureza 

dos comportamentos humanos. "Mostrar o que se 

faz" consiste em "performar" (to perform),em dar-se 

em espetáculo, a exibir (ou a exibir-se), em sublinhar 

a ação; 

4. explicar essa "exposição" do fazer (explaining sbowing doing). Tal ação 

(explaining showing doing) é o campo dos pesquisadores e dos críticos e consiste 

em refletir sobre o mundo da performance e do mundo como performance 

(performatividade). Ela define o trabalho, o campo de ação dos Performance 

Studies
54

 (FÉRAL, 2009, p.62). 

 

 Ainda sobre essas expressões verbais, Schechner diz:  

 

É muito importante distinguir as categorias uma da outra. "Ser" pode ser ativo ou 

estático, linear ou circular, expandido ou contraído, material ou espiritual. Ser é uma 

categoria filosófica que aponta para aquilo que as pessoas tomam como “realidade 

última”. “Fazer "e" mostrar fazendo "são ações.  Fazer e mostrar fazendo sempre 

estão em fluxo, sempre mudando todo o tempo – é a forma de enxergar a realidade 

no mundo conforme dito pelo filósofo grego Heráclito (c. 535-475 BCE), que disse: 

"Ninguém pode pisar duas vezes no mesmo rio, nem tocar em substância mortal, 

duas vezes na mesma condição” (fragmento 41)
55

 (SCHECHNER, 2013, p.22). 
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 Schechner apresentará estas expressões verbais de maneira direta: 

“ • Being 

• Doing 

• Showing doing 

• Explaining showing doing” (SCHECHNER, 2002, p.22) 

E depois discutirá estas expressões de maneira prolongada. Ao considerarmos que Féral realize uma síntese da 

discussão proposta por Schechner, e a ainda por ela ser uma das grandes referências deste estudo, optamos por 

utilizar a citação de seu ensaio ao invés do original.  
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 Tradução nossa para: “It is very important to distinguish these from each other. “Being”may be active or 

static,linear or circular,expanding or contracting,material or spiritual.Being is a philosophical category pointing 

to whatever people theorize is the “ultimate reality.”“Doing”and “showing doing”are actions.Doing and showing 

are always in flux,always changing – the world of the pre-Socratic Greek philosopher Heraclitus (c. 535–475 

BCE), who said, “No one can step twice into the same river, nor touch mortal substance twice in the same 

condition.” (fragment 41)” 



Podemos ver – tanto pela lista de categorias como pelas expressões verbais apontadas 

aqui – que Schechner vislumbra um campo extremamente amplo e aberto para se enxergar a 

noção de performance. No entanto, ele ressalta que esta abertura está relacionada às práticas e 

códigos culturais compartilhados por determinada sociedade e/ou comunidade, ou seja, estes 

serão os elementos que, de fato, poderão caracterizar certa ação como performance, pois, no 

seu entendimento, não se “pode determinar o que „é‟ uma performance sem se referir às 

circunstâncias culturais específicas
56

” (SCHECHNER, 2013, p.30). Portanto, a abertura 

sugerida garante o estabelecimento de relações possíveis entre áreas do conhecimento, 

cruzamentos culturais e dimensões estéticas. 

 Para Schechner, o performar está relacionado à noção de “comportamento 

restaurado
57

”, a qual sugere que, ao realizar uma ação – seja ela vinculada a comportamentos 

sociais, artísticos, religiosos, entre outros – o sujeito repete ações treinadas e ensaiadas 

anteriormente. Não se trata, necessariamente, de considerar um ensaio como no teatro, no qual 

se busca repetir um gesto ou ação de modo preciso e consciente, mas sim de comportamentos, 

ações e gestos culturalmente apreendidos, os quais são performados no dia-dia e em situações 

específicas e por meio dos quais se estabelecem formas de expressão e de comunicação entre 

as pessoas.  

 Diante desta proposta de se pensar performance como “comportamento restaurado”, 

no qual o foco se encontra em ações apreendidas e repetidas – no campo social e cultural, mas 

podemos acrescentar a estas a dimensão teatral, uma vez que os atores, no teatro tradicional, 

representam claramente um personagem outro por meio da imitação de suas ações, o que 

também pode ser considerado “comportamento restaurado”  dentro da perspectiva 

schchneriana – encontramos uma pequena adversidade, qual seja, como considerar a arte da 

performance como um comportamento restaurado, uma vez que tal proposta artística visa, 

justamente, escapar à representação assim como à repetição?   

  Sem nos determos muito acerca da arte da performance, uma vez que esta será 

abordada mais à frente no presente estudo, cabe pontuar que tal linguagem artística, na 

maioria das vezes, encontra-se preocupada com a singularidade da experiência (inclusive em 

sua forte dimensão corporal), buscando claramente escapar às automatizações e, sobretudo, à 
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 Tradução nossa para: “One cannot determine what “is” a performance without referring to specific cultural 

circumstances.” 
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 Esta noção de “comportamento restaurado” está inspirada nos estudos do sociólogo Erving Goffman. Mostaço 

a esse respeito esclarece: “Tais comportamentos podem ser isolados, quando tomados como pedaços" ou 

"sequências" manejáveis de ações, como faz um diretor cinematográfico com as tiras de um filme: manipula-as e 

monta-as segundo seus critérios, dotando o indivíduo de um repertório delas, que as remanejará ou as 

empreenderá sempre que desejado ou necessário, o que pode durar muito (como em rituais e dramatizações 

sociais) ou pouco (como em gestos, danças ou mantras).” (MOSTAÇO, 2009, p.19)  



disciplina – tanto no sentido de controle sobre o corpo, quanto no sentido do desenvolvimento 

de técnicas específicas do ator ou bailarino. Isso, evidentemente, a distância da ideia de 

comportamento restaurado proposto por Schechner, pelo menos a priori. No que diz respeito 

às duas noções de performance (performance cultural e performance art), Schechner, embora 

aponte suas diferenças, reconhece que, de fato, existem afinidades entre elas. Sobre este 

ponto, Mostaço faz uma consideração interessante: 

 

Se tais são as perspectivas que separam as duas concepções, é preciso destacar 

também as afinidades. E estas estão no horizonte comum de onde partem. Para fazer 

frente à repetição, a performance art costuma recorrer, com frequência, aos rituais 

estabelecidos, aos poderes do corpo e suas reverberações, à magia e às práticas 

primitivas, naquela zona pouco clara entre o instintual e o cultural, razão pela qual 

toma a vida em seus aspectos especificamente performáticos como ponto de incisão 

e território de exploração. O performer busca infundir, com tais operações, relações 

derrisórias, de zombaria, de transgressão, de ultrapassagem, irônicas ou de 

desrecalque, críticas ou de desvirtuamento, empregando estratégias que visam 

ressaltar sua originalidade enquanto mago semiótico. Mas delas não se aparta, ao 

contrário, toma-as como ponto de referência para suas operações; o que permite se 

dizer que a performance art representa o lado crítico da performance, sua contraparte 

intelectualizada e inovadora (MOSTAÇO, 2009, p.22). 

  

 Portanto, como bem aponta Mostaço, podemos enxergar pontos de convergência entre 

estas duas formas de performance: bem onde a primeira pode ser pensada como a ideia de 

comportamento restaurado, ligado a ações aprendidas e praticadas socialmente, a segunda se 

propõe a desestabilizar estas ações pré-estabelecidas, inventando novas formas de se 

experimentar o corpo.  

 Ao refletir sobre o conceito de comportamento restaurado de Schechner, Josette Féral 

aponta um paradoxo na noção de performance, uma vez que, mesmo quando repetida, ela é 

única, pois é portadora de uma vida singular e efêmera por sua ação se inscrever na 

imediatização do presente. Sendo assim, a pesquisadora lança a seguinte questão: “Como 

podem a repetição e a singularidade misturar-se sem serem negadas? ” (FÉRAL, 2009, p.76). 

A sua resposta para tal indagação aparece acompanhada do pensamento de Schechner:  

 

Schechner salienta que, por um lado, a atividade ou realidade performada, visto que 

é incorporada, não pode ser, em cada um de seus ressurgimentos, uma réplica 

idêntica à precedente; por outro lado, mesmo repetida, uma ação se inscreve 

necessariamente nos contextos sócio-históricos de produções diferentes (recepção da 

performance; nuances presentes no estado (psicológico, físico, etc.) do performer). 

Isso faz com que a repetição ou a citação sejam, ao mesmo tempo, cópia e original 

(simulação), a contextualização na qual ela emerge: contextos sempre diferentes, 

jamais saturados que fazem com que o significado nunca seja único, mas sempre 

variável e plural. Todas essas variações garantirão que cada performance seja única 

a cada vez (FÉRAL, 2009, p.76/77). 

 



Desse modo, podemos pensar que a repetição sugerida pela ideia de comportamento 

restaurado carrega consigo a ambiguidade citada por Féral, pois ora ela reforça os códigos e 

ações sociais previamente apreendidos, ora ela surge como algo novo diante do momento 

presente da performance. Nos Estudos da Performance, essa repetição vem acompanhada da 

subjetividade da pessoa que executa a ação, a qual, por mais que seja uma ação apreendida e 

praticada por outras pessoas, mantém a sua singularidade. Já na arte da performance, a 

repetição talvez venha pela linha da citação, ou da desconstrução de ações pré-concebidas, ou 

ainda no discurso politico, cultural e social proposto pelo artista, e claramente deve-se 

considerar a idiossincrasia do artista que a executa, o que, mais uma vez, garante a 

singularidade da ação.  

 Para além dessas semelhanças e distinções, existe um conceito intrínseco à noção de 

performance, tanto nas performances culturais como na arte da performance, que nos permite 

investiga-las dentro de um mesmo diapasão: o de performatividade. Segundo Schechner, a 

performatividade é, ao mesmo tempo, uma ferramenta teórica e um ponto de vista analítico 

orientado. Nessa mesma linha, Féral (2009, p. 66) afirma que a performatividade “não é um 

fim em si mesmo, uma realidade concreta ou acabada, mas um processo. Ela é construção 

(uma realidade X como performance) e reconstrução (reconhecimento intelectual das etapas 

dessa construção) ”. Desta forma, Alinhada com os pensamentos de Schechner, Féral irá 

afirmar que a performance, sendo sempre ação, sempre no domínio do fazer, intrinsecamente 

carrega consigo a noção de performatividade que, para a pesquisadora, é marcada, justamente, 

pelo princípio de ação (ela é processo mais que objeto pronto).  

 De um modo geral, todos os pesquisadores que abordam a noção de performatividade 

enxergam sua origem no sentido atribuído pelo linguista J.L. Austin (2003), que a definiu 

como conceito nos anos 1950, utilizando o termo performativo para designar as palavras (ou, 

mais propriamente, expressões verbais) que não apenas dizem algo, mas “fazem” alguma 

coisa. Entram nesse modo particular de enunciação as promessas, votos e julgamentos, entre 

outros. Quando um juiz profere “eu vos declaro marido e mulher”, por meio da enunciação 

dessas palavras dá-se nascimento a um estado de coisas no mundo. 

 No entanto, Austin ira se deparar com a necessidade de definir as condições de 

enunciação ou de produção de enunciado propriamente performativa, pois estes podem 

fracassar: uma promessa não cumprida, um falso padre que oficializa um casamento entre 

outros exemplos, que fizeram com que o filósofo revisse o conceito, sugerindo novas 

possibilidades para o mesmo, algumas vezes.  



 Nesta mesma linha de raciocínio, o também linguista e discípulo de Austin, J.R. Searle 

(1965) avançou as investigações, acerca da Teoria dos Atos de Fala, sobre o qual ele apontará 

que situações e realidades são construídas através destes. Trata-se de enunciados praticados. 

Enquanto Austin focava em um tipo particular e mesmo restrito de fala que ele designava 

como “performativas”, Searle enfatiza o aspecto performático de qualquer linguagem.  

Contudo, muitos enxergam fragilidades acerca dessas definições apontadas pelos 

linguistas, uma vez que a ação esteja totalmente subordinada à enunciação verbal, ou seja, há 

claramente uma hierarquia da palavra sobre a ação, logo, sobre o corpo. O que acontece é que 

na teoria de Austin e também de Searle  

 

[...] toda a enunciação requer uma situação determinada ou estritamente 

determinável na realidade para acontecer e atingir sua finalidade (dizer ou fazer, no 

caso do performativo). Os verbos performativos devem necessariamente estar 

ligados a „contextos [de enunciação] exaustivamente definíveis. [Eles pressupõem 

uma] consciência livre e presente em toda operação‟” (FÉRAL, 2009, 69). 

 

Ampliando a noção, Schechner (2013, p. 110) irá aplicar o termo performativo às 

ações cênicas e à vida cotidiana, de modo a tirá-lo do campo stricto da linguísticas para todas 

as esferas da vida social.  Nesta mesma perspectiva, Féral, claramente filiada às teorias do 

filósofo francês Jacques Derrida, partirá dele para apontar uma concepção da 

performatividade mais atual ou, pelo menos, mais abrangente e, desse modo, mais pertinente à 

investigação que conduzimos aqui. Segundo a pesquisadora, Derrida desenvolveu e alargou o 

conceito de Austin, levando-o para além da enunciação verbal ideal, pois, para o filósofo, 

considerar a performatividade do ponto de vista da Teoria dos Atos de Fala implica num 

“poder dizer e querer dizer absolutamente completo e senhor de si mesmo” (DERRIDA apud 

FÉRAL, 2009, p.70). No entanto, Féral afirma que, segundo Derrida, na maioria dos casos a 

enunciação performativa, numa situação ordinária, parece falhar, pois ela “escorrega, foge de 

seu objetivo, levando à não realização da ação, à sua fuga ou à sua suspensão num nada. Ela 

pode também se transformar numa falsa promessa, em um julgamento errado” (FÉRAL, 2009, 

p. 70). Desse modo, como bem aponta Féral, a noção de fracasso, contida na reflexão de 

Derrida, marca um avanço no conceito de performatividade pois, para o filósofo, a ação 

contida na enunciação performativa pode ou não ser eficaz:  

 

O "valor de risco", o "fracasso" tornam-se constitutivos da performatividade, 

devendo ser considerados como norma. Se a enunciação performativa envolve uma 

ação real (que efetivamente faz), seu objetivo (atualização das normas) nem sempre 

é alcançado. É dessa maneira que Derrida consegue retirar a performatividade de sua 



aporia austiniana, permitindo-lhe tornar-se uma verdadeira ferramenta teórica 

transferível a outras áreas que não a linguística (FÉRAL, 2009, p.71). 

 

 Esta reflexão de Derrida vai ao encontro de seu pensamento de que todos os códigos 

humanos e expressões culturais são “escritos” e, nesse sentido, a performatividade seria 

também uma espécie de escrita, que transborda a transcendência da palavra e do verbo, 

favorecendo o “fazer” como inscrição no mundo. Esse ponto de vista permite-nos considerar a 

performatividade de qualquer processo artístico, assim como de qualquer atividade humana, 

de forma autônoma, pelo seu puro acontecer, sem termos de vinculá-lo a um enunciado 

verbal: a performatividade se torna o próprio enunciado.  Desta forma, Féral afirma:  

 

A partir disso, é fácil afirmar que a performatividade acompanha necessariamente o 

surgimento de significados múltiplos e que ela oscila entre o reconhecimento e a 

ambiguidade dos significados. Ela aparece como sinônimo de fluidez, instabilidade, 

abertura do campo de possibilidades, lá onde a teatralidade teria a ver com os signos. 

Ela seria aquilo que permite fazer escapar numa obra as fragilidades do pensamento 

linear e unívoco moderno. Ela vai ao encontro do "um" para fazer emergir "plural". 

Aberta e instável, a escrita é, portanto, performativa. Ela é multisignificante e, 

portanto, decodificável. Porque se ela é código, bem estabelecido em sistema e 

reprodutível certamente ao infinito, o significado desses códigos, ao contrário, bem 

como sua composição, não é um, mas são plurais. (FÉRAL, 2009, p.72/73) 

 

 Portanto podemos considerar que a performatividade permite ampliar as possibilidades 

de compreensão e de prática da performance, instaurando justamente essa incerteza, esse 

escorregar dos códigos, nas ações performáticas, tanto do ponto de vista cultural, como de 

uma perspectiva estritamente artística. Na investigação de um ato performativo, trata-se, 

então, de enxergar a inscrição da performatividade no momento de seu acontecimento. 

Valoriza-se assim a ação, o fazer, e o acontecimento do instante presente em detrimento das 

teorias, pré-concepções e verdades sobre uma determinada cultura, prática ou obra artística, 

potencializando a performance como conhecimento, como bem ressalta Diana Taylor:  

 

Ao aceitar que a performance funciona como um sistema de aprendizagem, retenção 

e transferência de conhecimento, os estudos da performance nos permitem expandir 

nossa noção de "conhecimento". Poderíamos questionar, por exemplo, com essa 

prática não discursiva, a preponderância da escrita como um marco do mundo 

ocidental e que tanto influi no conceito de modernidade. O desafio de reintroduzir o 

corpo no campo acadêmico tem sido tão urgente e difícil como reintroduzi-lo na 

prática artística. Não é por acaso que a ruptura acadêmica contra as fronteiras 

disciplinares veio no final dos anos 60, justamente quando a arte da performance 

rompeu as barreiras institucionais e culturais
58

 (TAYLOR, 2012, p. 165). 
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 Tradução nossa para: “Al aceptar que el performance funciona como un sistema de aprendizaje, retención y 

transmisión de conocimiento, los estudios de performance nos permite expandir nuestra noción de 

„conocimiento‟. Podríamos cuestionar, por ejemplo, desde esta práctica no-discursiva, la preponderancia  de la 

escritura en el marco del mundo occidental que tanto influye en el concepto de la modernidad. El reto de re-



 

 Nos parece importante salientar que todo esse investimento na investigação e na busca 

de compreensão acerca do corpo e suas práticas e fazeres, no âmbito cultural, social, 

linguístico e artístico, encontra-se articulado dentro de um período histórico, no qual as 

incertezas e a instabilidade sobre as verdades e conceituações teóricas sobre a vida estavam 

em estado de latência. As décadas de 1960 e 1970 podem ser consideradas momentos de 

reinvenção sobre o pensar e o fazer, que podem, inclusive, serem olhados de uma perspectiva 

horizontal, justamente por não se conseguir fazer caber a vida dentro de discursos 

hegemônicos, estruturados e modelares. É também nesse período que irrompe uma 

necessidade de se rever a noção de modernidade. 

 Será em todas as camadas do conhecimento que essa necessidade de revisão se fará 

presente e contaminará as formas de pensamento dos intelectuais e artistas da época, sendo 

sintomático que essa contaminação ressoe nas produções de conhecimento e nas expressões 

artísticas, justamente por haver uma reviravolta no pensamento político e estético do período. 

Portanto, pensar a importância da performance neste momento histórico é considerar a sua 

participação nessa efervescência, que transborda as noções de verdade e de conhecimento.  

Sendo de caráter plural, multifacetado ou, em outras palavras, rizomático – em 

consonância com o vocabulário dos autores que guiam esse estudo e que certamente têm 

grande importância no pensamento deste período – afirmar apenas uma característica deste 

momento seria arriscado, mas mesmo assim corremos o risco: este momento histórico parece 

se caracterizar por um atravessamento performativo no mundo ocidental.  

 

 

Como já apontamos antes, a noção de performance, em seu sentido mais amplo, 

carrega consigo características de imprecisão e ambiguidade no que compete à sua definição, 

e com a arte da performance não será diferente. Desse modo, não é possível precisar seu 

surgimento nem conceituá-la de maneira plena, ou seja, é necessário apontar o recorte sobre 

qual período e aspecto da performance se pretende tratar, para traçar uma fala consistente 

sobre ela.  

                                                                                                                                                                                     
introducir el cuerpo en el  ámbito académico há sido tan urgente y difícil como re-introducirlo en la práctica 

artística. No es coincidencia que la ruptura académica contra  los limites disciplinarios se dio al final de los años 

‟60, justo cuando el performance art rompió barreras institucionales y cuturales.” 



 A pesquisadora norte americana Rose Lee Goldberg – certamente um dos maiores 

nomes desse campo de estudos– em “A arte da performance: do futurismo ao presente” 

(2006), irá considerar como época de surgimento desta linguagem artística o início do século 

XX, juntamente com os movimentos futurista, dadaísta e surrealista. Ela, dentre outros 

pesquisadores, irá enxergar nestes movimentos o embrião da arte da performance, uma vez 

que eles vão colocar em xeque a ideia de unidade e de linearidade na constituição do discurso 

artístico, abrindo, de certa forma, espaços para se pensar numa desconstrução do modo de se 

fazer/teorizar sobre arte. Segundo Carlson: 

 

O interesse dos futuristas no movimento e na mudança arrastou-os para fora do 

trabalho estático da arte e forneceu um impulso importante para a mudança geral do 

interesse artístico moderno, do produto para processo, transformando pintores e 

escultores em artistas de performance. Longe de procurar estimular positivamente 

uma audiência de massa, os futuristas eram muitas vezes franca e orgulhosamente 

polêmicos, gerando raiva do público que antecipou os escândalos da arte da 

performance recente. (CARLSON, 2010, p. 103)  

 

 Será este investimento no processo de feitura, assim como na ação e no fazer, que 

povoarão os trabalhos de todos esses movimentos, tornando-os chave para a compreensão de 

algumas das questões que estarão em jogo nas Artes durante o século XX, pois suas propostas 

ressoam ao longo dos anos que compuseram sua primeira metade, rearticulando a ideia sobre 

o que a arte deveria representar ou ainda como ela deveria se fazer, de forma a evidenciar o 

processo em detrimento ao produto pronto e acabado, enfatizando o ato de criação.  

 

Moholy-Nagy observa que uma das contribuições-chave dessa tradição experimental 

foi a rejeição do conceito tradicional de performer como interprete de um texto 

literário já existente, em favor do performer como criador de um ato ou uma ação. 

Relacionada intimamente a isso é a mudança, já vista no Futurismo, das ideias de 

produto para processo, de objeto criado para ato de criação. (CARLSON, 2010, p. 

107) 

 

 Embora seja de grande importância a trajetória dessas manifestações artísticas, que se 

desenrolaram ao longo dos primeiros anos do século XX, e já tendo localizado aqui o embrião 

do que entendemos hoje como arte da performance, gostaríamos de avançar nossa discussão 

para se pensar a performance focando no seu desenvolvimento nas décadas de 1960 e 1970 e 

suas ressonâncias nos tempos hodiernos,  por acreditarmos que será justamente neste período 

que poderemos compreender a utilização da performatividade como dispositivo no fazer  

artístico, assim como para se pensar uma poética da performatividade. Cabe salientar também 

que não pretendemos aqui catalogar ou traçar uma genealogia da arte da performance das 



décadas citadas acima, uma vez que isso já tenha sido feito de maneira muito competente por 

pesquisadores das artes, e ainda por acreditarmos que tal catalogação fuja do escopo de nosso 

estudo, qual seja, compreender a performatividade como linguagem. Nesse sentido, 

procuraremos, nos próximos parágrafos, discutir as características e os pontos nevrálgicos 

presentes na arte da performance e nas mudanças de paradigmas operadas por essa linguagem 

artística.  

 A partir da década de 1950, vemos surgir, nos Estados Unidos, diversas propostas e 

movimentos artísticos que visam dessacralizar a arte, colocando-a numa relação muito mais 

próxima com a vida ordinária, rompendo com espaços predestinados a ela como museus, 

galerias e teatros, entre outros. O que se encontra em jogo neste momento é se pensar numa 

arte que não se limite apenas à mera representação da vida, mas que instaure questionamentos 

sobre os modos de vida pré-estabelecidos, bem como de ritualização dos comportamentos 

cotidianos. Dentre esses movimentos, podemos citar a action painting, assemblages e 

enviroments que farão surgir a body art e a chamada performance art
59

. O que nos parece 

evidente em todos esses movimentos é, justamente a presença da performatividade no centro 

de seus fazeres, que rompem com a arte de maneira estática, colocando o foco sobre o 

processo de feitura, a ação do corpo como obra de arte e/ou a constituição da obra a partir da 

relação entre o corpo do público e a proposta artística – no caso dos assemblages e 

enviroments, a obra só acontece a partir de sua experimentação pelo público. 

 Embora tenham nomeações diferenciadas, assim como suas práticas possuam certas 

singularidades que as distanciam uma das outras, todas essas manifestações artísticas 

carregam consigo a dimensão performativa, de modo que se convencionou reuni-las sob a 

denominação performance ou arte da performance. O que as une, de um modo geral, é o 

cruzamento de linguagens artísticas, o corpo como realizador da obra de arte, e o investimento 

nas ações cotidianas, ou ainda, na desconstrução dessas ações como discurso principal da arte. 

Segundo Renato Cohen:  
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 A actionpainting trata-se de uma pintura em tempo real. A tela pronta e acabada não se conforma mais como a 

obra de arte, mas sim o pintor, no processo de criação da tela, a partir de seu corpo em relação com os materiais 

plásticos é que constituem a obra. Os assemblages são esculturas ambientais realizadas com materiais diversos 

que buscam evidenciar uma percepção sensória do público, a obra se ativa a partir da relação do público com a 

obra, os enviroments podem ser pensados como um desdobramento dos assemblages, e ambos desaguam no que 

se entende hoje por instalação. A body art está relacionada com a arte que utiliza o corpo como materialidade e 

ao mesmo tempo como discurso artístico. A performance art será a denominação utilizada para descrever as artes 

que tem a performatividade como centro do seu fazer e que serão desenvolvidas a partir da década de 1970, 

ressoando todas as práticas artísticas até então desenvolvidas, mas com traços conceituais muito mais 

elaborados.  



Tomando como ponto de estudo a expressão artística performance, como arte de 

fronteira, no seu contínuo movimento de ruptura com o que pode ser denominado 

“arte estabelecida”, a performance acaba penetrando por caminhos e situações antes 

não valorizadas como arte. Da mesma forma, acaba tocando nos tênues limites que 

separam arte e vida. (COHEN, 2009, p.38) 

 

 Como bem salienta Cohen, a performance estará ligada à ideia de arte de fronteira por 

buscar evidenciar o experimentalismo, a desarticulação da disciplina sobre o corpo, o 

questionamento sobre as imposições sócio-culturais sobre a vida, entre outras. Nesse sentido, 

Cohen nos explica que a performance está relacionada com um movimento ainda maior 

chamado live art:  

 

A live art é um movimento de ruptura que visa dessacralizar a arte, tirando-a de sua 

função meramente estética, elitista. A idéia é de resgatar a característica ritual da 

arte, tirando-a de “espaços mortos”, como museus, galerias, teatros, e colocando-a 

numa posição “viva”, modificadora. Esse movimento é dialético, pois na medida em 

que, de um lado, se tira arte de uma posição sacra, inatingível, vai se buscar, de 

outro, a ritualização dos atos comuns da vida: dormir, comer, movimentar-se, beber 

um copo de água [...] passam a ser encarados como atos rituais e artísticos (COHEN, 

2009, p.38). 

 

 Parece-nos evidente a ressonância dos movimentos de vanguarda – futurismo, 

dadaísmo, surrealismo, já citados por nós como o embrião da arte da performance – no que 

compete à constituição do discurso artístico da performance. Trata-se de privilegiar a entropia 

como forma de produção de sentido da arte, se valendo então, do cruzamento de linguagens 

artísticas – vê-se claramente que os territórios e fronteiras das linguagens artísticas serão 

borrados nesse momento – assim como da ênfase na ruptura dos modos de representação e 

expressão da vida na arte, colocando o foco no fazer e no corpo como articuladores do 

discurso artístico. Essa entropia valorizará o caos e o rompimento com a ideia de linearidade e 

de narrativa clara, em busca de se abrir um campo de experimentalismo, deslocando a ideia de 

arte do produto pronto e acabado para a ideia de processo e experimentação. Esse 

deslocamento se faz presente tanto para o artista, quanto para o público, que se tornará 

também autor da obra, quando não também performer, uma vez que terá que juntar os 

fragmentos de sentido gerados na obra para compor sua leitura, ou ele mesmo será também 

agente da obra artística.  

 Podemos localizar nesse processo mudanças nos paradigmas da arte, uma vez que a 

partir desses pressupostos, a arte rompe de uma vez por todas com os modos de representação 

e de compreensão da vida. 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.  

 Porém essas mudanças de paradigma, presentes na arte da performance, não se 

encontram apenas alinhadas com a ordem do discurso artístico, mas antes com as próprias 

linguagens artísticas, que não se pautaram mais por aquilo que as distancia. Será 

extremamente evidente nas performances realizadas nesse período traços de diversas 

linguagens artísticas presentes no ato performático, que irão compor a obra, enfatizando a 

ideia de entropia.  

 

Por sua forma livre e anárquica, a performance abriga um sem número de artistas 

oriundos das mais diversas linguagens, tornando-se uma espécie de “legião 

estrangeira das artes”, do mesmo modo que incorpora no seu repertório 

manifestações artísticas das mais díspares possíveis. Essa “babel” das artes não se 

origina de uma migração de artistas que não encontram espaço nas suas linguagens, 

mas, pelo contrário, se origina da busca intensa, de uma arte integrativa, uma arte 

total, que escape das delimitações disciplinares. (COHEN, 2009, p.50)  

 

Diante das diversas características, assim como das rupturas operadas na arte da 

performance, e ainda sem querermos delimitá-la, ou ainda caracterizá-la, “o que por si só já 

constituiria uma tarefa paradoxal, na tentativa de se decupar o que busca escapar do analítico, 

de sermos normativos com uma arte que na sua essencialidade procura escapar de definições e 

rotulações extintoras”(COHEN, 2009, p.49), gostaríamos de refletir sobre alguns pontos 

específicos (ainda que considerando sua amplitude), acerca da arte da performance que nos 

permitirá, primeiramente, compreender de forma mais clara a sua forma de operar, e também 

como as noções de performance e performatividade modificaram as perspectivas das mais 

diversas linguagens artísticas e como podemos apreende-las na contemporaneidade.   

 

*  A presença do CORPO que produz discurso. O corpo na arte da performance 

encontra-se como o realizador da obra artística, mas não num sentido de protagonismo ou 

hierarquia. Sendo a arte da performance uma arte da ação, sem o corpo em fazimento a obra 

não existe. Essa ênfase no corpo do performer pode ser pensada por várias vias: 

primeiramente como suporte que materializa o discurso artístico (corpo mídia), ou seja, como 



mediador das materialidades existentes na performance, mas também como agente sinestésico 

do acontecimento performativo, entre outros.  

 Mas esse corpo da arte da performance não visa representar, narrar, ou contar algo, 

mas a instauração de uma experiência no instante presente, numa troca com o público. Trata-

se de uma “mise-em-scène de um corpo parcelar, fragmentado e, no entanto, um corpo 

percebido e apresentado como lugar do desejo, lugar do deslocamento e de flutuações. Um 

corpo que a performance considera como reprimido e que ela tenta libertar, ainda que ao 

preço das maiores violências” (FÉRAL, 2015, p. 151). Cohen irá pontuar que, na arte 

performance, há uma ênfase no instante presente, no momento da ação, e que isso cria um rito 

com o público, que não é mais apenas espectador, mas sim uma espécie de cúmplice do 

performer, pois partilha de sua exposição, de seus movimentos e gestos, de sua relação com 

os objetos e materialidades da ação, e assim a relação entre o público e a obra “se desloca 

então de uma relação precipuamente estética para um relação mítica, ritualística, onde há um 

menor distanciamento psicológico entre o objeto e o espectador (COHEN, 2009, p. 97/98).  

Ainda que esta relação possa ter graus distintos de aproximação disso que Cohen 

chama de rito, o público se relaciona com a ação real do corpo do performer – ele não busca 

convencer o público de que ele é uma personagem – e nesse sentido suas ações carregam um 

grau de presença que faz com que o público o enxergue de uma outra forma, colocando este 

primeiro quase como um voyeur do acontecimento performático. Nesta mesma linha de 

pensamento, Féral aponta que:  

 

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).  

 

  Ao não buscar uma representação, o corpo do performer instaura no acontecimento 

signos abertos, justamente por romper com os códigos sociais pré-estabelecidos, criando 

inúmeras possibilidades de leitura para o púbico. A ideia de que um corpo tem o poder de 

afetar e ser afetado, encontra-se no centro da noção da arte da performance, que se abstém de 



um discurso organizado, direcionado e logocêntrico, para mostrar as potências de afeto do 

corpo.   

 

*  Os [des]encontros das artes: HIBRIDISMOS DE LINGUAGENS. Desde o início 

do século XX, nos movimentos fundadores da arte da performance, podemos observar o 

entrecruzamento de linguagens artísticas em acontecimentos performativos.  

Nas décadas de 1960 e 1970, este entrecruzamento de linguagens toma contornos mais 

complexos e, ao mesmo tempo, mais conceituais, uma vez que os movimentos artísticos que 

trazem a dimensão da performatividade para o centro dos seus fazeres estavam dispostos a 

romper com modelos e formatos acerca do que a arte deveria ser, ou seja, acentuando a crise 

da representação nas artes, que já vinha sendo anunciada desde o início do século XX ao 

mesmo tempo em que a pluralidade de artistas, de distintas áreas, que compunham esses 

movimentos, estava se afetando mutuamente, gerando uma zona de contágio entre 

procedimentos artísticos. O que fica evidente é o rompimento das fronteiras artísticas através 

do hibridismo entre as artes cênicas e as artes plásticas.  

 

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). 

 

Nos detendo a essa noção de hibridismo, podemos constatar que a  definição de 

híbrido vem da palavra grega hybris, que etimologicamente falando remete a “ultraje”, 

correspondendo a uma miscigenação ou, ainda, mistura que viola as leis da natureza. Podem 

ser considerados sinônimos de híbrido: irregular, anômalo, aberrante, anormal, monstruoso, 

justamente por serem termos que tratam daquilo que, é contra naturam , ou seja, vai contra 

uma ordem natural ou orgânica dos seres e das coisas. Em outras palavras, podemos dizer 

que, híbrido é tudo aquilo que é composto de dois ou mais elementos de modo a evidenciar a 

costura, a heterogeneidade de cada elemento envolvido em tal composição – seja de maneira 

reforçada ou reduzida, a depender da especificidade de cada composição.  

Pensar num hibridismo de linguagens artísticas, então, está relacionado a romper com 

as especificidades e fronteiras de uma linguagem artística e, logo, com sua condição natural, 

em prol de se criar uma obra polifônica, uma anomalia artística, na qual os componentes de 

duas ou mais linguagens não se anulam e nem se homogeneízam, mas sim se hibridizam. Nos 

parece muito interessante pensar numa anomalia artística quando tratamos da arte da 



performance, pois os sinônimos de hibrido, podem, em muitos casos serem os seus sinônimos 

também: aquilo que escapa ao natural a partir da hibridização gerando irregularidades, 

anormalidades, entre outras tantas características ligadas ao estranhamento e a desconstrução 

operadas pela arte da performance.  

Em relação à noção de hibridismo, Cohen propõe que podemos considerar a arte da 

performance como uma interdisciplina, justamente pela pluralidade de disciplinas artísticas 

presentes numa mesma obra performática. Seguindo esta linha de raciocínio, o pesquisador irá 

sugerir que podemos pensar a arte da performance como uma reversão da Gesamtkunstverk. 

 

Na concepção da ópera wagneriana esse processo de uso de várias linguagens é 

harmônico: a música se integra com a dança, ambas são suportadas por um cenário, 

uma iluminação, uma plástica que se compõe num espetáculo total. Na performance 

[...] utiliza-se uma fusão de linguagens artísticas (dança, teatro, vídeo etc.) só que 

não se compondo de forma harmônica, linear. O processo de composição das 

linguagens se dá por justaposição, colagem: na ópera Einstein on the beach (1976)
60

, 

por exemplo, a música que é composta por Philip Glass não é utilizada como 

marcação para a dança; apesar de elas ocorrerem simultaneamente, a dança não 

coreografa a música. Cada elemento cênico do espetáculo tem um valor isolado e 

um valor na obra total [...], produzindo na sua integração uma leitura de maior 

complexidade sígnica, ao mesmo tempo que se evita a redundância da ópera 

wagneriana. (COHEN, 2009, p. 50/51)  

 

 Levando em consideração o conceito estético de Gesamtkunstverk proposto pelo 

compositor alemão Richard Wagner – que, conforme já explicitamos no capítulo anterior, visa 

a fusão de diversas linguagens artísticas em prol de um espetáculo, buscando a construção de 

uma unidade homogênea e harmônica a fim de que o espectador se envolva totalmente com o 

espetáculo cênico, de modo a não perceber as singularidades das linguagens artísticas – 

pensar a arte da performance como uma anti-Gesamtkunstverk vai ao encontro da percepção 

de que as linguagens artísticas presentes na obra não compõem uma unidade, mas 

dissonâncias, polifonias, discordância, entre outras possibilidades. Desse modo, evidencia-se 

que o hibridismo de linguagens presente na arte da performance tensiona as formas de 

significação, provocando um [des]encontro das artes.   

 

*  ENUNCIADOS CÊNICOS em desarranjos; errantes; abertos. Podemos perceber 

até aqui que a arte da performance não opera dentro de um sistema unívoco, linear, mas sim 

pela discordância, pelos esgarçamentos e pelas desestabilizações dos sentidos. Mas, ainda 

assim, ela produz sentido, seja no plano conceitual, ritualístico e/ou sinestésico ou, como 

sugere Féral, “ela faz sentido”. 
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 Espetáculo performático dirigido pelo encenador norte americano Bob Wilson. 



 

A performance não visa um sentido, mas ela faz sentido, na medida em que trabalha 

precisamente nesses lugares de articulação extremamente frouxa de onde acaba por 

emergir o sujeito. Nesse sentido, ela o questiona de novo enquanto sujeito 

constituído e enquanto sujeito social, para desarticulá-lo, para desmistificá-lo 

(FÉRAL, 2015, p. 154). 

 

Temos então uma linguagem artística, cênica, que funde o discurso do ou pelo corpo, 

juntamente com um hibridismo de linguagens artísticas que constroem algo estranho, que 

causa estranhamento justamente por não comportar o que já conhecemos, por não falar 

claramente a que veio, o que pretende, ou o que é. Desconstrói-se totalmente as noções de 

tempo, espaço, lugar e sujeito durante o seu acontecimento, tanto no corpo do performer, 

como no do espectador que, mesmo que não esteja participando fisicamente da ação, é afetado 

por esse acontecimento estrangeiro, que fala um idioma desconhecido. Escapam todos os 

códigos que nos permitem ler o mundo, nos obrigando a buscar outras chaves de leitura, e a 

abandonarmos o modo racional do pensamento.  

Isso nos permite pensar que tipo de enunciado cênico a performance constrói, por onde 

passa esse “fazer sentido” sugerido por Féral. A reflexão se torna uma aporia, se formos levar 

em conta a pluralidade de performances desenvolvidas ao longo dos tempos. Não existe uma 

“receita” ou uma “fórmula” para se fazer performance. Talvez devêssemos começar por aí: o 

enunciado cênico construído pela performance não é definido, e nem estável, ele sempre se 

reinventa.  

 Contudo, podemos dizer que existe um jogo entre o corpo e a presença do performer e 

os elementos que compõem o acontecimento, os quais, juntos, constroem e produzem o 

enunciado cênico, mas sem hierarquizações entre estes, ou seja, todos os elementos que se 

encontram em cena, assim como o performer, encontram-se num plano horizontal. Será por 

meio da mediação entre eles que o enunciado se fará. Como já mencionado anteriormente, as 

singularidades de cada elemento se mantêm, gerando ruídos e fissuras na produção deste 

enunciado, que se encontra enredado por uma produção múltipla de significados. 

 

É que da performance não há nada a dizer, a dizer-se, a aprender, a projetar, a 

introjetar senão fluxos, redes, sistemas. Tudo aí aparece e desaparece como uma 

galáxia de “de objetos transicionais” que representam apenas os defeitos do 

apresamento da representação. Para vivê-la, é preciso ao mesmo tempo estar aí e 

fazer parte dela, permanecendo ao mesmo tempo estranho a isso. Ela não fala 

somente ao espírito, mas aos sentidos [...] e fala de sujeito para sujeito. Ela não 

procura dizer (como no teatro), mas provocar relações sinestésicas de sujeito para 

sujeito (FÉRAL, 2015, p.163). 

 



Podemos considerar que os enunciados gerados pela arte da performance, por mais 

múltipla que ela possa ser, rompem com a representação tradicional, assim como com uma 

lógica de ação linear e racional, e promovem, por meio do encontro com o público, uma livre 

associação, na qual o “fazer sentido” se dá pela via do encontro, do acontecimento e não de 

um fio condutor, ou de uma narrativa. Os enunciados cênicos na arte da performance 

desarranjam a lógica e o sentido instituído social e culturalmente, eles são errantes e se 

mantêm abertos.  

 

*** 

 

Pois bem, esboçada algumas reflexões acerca da arte da performance nos parece 

interessante refletir sobre sua presença, assim como sobre suas implicações na cena 

contemporânea. Para isso, seguimos com nossa filiação ao pensamento de Josette Féral que, 

em um ensaio emblemático intitulado “O que resta da performance: a autópsia de uma arte 

realmente viva”, irá afirmar que, nos dias de hoje
61

, poderíamos realizar a autópsia da arte da 

performance, na medida em que ela, tendo tomado rumos muito distintos daqueles de seu 

surgimento, cristalizou-se como uma espécie de gênero artístico. Essa autópsia nos permitiria 

analisar certos aspectos não mais presentes em seu fazer na contemporaneidade. Com essa 

finalidade, a pesquisadora lançará algumas questões:  

 

Por que essa sobrevivência do fenômeno da performance? Que lugar ela ainda ocupa 

nos esquemas de pensamento e das práticas artísticas? Como é possível que uma 

prática artística, baseada em um requestionamento de valores, não desapareça, uma 

vez que todos os próprios pressupostos ideológicos que lhe davam sentido 

desapareceram? Tais são algumas das questões que se colocam para nós. (FÉRAL, 

2015, p. 170) 

 

Féral irá afirmar que a performance, em seu surgimento, contrapunha-se a uma certa 

concepção de arte e de sua relação com a sociedade. A partir desta afirmativa ela lista 

algumas características provenientes deste surgimento:  

 

 refutação da noção de representação por uma presença “real” do performador (o que 

leva à recusa de todo o papel de toda a personagem, assim como à recusa de 
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 Cabe ressaltar que este ensaio fora publicado pela primeira vez em Milwaukee nos Estados Unidos no ano de 

1992, porém nos parece coerente utilizar a expressão “nos dias de hoje”, primeiramente por acreditarmos que o 

pensamento de Féral se mantém, mas também por a própria pesquisadora manter essa opinião nos dias de hoje. 

Em agosto de 2009 Féral ministrou uma série de cursos intitulados Teoria e Prática do Teatro: além dos limites 

no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da USP, no qual 

desenvolveu a ideia de uma “autópsia da performance”. 



reapresentar uma performance, portanto de ensaiar e do mesmo modo de gravar o 

acontecimento)  

 oposição ao valor comercial da arte (daí a recusa de entrar nos museus, de deixar 

traços, em outras palavras, de transformar a obra de arte em mercadoria); 

 primado concebido ao processo mais do que o produto; 

 inscrição da arte na vida e recusa de uma clivagem que fizesse da prática artística 

uma esfera autônoma  sem incidência no real;  

 recusa, é claro, de toda catarse, não tendo o espectador, muitas vezes, nenhuma 

empatia com o espetáculo que lhe é apresentado;  

(FÉRAL, 2015, p.172)  

 

 Desse modo, o que a pesquisadora busca apontar é que os trabalhos intitulados 

performance, pós anos 1980 – período em que ela aponta como marco de sua estabilização –  

traçam e expressam em seu fazer aspectos contraditórios em relação àqueles que marcam sua 

origem: ênfase no produto em detrimento do processo, o investimento na imagem gravada 

e/ou na fotografia (vídeoperformance, fotoperformance) em detrimento da presença ao vivo,  

repetição em detrimento da ideia de apresentação única da performance e, dentre outros, 

aquilo que pode ser considerado o mais importante, o  rompimento com a ideologia política 

dos artistas da performance, pois, para ela, “tal ideologia desapareceu, carregando com ela a 

força de subversão que agitava a performance”(FÉRAL, 2015, p. 174). Para Féral, a perda da 

ideologia, de certa forma, afeta a performance, na medida em que era ela que lhe dava, ao 

mesmo tempo, seu sentido e sua motivação. 

Diante de tais constatações, Féral acredita que possamos pensar que a performance, 

em seu surgimento, lá nas décadas de 1960 e 1970, possuía uma função, a qual, nos dias de 

hoje, desapareceu, o que para a pesquisadora nos permite afirmar que a performance se tornou 

um gênero.  

 

De fato, seria justo dizer que, que nos 1970, mais do que um gênero, a performance 

era sobretudo uma função e, como toda função, ela podia pertencer a práticas e artes 

diferentes. Esta distinção que desejamos fazer aqui entre função e gênero nos 

permitirá explicar no que a performance de hoje difere daquela de ontem e por que 

ela pode sobreviver enquanto seus objetivos e as motivações que guiam os artistas 

não são mais os mesmos (FÉRAL, 2015, p.175). 

 

 

 Esta noção de função apresentada por Féral está necessariamente ligada, como 

esperamos já ter explicitado, a aspectos ideológicos, ou seja, ao fato de a performance de 

outrora não se conformar como mercadoria, renegando os espaços destinados a arte – o que 

nos leva a pensar na ideia de não arte defendida por Allan Kaprow
62

 – e a noção de objeto ou 
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 Conhecido como o idealizador do happening, Kaprow irá lançar inúmeros conceitos acerca da arte, que estava 

sendo desenvolvida nas décadas de 1960 e 1970. Ele irá criar uma diferenciação entre a arte e a não-arte, sendo a 

primeira ligada as instituições de arte e visando uma sacralização e transcendência estética, e a segunda muito 



de produto artístico. Daí, certamente, a sua qualidade processual ou, ainda, de a obra ser o 

próprio processo de feitura. Um dos modos de não se conformar em produto, seria então, o 

seu caráter eventual (a não reapresentação da performance), colocando-a no lugar de uma arte 

efêmera por excelência, seja por se negar a converter-se em produto, seja devido a sua não 

reprodutibilidade de fato – por conta de lidar, muitas vezes, com certas violências físicas que 

tornariam inviável sua repetição, ou ainda por motivos ligados aos espaços/tempos de 

realização da ação, como é, muitas vezes, a proposta dos happenings.    

Por isso a insistência de Féral em afirmar o desaparecimento da ideologia na 

performance nos tempos contemporâneos. Se nos dias de hoje podemos ver a performance 

dentro de galerias, museus, assim como em festivais dedicados ao gênero, ou ainda, 

performances desenvolvidas a partir de leis de incentivo à cultura – que carrega consigo 

inevitavelmente o patrocínio de grandes empresas – podemos crer que esta não caminha mais 

nas mesmas diretrizes. Acontece que essa discussão não fica apenas no campo social ou 

político, pois o que fica evidente é que a forma e o discurso da performance eram gerados 

justamente por todas essas rupturas apresentadas e que, se as diretrizes são outras, a forma e o 

discurso da performance também se modificam. Sendo assim, podemos compreender que 

Féral busque evidenciar essa função que a performance possuía não por nostalgia, mas por 

uma percepção do modo como esta função não só caracterizava a performance, mas também 

influía em seu discurso e em sua forma estética, distinta, então, das configurações 

contemporâneas da performance, convertida em gênero.  

 O que se verá nesta transição entre função e gênero será uma estabilidade da arte da 

performance no que compete à sua composição estética, tanto a partir de investimentos na 

tecnologia, como em configurações menos violentas e hostis e também, em muitos casos, em 

sua confluência para uma estrutura espetacular – se aproximando da ideia de encenação – 

dentre outras características que a reforçam como gênero.  

Nesta mesma linha e perspectiva de uma estabilização da arte da performance, Renato 

Cohen (2009) evidencia mudanças importantes, ligadas a uma menor ênfase na hostilidade 

inicial da performance frente ao teatro convencional e na centralidade do corpo e do 

                                                                                                                                                                                     
mais interessada na ruptura com essa arte instituída, valorizando os objetos e ações da vida cotidianas. Ele 

lançará um manifesto intitulado “A educação do não artista” em 1971, no qual irá evidenciar essa linha de 

pensamento, buscando deslocar os lugares estabelecidos do artista, assim como da obra de arte de um modo 

geral.  



movimento, em favor de uma linguagem mais discursiva, mais aberta às imagens, mídias e 

tecnologias
63

. 

Parece-nos pertinente compreender essa noção de gênero, proposta por Féral, 

relacionada à ideia de linguagem. Ou seja, estamos propondo, na esteira de Cohen (2009), 

pensar que a performance atual pode ser considerada uma linguagem artística, a qual, apesar 

das distâncias ideológicas e estéticas do seu período de surgimento, mantém algumas de suas 

características, tais como a presença do corpo, da ação e do fazer; o hibridismo de linguagens; 

a constituição de um enunciado cênico que escapa à representação mimética e que propõe 

produções significantes abertas. O que permanece como centro de seu fazer (e sua 

característica principal) é a performatividade que, como apresentada anteriormente, carrega 

consigo a dissolução dos enunciados claros e precisos, fazendo da ação o próprio enunciado 

que erra, desliza e multisignifica.  

Todo esse movimento gerado pela arte da performance modificou os paradigmas da 

arte, atuando, primeiramente, sobre a própria performance, mas também alterando, 

atravessando e reconfigurando as diversas linguagens artísticas. Sobre esse último aspecto, 

levantamos a questão: como a arte da performance atuou sobre o modo de fazer/pensar a arte, 

na segunda metade do século XX, e como ela continua a atuar dentro das linguagens artísticas 

contemporâneas?  

Levando em conta o conceito de território já explicitado por nós, que visa marcar as 

distâncias entre uma coisa e outra, podemos compreender as linguagens artísticas como 

territórios que, a priori, visam demarcar as diferenças entre si. No entanto, a partir do 

momento em que vemos a arte da performance borrando suas fronteiras, assistimos a uma 

desterritorialização no campo das artes, uma vez que se evidenciam agenciamentos entre as 

diversas linguagens artísticas. Segundo a pesquisadora alemã Erika Fischer-Litche, a arte 

sofreu um giro performativo que modificou as relações entre as linguagens artísticas, assim 

como as relações entre artistas e espectador: 
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 Cabe ressaltar que ainda que corroboremos com o pensamento de Féral acera de se pensar uma mudança de 

ênfase entre função e gênero na performance, vinculada a uma perda da ideologia nesta manifestação, nos parece 

importante observar que, contudo, não podemos erradicar a dimensão ideológica em algumas performances na 

contemporaneidade e logo no seu posicionamento politico. Ao nosso ver, a linha de pensamento de Féral visa 

evidenciar um movimento de captação da performance pelo capitalismo, representado pelas galerias e 

instituições  artísticas e juntamente com o trabalho de alguns artistas que deslocaram esse posicionamento 

ideológico. Mas mesmo dentro desta captação, podemos ver artistas subvertendo a ordem dentro das próprias 

instituições, ou ainda, e que é mais evidente, alguns artista que não se colocam nesta relação arte/produto e 

produzem suas performances com altos índices ideológicos. Nesse sentido nos aprece importante não lançarmos 

um olhar totalizador sobre esse dado, mas sim perceber as infiltrações, os deslizamentos e as subversões 

possíveis na arte da performance contemporânea.   



A dissolução das fronteiras entre as artes, proclamada e observada reiteradamente 

desde os anos sessenta por artistas, críticos de arte, estudiosos e filósofos também 

pode ser descrito como giro performativo. As artes visuais, a música, a literatura e o 

teatro a partir de então tendem a se realizarem como ações cênicas. Em vez de criar 

obras, os artistas produzem cada vez mais acontecimentos em que não são apenas 

eles próprios os envolvidos, mas também os receptores, os observadores, os ouvintes 

e os espectadores. Com isso modificaram-se as condições de produção e recepção 

artística em um aspecto crucial. A função essencial de tais processos já não realiza 

uma obra artística de existência independente, a margem de seus produtores e 

receptores, mas sim uma obra que surge como objeto da atividade do artista, e que 

está direcionada para a percepção e interpretação do receptor.
64

 (FISCHER-

LICHTE, 2011, p. 45) 

 

 Erika Fischer-Litche, em seu livro intitulado Ästhetik des performativen
65

 (Estética do 

performativo), apresenta um minucioso estudo sobre as influências causadas pela presença da 

performatividade na arte – mais especificamente em sua relação com o teatro, mas não apenas 

– e como essas influências têm modificado as formas de produção e recepção da arte. Esse 

giro performativo se relaciona justamente com o investimento, por parte das linguagens 

artísticas, em acontecimentos, ou ainda, em eventos, que modificaram as formas de produção 

de sentido na composição de seu discurso. Fischer-Lichte evidencia essa dissolução das 

fronteiras entre as linguagens artísticas, assim como na relação entre artistas e espectador.  

 O impacto causado por este giro performativo ressoa até hoje nos modos de 

fazer/receber a arte, o que, para Fischer-Litche, nos obriga a buscar outras chaves de leitura e 

compreensão destes, uma vez que “o giro performativo nas artes dificilmente pode ser 

compreendido com a ajuda das teorias estéticas tradicionais
66

” (FISCHER-LICHTE, 2015, 

p.46). Para ela, a implicação da ação e do fazer causadas pela performatividade propõe novos 

modos de significação no acontecimento artístico. Em outras palavras, há que se reconhecer 

que houve uma mudança no status material e sígnico dos objetos usados, assim como das 

ações realizadas por parte da performance: o discurso artístico não se encontra mais no signo, 

mas emerge dele. “Ou seja, o efeito imediato dos objetos e das ações não dependem dos 

significados que podem ser-lhes atribuídos, mas tem lugar fora de qualquer tentativa de 
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 Tradução nossa para: “La difumiación de las fronteras entre las artes, proclamada u observada reiteradamente 

desde los años sesenta por artistas, críticos de arte, estudiosos y filósofos puede ser descrita también como giro 

performativo. Las artes visuales, la música, la literatura o el teatro tienden a partir de entonces a llevarse a cabo 

em y como realizaciones escénicas. En lugar de crear obras obras, los artistas producen cada vez más 

acontecimientos em los que no están involucrados sólo ellos mismos, sino también los receptores, los 

observadores, los oyentes y los  espectadores. Com ello se modificaban las condiciones de produción y recepción 

artística em um aspecto crucial. La función esencial de dichos processos ya no la desempeña uma obra artística 

de existencia independiente, al margen de sus produtores y receptores, una obra que surja como objeto a partir  

de la actividade del sujeto artístico, y que se confia a la percepación y a la interpretación del sujeto receptor.” 
65

 Aqui estamos nos guiando pela edição espanhola intitulada “Estética de lo performativo”e também pela edição 

americana  “The transformative power of performance : a new aesthetics” – ver nas referências bibliográficas.  
66

 Tradução nossa para: El giro performativo em las artes dificilmente puede comprenderse com ayuda de las 

teorías estéticas tradicionales. 



atribuição de significado
67

” (FISCHER-LICHTE, 2015, p.46). É nesse sentido que ela irá 

afirmar que, mesmo que possamos encontrar alguma luz para essas mudanças operadas pela 

performatividade nas teorias estéticas tradicionais, ainda assim teríamos um grande desfalque, 

e que para darmos conta deste fenômeno é necessária a elaboração de uma nova estética: a 

estética do performativo. 

Gostaríamos de aproximar essa nova estética proposta por Fscher-Litchte – que ao 

nosso ver engloba os diversos pesquisadores e ensaístas que vem desenvolvendo estudos 

sobre os efeitos da performatividade nas artes contemporâneas –  e a proposta de se pensar a 

arte da performance como um gênero nos tempos hodiernos sugerida por Féral, com a ideia de 

uma desterritorialização no campo das artes.  

Se a desterritorialização proposta por Deleuze e Guattari trata de uma linha de fuga do 

território, de gerar um outro agenciamento que não o territorial, podemos perceber esse 

movimento de escapar, de agenciar fora do território, como extremamente compatível com a 

arte da performance e com a performatividade. Podemos, inclusive, considerar a arte da 

performance – com ênfase nas décadas de 1960 e 1970 – como sendo desterritorializada por 

natureza. Por hibridizar as diversas linguagens artísticas e não se conformar em uma 

linguagem clara, ela não se territorializa e nem reterritorializa, está sempre se agenciando para 

fora, sempre em devir
68

. Sendo ela desterritorializada, certamente ela desestabilizará as 

linguagens artísticas, de modo que estas sofrerão uma desterritorialização e, inevitavelmente, 

se reterritorializarão.     

Já ficou claro para nós que a performatividade transformou os modos de fazer arte. A 

Performance embaralhou os sentidos, dessacralizou a arte e misturou as linguagens artísticas; 

ela mexeu nos territórios, e esses últimos foram obrigados a se reterritorializar.   

 

Toda performance rompe as fronteiras entre gêneros e estabelece uma continuidade 

entre áreas consideradas irremediavelmente única para cada gênero; arte e vida, as 

artes maiores e artes menores, gêneros nobres e gêneros vulgares; assim como ela 

quebra as distinções, uma vez julgado como indiscutível, entre música e ruído, 

poesia e prosa, realidade e imagem, movimento e dança. Recusando a ruptura e os 

comportamentos estanques, a performance faz de si o que o século XIX afirma na 
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 Tradução nossa para: “És decir, que el efecto  inmediato de los objetos y de las acciones no depende de los 

significados que puedan atribuírseles, sino que tiene lugar al margen de cualquier intento de atribución de 

significado.” 
68

 Segundo Deleuze: “Devir é jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo, seja ele de justiça ou 

de verdade. Não há um termo de onde se parte, nem um ao qual se chega ou se deve chegar. Tampouco dois 

termos que se trocam. A questão "o que você está se tornando?" é particularmente estúpida. Pois à medida que 

alguém se torna, o que ele se torna muda tanto quanto ele próprio. Os devires não são fenômenos de imitação, 

nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, núpcias entre dois reinos. As núpcias são 

sempre contra natureza. As núpcias são o contrário de um casal. Já não há máquinas binárias: questão-resposta, 

masculino-feminino, homem-animal etc.”(DELEUZE, 1998, p. 3) 



sua totalidade: que a progressão de um nível a outro, no seio da mesma disciplina, é 

contínua e se faz sobre o modo analógico e não digital; afirma que da dança ao 

caminhar não há mais que um passo (cf. o trabalho de Pina Bausch), que o som da 

voz, o martelo do metal são/tem componentes musicais fundamentais (cf. Meredith 

Monk)
69

(FÉRAL, 1993, p.203). 

 

 Quando Féral evidencia, acima, esse rompimento das fronteiras entre gêneros e 

demonstra isso por meio de exemplos, nos parece clara a desterritorialização operada nas 

artes. Elas – as artes – irão se agenciar com outros territórios, irão experimentar o fora daquilo 

que até então se encontrava enquadrado num modelo fixo. Num segundo momento, as artes se 

reterritorializarão, ou seja, irão incorporar a performatividade em seu fazer, o que mudará 

necessariamente sua forma de produzir enunciado. Se “da dança ao caminhar não há mais que 

um passo”, “se o som da voz, o martelo do metal são/tem componentes musicais 

fundamentais”
70

, significa que algo mudou no território dança e no território música. Essas 

mudanças encontram-se presentes em todas outras linguagens artísticas, para mais ou para 

menos.  

O que nos parece é que a performatividade, além de modificar as formas de produzir 

enunciado, ainda gerou uma espécie de indiscernibilidade no campo artístico. Não é raro 

irmos a um trabalho cênico – teatro, dança, performance –  e termos a sensação de que, apesar 

dele estar vinculado a uma linguagem artística específica, não conseguimos identificar de 

maneira clara a qualidade territorial de tal linguagem, seja em alguns momentos, seja durante 

toda a apresentação: as fronteiras de fato se diluíram.   

 

O espetacular, ou aquilo que se dá a ver e afeta, tornou-se moeda comum a todas as 

artes contemporâneas, e, mais que a teatralidade, que a aponta para um campo 

específico, a performatividade passou a ser um conceito operador para se dar conta 

dessa realidade abrangente, em que literatura e música, artes visuais e plásticas, 

teatro e performance convivem, privados de fronteiras, em fluxos de influências e 

contra-influências. (RAMOS, 2012, p.51) 

 

 Por um outro lado, a arte da performance não passou incólume a toda essa 

movimentação. Se outrora, e em alguns casos ainda hoje, ela era desterritorializada por 

natureza, nos parece que, hoje em dia, ela se territorializou, ou ainda, vem mostrando pontas 
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 Tradução nossa para: “Toda performance rompe las fronteras entre los géneros e instituye una continuidad 

entre zonas consideradas irremediablemente exclusivas de cada género; el arte y la vida, las artes mayores y las 

artes menores, los géneros nobles y los géneros vulgares; de igual modo que rompe las distinciones, en otro 

tiempo juzgada como indiscutibles, entre la música y el ruido, la poesía y la prosa, la realidad y la imagen, el 

movimiento y la danza. Rehusando la ruptura y los comportamientos estancos, la performance hace suyo lo que 

el siglo XIX afirma en su totalidad: que la progresión de un nivel a otro, en el seno de la misma disciplina, es 

continua y se hace sobre el modo analógico y no digital; afirma que de la danza al andar no hay más que un paso 

(cf. el trabajo de Pina Bausch), que el sonido de la voz, el martilleo de metal son /tienen componentes musicales 

fundamentales (cf. Meredith Monk).” 
70

 Ibiden. 



de territorialização
71

. Quando Féral fala sobre sua qualidade de gênero nos dias de hoje, nos 

parece evidente que ela tenha sido contaminada por algumas especificidades das linguagens 

artísticas, o que, de certo modo, a estabilizou como uma linguagem – daí o sentido de se 

realizar “a autópsia de uma arte realmente viva”, conforme a proposição de Féral.  

 Cabe lembrar que a abordagem que propomos aqui, de investigar as produções de 

enunciado cênico se valendo dos conceitos deleuzeguattariano, é uma abordagem em 

movimento, pois dentro do que os filósofos propõem, esse jogo entre território, 

desterritorialização e reterritorialização nunca para, sendo necessário compreender tais 

movimentos na singularidade de um evento específico. Contudo, compreender que a 

performance e a performatividade provocaram um movimento de desterritorialização no 

campo das artes nos parece esclarecedor, para se pensar na performance como gênero e como 

linguagem, assim como para darmos conta de investigar esta estética performativa, ou seja, 

compreender como as linguagens artísticas se reterritorializam.  

 

 

 Certamente essa virada performativa ocorrida no campo das artes nas décadas de 1960 

e 1970 ressoou também na arte teatral, operando mudanças nos paradigmas do 

fazer/pensar/fruir teatrais da época. Para este estudo, gostaríamos de abordar essas mudanças 

com o foco direcionado para o conceito de encenação, com intuito de evidenciar a 

performatividade como um elemento desterritorializador na encenação. 

 Como já apontamos antes, o conceito de encenação corresponde ao agenciamento das 

diversas materialidades da cena, de modo a constituir um território. Essa constituição se dá 

pela busca por amalgamar essas diversas materialidades em prol de uma encenação – seja ela 

de ordem realista ou não – que visa alcançar uma organicidade e a constituição de um 

enunciado unívoco, no que compete à sua produção de sentido. Já ficou evidente também que 

esta condição da encenação muito tem a ver com o rompimento da hegemonia do texto, 
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 O pesquisador Luís Fernando Ramos aponta para essa constituição da performance como um território 

artístico, e a sua intenção de se conformar na “oitava arte”: “Nos últimos vinte anos uma oitava pretendente, a 

“performance”, força seu espaço tanto nas universidades como nos planos institucionais de financiamento e 

fruição artística para ser reconhecida como um território autônomo. Essa tendência é curiosa, pois ocorre na 

contramão do próprio espírito dessa arte mais recente, de desfazer fronteiras e aproximar as práticas teatrais, 

pictóricas, escultóricas e cinemáticas num mesmo campo. Quando a pretensão de se tornar um território se 

sobrepõe à vocação multidisciplinar, de algum modo a performance trai o espirito que a viu nascer e 

desenvolver-se, embrionariamente no início do século XX e já consolidada como prática a partir dos anos 

1950.”(RAMOS, Luís Fernando, 2012, p. 47)   



passando o “título” de autor do espetáculo para o encenador, que será aquele que criará o 

sentido conceitual da obra teatral.   

 

A representação passou a não ser mais considerada como uma tradução do texto ou 

como uma inscrição deste em uma realidade cênica regida pela tradição ou pela 

imitação. A noção de montagem foi substituída, como dissemos, pela de escrita 

cênica. Recorreu-se ao conceito de signo. Encenar era converter em signos (PAVIS, 

1976, P. 137). Assim, a representação era considerada como um conjunto, ou 

mesmo um sistema de signos (ou uma reunião de diversos sistemas de signos) que 

convinha inventariar. Certamente, tais análises permitiram entender melhor o fato 

teatral e colocaram de lado a intimidação pelo texto, que era a regra de todos os 

estudos universitários em teatro, reabilitando a cena. Estas análises também 

reestabeleceram uma relação de intercâmbio, de reflexão mútua entre teoria e 

prática. Não estariam levando em conta, na teoria, a grande mudança que tinha 

afetado essa prática? Tais Análises aumentaram o desejo de unificação do teatro 

como ele foi expresso, por exemplo, em Craig, dotando de um valor normativo o 

que era apenas um fenômeno histórico (DORT, 2013, p.50). 

 

Na mesma linha abordada por Dort, Pavis irá enfatizar que, na década de 1960, houve 

um predomínio do pensamento da encenação como escritura cênica, mas que, nesta mesma 

época, viu-se o começo de sua crise, pois ela havia se transformado num sistema muito 

fechado, com um forte traço de autoria por parte do encenador. A forma de se pensar o 

espetáculo fora batizada de “prática significante” (PAVIS, 2010 p. 49), na qual se via a 

presença forte da constituição do enunciado cênico a partir de signos claros e precisos, 

reforçando a representação e a unidade, o que, para Pavis, estaria relacionado a um certo 

vínculo com o estruturalismo. Nesse sentido, diante dessa exacerbação semiótica e estrutural 

da encenação, seguiu-se, tanto na prática como na teoria, movimentos de reação e revolta 

contra a representação teatral e, simultaneamente e num espírito análogo, viu-se a aparição do 

pós-estruturalismo na Europa. Para o autor, “esta mudança de perspectiva veio em proveito da 

prática teatral, na medida em que se dispunha rever todas as noções da dramaturgia: o 

personagem, a cena, o sentido, o sujeito que percebe e a finalidade do teatro” (PAVIS, 2010, 

p.49). 

Já Dort irá anunciar que, a partir desta mudança de paradigmas da encenação, houve 

uma emancipação da representação; e irá afirmar que não se trata  de um negação do 

encenador, mas apenas de uma abertura para as vozes dos outros elementos que compõem a 

cena, o que irá gerar uma polifonia no enunciado, pois este estará vinculado a “uma nova 

definição de representação teatral que, ao invés de reunir, de modo estático, signos ou um 

metatexto, o considere enquanto um processo dinâmico que acontece no curso do tempo e que 

é efetivamente produzido pelo ator” (DORT, 2013, p.50). 



Embora Dort não cite a influência da performance e a da performatividade sobre  a 

encenação, nos parece possível enxergar em suas reflexões muitas das características 

presentes na arte da performance, não só porque o período citado por ele é o mesmo do 

apogeu dela, mas também porque nos parece curioso ele pontuar uma nova definição da 

representação teatral pensando num processo dinâmico dos signos que será efetivado pelo 

ator, se considerarmos que um dos principais eixos da dimensão performativa da cena 

contemporânea relaciona-se ao corpo e à ação
72

. Já Pavis, não deixará de evidenciar a 

interferência da performance na arte teatral:  

 

Nessa atmosfera de crise da retomada em questão, a performance tornou-se uma 

forma de contestar o teatro e sua concepção literária, julgada muito logocêntrica, 

mas também uma maneira de ultrapassar uma semiologia preocupada demais com a 

leitura dos signos e da encenação. Descobriu-se então, na performance, uma nova 

palavra na França. Neste contexto polêmico, a performance, no sentido não técnico 

do termo, tornou-se uma ferramenta cômoda para compreender a abertura do teatro 

ao mundo, ao espaço vazio, ao princípio de incerteza, ao “jogo” do teatro, a 

flexibilidade de seus mecanismos. (PAVIS, 2010, p. 49) 

 

 Parece-nos necessário esclarecer que, embora Pavis cite a performance como um 

elemento importante para as mudanças nos modos de composição do enunciado cênico na 

encenação, ele irá pontuar que, na França, esse atravessamento acontecerá muito tempo 

depois que nos países anglo-saxônicos. Ele evidenciará que, enquanto nestes países a prática 

da arte da performance e a teoria produzida pelos estudos da performance serão extremamente 

intensas, na França, neste momento, elas não ressoarão de maneira considerável e que, 

tampouco, o teatro irá ser afetado por estes movimentos. Contudo, tanto para ele como para 

Dort, será impossível não perceber uma mudança na forma da construção do espetáculo 

cênico nas produções teatrais contemporâneas da época, mesmo que em espetáculos não 

franceses.  

 Ainda que de maneiras distintas, a arte teatral começará a se rever, mais uma vez, 

enquanto linguagem artística, no que compete às materialidades da cena: dramaturgia, cenário 

– e junto a ele a produção de espacialidades, assim como a ocupação de espaços não 

convencionais – figurinos, música, trabalho do ator, entre outros. A utilização destas 

materialidades, por parte da encenação, começará a serem pensadas como vozes que 
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 Estamos usando aqui o artigo “A representação emancipada” de Bernard Dort, publicada na revista Sala Preta 

do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da ECA/USP no ano de 2013. Contudo cabe pontuar que tal 

artigo fora publicado pelo autor sob o título “LaRepresentaciónÉmancipée” na França no ano de 1988. Nesse 

sentido gostaríamos de esclarecer que as reflexões de Dort estão relacionadas as mudanças de paradigmas 

operadas na arte teatral entre as décadas de 1960   e1970,  assim como nas formas  como essas mudanças se 

faziam presentes no teatro de sua época, no caso, no final da década de 1980.  



compõem o enunciado cênico, noção muito próxima da ideia de hibrido presente na arte da 

performance.  

 

O teatro já não aspira à totalidade de uma composição estética feita de palavra, 

sentido, som, gesto etc., que se oferece à percepção como construção integral; antes 

assume seu caráter de fragmento e de parcialidade. Ele abdica do critério da unidade 

e da síntese, há tanto tempo incontestável, e se dispõe à oportunidade (ou ao perigo) 

de confiar em estímulos isolados, pedaços de microestruturas de textos para se 

tornar um novo tipo de prática. Desse modo, ele descobre uma inovada presença do 

performer a partir de uma mutação do actor e estabelece a paisagem teatral 

multiforme, para além das formas centralizadas do drama (LEHMANN, 2007, p. 

91/92). 

 

 Se no início do século XX, vimos à arte teatral se modificar em relação à sua forma de 

constituição no palco, se convertendo em encenação, neste momento, além da percepção da 

potência de produção de sentidos possíveis por meio das materialidades cênicas, e dos 

agenciamentos entre estas para constituição de um enunciado cênico, ela parece querer 

investir nas potências de significação dessas materialidades, mas não mais numa perspectiva 

de construção de sentido unívoca e orgânica, visando reforçar a representação mimética ou 

ainda ilusionista tão cara ao teatro. Nesse sentido, a encenação irá fazer do acontecimento 

teatral sua própria poética, na qual essas materialidades terão vozes autônomas, o que parece 

reforçar as colocações de Dort, pois será visível “uma emancipação gradual dos elementos da 

representação teatral e observamos uma mudança estrutural: a renúncia à unidade orgânica 

ordenada a priori e o reconhecimento do fato teatral enquanto polifonia significante, aberta 

para o espectador (DORT, 2013, p.51). 

 È nesta perspectiva que pensamos a performatividade como uma forma de 

desterritorialização da encenação, pois será a partir desta que veremos linhas de fuga da 

representação, da organicidade e da unidade na cena, bem como uma ênfase no próprio ato 

cênico como construção do enunciado, que vem de forma não linear, fragmentado e aberto a 

significações.   

A hegemonia do mythos, já descrita na “Poética” de Aristóteles, dá lugar, pelo 

menos conceitualmente, à supremacia do opsis, e configuram-se os termos do que se 

poderia definir como uma nova “Poética”, não mais afeita principalmente ao 

dramático, mas sim, ao espetacular. Nessa nova perspectiva, ou estética, o criador 

por excelência é aquele que desenha e realiza, no plano concreto de uma encenação, 

um discurso a base da materialidade e tridimensionalidade do espaço cênico. 

(RAMOS, 2012, p. 126) 

 

 Quando Ramos propõem em se pensar uma “Poética” do espetacular, operando uma 

virada hierárquica entre mythos – que do grego significa trama e/ou enredo – e opsis – que do 

grego significa espetáculo –, nos parece coerente associá-la ao giro performativo nas artes, 



descrito por Fischer-Lichte, ou ainda, à dimensão ampliada dos estudos da performances, pois 

ambas irão enfatizar justamente o fazer, a presença e ação como predominantes na cultura 

contemporânea a partir das décadas de 1960 e 1970, tirando nesse sentido a arte e a cultura de 

uma certa estatização sígnica da representação para se enfatizar o acontecimento.  

 
[...] 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, p. 150) 

 

 Se podemos enxergar a performatividade presente no teatro tradicional, o giro 

performativo parece sugerir ao teatro um investimento numa performatividade em “carne 

viva” como citada por Ramos, ou seja, a encenação, neste período, começa a esgarçar as 

noções teatrais que a guiavam, gerando uma cena na qual se evidencia o fazer e a ação. 

Contudo nos parece importante considerar que, ao lidar com a performatividade, e sendo cada 

encenação um território distinto, não se trata de romper com a representação de maneira 

plena, mas sim, a cada caso, compreender os índices performativos, assim como possíveis 

relações com a representação.    

Nesta mesma perspectiva, Michael Vanden Heuvel, irá apontar que o teatro moderno – 

assim como o contemporâneo – encontra-se estruturado por uma oposição às convenções 

literárias do drama, o que, para ele, está associado à influência da performance. O ensaísta 

considera o sentido de performance amplamente, podendo abarcar desde a noção de 

encenação de um texto teatral até a visão dela “como uma forma de arte autônoma, como uma 

alternativa para o drama "literário", e, por fim, como um mecanismo privilegiado para 

desconstruir o palco teológico e a semiose dramática convencional
73

” (HEUVEL, 1991, p. 

5/6). Nesse sentido, para Heuvel, a desconstrução operada pela performance nas instâncias 

textuais, estruturais, espaciais, de enredo, entre outras, irão alterar consideravelmente as 

formas teatrais. Sobre as influências performativas no teatro ele comenta que  

 

Estes desenvolvimentos e as mudanças estilísticas e conceituais que elas forjaram – 

na criação de novos tipos de linguagem dramática, o uso de estruturas narrativas 

não-lineares, o desenvolvimento de modos de representação mais físicos, e as 
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 Tradução nossa para: “[…] as an autonomous art form, as an alternative to „literary‟ drama, and, finally, as the 

privileged mechanism for deconstructing the theological stage and conventional dramatic semiosis.” 



experiências inovadoras no uso do tempo, espaço e a mise-en-scène teatrais – têm 

expandido as capacidades de expressão do teatro
74

 (HEUVEL, 1991, p. 8). 

 

Podemos verificar essa “poética do espetacular”, proposta por Ramos, assim como o 

atravessamento das propostas da performance na encenação, apontados por Heuvel, em 

diversos trabalhos desenvolvidos a partir da década de 1960
75

: o Teatro Laboratório do 

polonês Jerzi Grotowski
76

; o Teatro da Morte proposto pelo também polonês Tadeusz 

Kantor
77

; os peças-óperas do norte-americano Bob Wilson
78

; os espetáculos experimentais 

dos norte-americanos Wooster Group; as criações coletivas do grupo norte americano Living 

Theatre
79

; as criações do grupo brasileiro Dzi Croquettes
80

; as montagens do grupo brasileiro 

Teatro Oficina
81

; dentre tantos outros grupos e artistas.   

Ainda que de maneiras, formas e a partir de propostas distintas, é possível ver em 

encenações a partir da 1960, um investimento na performatividade como forma de construção 

de enunciados cênicos: seja pela ocupação de espaços alternativos, seja na dimensão ritual 

e/ou conceitual, pelo investimento do corpo, pelos hibridismos de linguagem, o teatro irá 

experimentar novas texturas e possibilidades que o modificaram completamente.  

 Nos parece importante compreender que essa dimensão performativa, como um 

elemento presente na encenação, aparece como uma necessidade do teatro de rever a sua 

forma de representar. Retomando uma fala de Dort, quando o pesquisador aponta que um dos 

dispositivos para surgimento da encenação estava relacionado às necessidades do público da 

época, que dentre outros dispositivos, fizeram com que o teatro revisse sua forma de 

representar
82

, podemos compreender este parecer como um dos motivos para se pensar essa 

nova forma de se fazer teatro. A investida na performatividade que garante um teatro mais 
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 Tradução nossa para: “These developments and the stylistic and conceptual changes they have wrought – in 

the creation of new types of dramatic language, the use of nonlinear narrative structures, the development toward 

more physical acting styles, and innovative experiments in the use of theatrical time, space, and the mise-en-
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 Disponibilizaremos links com vídeos que possam ilustrar algumas das encenações que citaremos a baixo. Cabe 

pontuar que sendo o teatro uma arte ao vivo, os vídeo funcionam apenas com referências.   
76

 Vídeo do espetáculo “Príncipe Constante” dirigido por Grotowski, acesso em: 05/05/2016. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=UtST2tTN4iA>. 
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 Fragmento do espetáculo “A classe Morta” de Tadeusz Kantor, acesso em: 05/05/2016. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=U0wdk3N53XY>. 
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 Trecho de um documentário sobre a peça-ópera “Einstein on the Beach” de Bob Wilson, acesso em: 
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 Sobre este parecer de Dort, verificar no primeiro capítulo deste estudo.  
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aberto em sua produção de sentido, rompendo com a estrutura dramática, promovendo um 

enunciado cênico que não representa um sujeito em cena, mas sim o desconstrói, certamente 

está relacionada a uma forma de se compreender o espírito de uma época, e suas inquietações 

socioculturais entre outras, os quais a performance parece expressar.   

  

Ainda desse ponto de vista, poder-se-ia levantar a hipótese de que o crescimento da 

performance como arte nas sociedades contemporâneas está relacionado também à 

própria fluidez das subjetividades na nossa época, que não se enquadram mais tão 

rigidamente em “papéis” e “funções”. As convenções do teatro dramático e seu 

cortejo de personagens, situações, conflitos, parecem, muitas vezes, inoperantes para 

apreender as dinâmicas do mundo atual. Nesse sentido, a performance estaria mais 

sintonizada com processos de subjetivação do capitalismo contemporâneo que não 

se ajustam a identidades e referências estáveis, celebrando as possibilidades de 

recriação de um sujeito que se quer sempre em fluxo. Tal sintonia pode se expressar 

no sentido de uma crítica aos novos modelos vigentes, mas pode traduzir-se também 

como mero sintoma de uma época volátil e “líquida” (QUILICI, 2013, p. 37). 

 

Quando propomos pensar uma desterritorialização na encenação alinhados aos 

pensamentos de Deleuze e Guattari, não se trata de abandonar ou destruir o território, mas sim 

realizar outros agenciamentos, agenciar-se com o fora, criando linhas de fuga.  

 

Esses vetores de desorganização ou de "desterritorialização" são precisamente 

designados como linhas de fuga. Compreendemos agora a dupla igualdade que 

constitui essa expressão complexa. Fugir é entendido nos dois sentidos da palavra: 

perder sua estanquidade ou sua clausura; esquivar, escapar. Se fugir é fazer fugir, é 

porque a fuga não consiste em sair da situação para ir embora, mudar de vida, 

evadir-se pelo sonho ou ainda transformar a situação[...]. Portanto, trata-se de fato 

de uma saída, mas esta é paradoxal. (ZOURABICHVILI, p.30) 

 

  Nos parece coerente pensar que a desterritorialização, a desorganização e as linhas de 

fuga se encontrem numa mesma linha de raciocínio, e, pensando estas como qualidades da 

encenação atravessada pela performatividade, podemos considerar que uma desordem ocorra, 

que os enunciados cênicos construídos pelo território-encenação criem linhas de fuga, pois “o 

próprio território é inseparável de vetores de desterritorialização que o agitam por dentro” 

(DELEUZE E GUATTARI, 2012, V.5, p. 239). O território-encenação se vê obrigado a sair 

de sua clausura – lança linhas para fora da caixa preta, busca escapar a representação – mas 

não se trata de pura rebeldia: a necessidade de sair já se encontrava ali, bastava realizar um 

agenciamento de desterritorialização, e também não se trata de mudar de vida, abandonar-se e 

fazer-se outro, é apenas uma saída, novos encontros.  Se o território possui inevitavelmente 

linhas de fuga, ou seja, desterritorializações, temos que compreender que “a D, por sua vez, é 

inseparável de reterritorializações correlativas” (DELEUZE E GUATTARI, 2012, V.5, p. 

239). 



 Ao trazer a performatividade como um elemento desterritorializador na encenação, 

propomos compreender que, primeiramente, algo escapou ou fugiu a determinada ordem ou 

modelo, ou seja, a encenação se desterritorializa, mas antes disso é compreender que estes 

movimentos [des][re] territoriais, não se tratam de modelos estáticos de compreensão, nem 

formas de adjetivar, ou ainda critérios estanques sobre o conceito de encenação. A 

desterritorialização não é estática e nem simples, mas sempre múltipla e composta. 

Nesse sentido, há de se compreender a singularidade de cada desterritorialização e de 

cada reterritorialização. Vimos que a utilização da performatividade pode gerar enunciados 

cênicos diversos, díspares, mas ambos operam uma linha de fuga, ambos lançam linhas para 

fora. Podemos compreender que, ao pensar a encenação dentro destes conceitos, trata-se 

apenas de assinalar esses movimentos existentes, mas sendo a encenação um território – e 

cada encenação é um território distinto – as linhas e os movimentos de desterritorialização são 

singulares, assim como suas reterritorializações. 

O investimento na performatividade por parte da encenação, dimensionou novas 

formas de construção do enunciado cênico na segunda metade do século XX, furando uma 

lógica de fazer território, ou seja, de fazer encenação, desterritorializando-a, lançando novas 

perspectivas para se pensar o fazer teatral, assim como as funções das materialidades na cena. 

E portanto, o teatro, nesse contexto, precisou sair fora de si, fora daquilo que o reforçava 

como tal, para se repensar frente as necessidades e demandas artísticas de sua época, e se 

rever enquanto linguagem artística, gerando uma nova dimensão poética da cena que continua 

a se fazer presente na contemporaneidade. Nesse sentido ficam as perguntas: Como a 

encenação contemporânea tem estruturado seus enunciados cênicos? Ou ainda: Como 

podemos compreender uma reterritorialização da encenação contemporânea diante das linhas 

de fugas operadas pela performatividade? Caminhemos para algumas possíveis respostas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig. 3
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Existe uma D absoluta, e o que quer dizer "absoluto"? Seria preciso, inicialmente, compreender melhor as 

relações entre D, território, reterritorialização e terra. Em primeiro lugar, o próprio território é inseparável de 

vetores de desterritorialização que o agitam por dentro: seja porque a territorialidade é flexível e "marginal", isto 

é, itinerante, seja porque o próprio agenciamento territorial se abre para outros tipos de agenciamentos que o 

arrastam. Em segundo lugar, a D, por sua vez, é inseparável de reterritorializações correlativas. É que a D nunca 

é simples, mas sempre múltipla e composta: não apenas porque participa a um só tempo de formas diversas, mas 

porque faz convergirem velocidades e movimentos distintos, segundo os quais se assinala a tal ou qual momento 

um "desterritorializado" e um "desterritorializante".
84

  

 

Somos de fato forçados a seguir quando estamos à procura das "singularidades" de uma matéria ou, de 

preferência, de um material, e não tentando descobrir uma forma; quando escapamos à força gravitacional para 

entrar num campo de celeridade; quando paramos de contemplar o escoamento de um fluxo laminar com direção 

determinada, e somos arrastados por um fluxo turbilhonar; quando nos engajamos na variação contínua das 

variáveis, em vez de extrair dela constantes, etc. E não é em absoluto o mesmo sentido da Terra: segundo o 

modelo legal, não paramos de nos reterritorializar num ponto de vista, num domínio, segundo um conjunto de 

relações constantes; mas, segundo o modelo ambulante, é o processo de desterritorialização que constitui e 

estende o próprio território.
85
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 Diante de toda essa movimentação e dos agenciamentos operados na segunda metade 

do século XX no campo das artes, assim como de todas as mudanças de paradigmas e formas 

de fazer/pensar/fruir a arte e o teatro, evidentemente se apresentam para nós, artistas, público 

e pesquisadores, diferentes formas de composição que nos levam a buscar novas chaves de 

leitura do que vem a ser a arte contemporânea, ou ainda, mais especificamente aqui neste 

estudo, a encenação contemporânea.  Contudo, esse “o que vem a ser”, certamente não pode, 

e não deve, ser localizado e identificado de maneira unívoca ou dicotômica, pois diante de 

toda a pluralidade e complexidade presentes na contemporaneidade, apontar para uma 

definição da noção de contemporâneo, no sentido de categorização, nos parece equivocado. A 

não ser que pensemos em categorizações flutuantes, transitórias e rizomáticas.  

 Na tentativa de se caracterizar ou encontrar meios para nomear o teatro que se faz 

contemporaneamente – entendendo aqui o contemporâneo não como uma escola estilística, 

mas sim aquilo que dialoga com o seu tempo
86

– podemos ver inúmeros teóricos e 

pesquisadores das Artes Cênicas propondo denominações que visam dar conta das produções 

teatrais contemporâneas, na busca da construção de uma perspectiva teórica, ainda que frágil e 

multifacetada, que permita-nos compreender as operações e construções estéticas deste teatro. 

 Como bem pontua a pesquisadora Silvia Fernandes, o teatro, assim como a dança, as 

artes plásticas e o cinema, partilham de uma crise de identidade e uma indefinição 

epistemológica, sendo que, nesse sentido, “pode-se falar de experiências cênicas como 

demarcações fluidas de território, em que o embaralhamento dos modos espetaculares e a 

perda de fronteiras entre os diferentes domínios artísticos são uma constante” (FERNANDES, 

2011, p.11). As (in)definições apontadas por Fernandes – que, a nosso ver, reforçam nosso 

pensamento sobre um desterritorialização na encenação contemporânea – sintetizam o anseio 

de alguns teóricos em definir o que seria então o teatro contemporâneo.    

Dentre algumas das propostas e conceitos desenvolvidos por teóricos e pesquisadores 

das Artes Cênicas, gostaríamos de nos deter em duas noções que evidenciam e questionam as 

                                                           
86

A definição de contemporâneo nas artes extrapola a ideia de algo “que é do mesmo tempo ou do nosso tempo”, 

pois nem tudo aquilo que é produzido artisticamente em um tempo compartilhado e presente estabelece uma 

relação com as questões intrínsecas a esse tempo. A respeito do termo Cassiano Quilici aponta que: “Em 

primeiro lugar, é fácil constatar que o uso do termo “contemporâneo”, na maior parte das vezes, não designa 

apenas o participar da nossa época. Pode-se viver o presente sem ter uma apreensão muito aguda das questões 

singulares que se apresentam. A expressão “arte contemporânea” também não designa tudo aquilo que é 

produzido hoje. Nem toda arte atual estaria afinada com a sensibilidade  contemporânea. Contemporâneo 

adjetivaria assim um modo específico de relação com o nosso tempo”. (QUILICI, 2010, p. 25)  



rupturas ocorridas no teatro e que nos permitem dimensionar suas formas de operar na 

contemporaneidade. A primeira noção diz respeito ao conceito de teatro pós-dramático, 

desenvolvido pelo pesquisador alemão Hans Thies-Lehmann; e a segunda trata-se do conceito 

teatro performativo, apresentado pela pesquisadora franco canadense Josette Féral.  

Levando em conta que ambos os pesquisadores apresentam em seus diagnósticos uma 

análise apurada sobre os modos de construção do enunciado cênico na encenação 

contemporânea, colocando o foco sobre a representação ou, ainda, sobre a negação desta, e 

traçando um caminho de aproximações, mas também de distinções entre as poéticas de 

diversas realizações artísticas a partir desses dois operadores conceituais; partiremos deles 

para ampliarmos a compreensão sobre a situação atual do teatro.  

Levando em conta que ambos encontram-se alinhados com a compreensão do teatro 

traçada por nós até aqui, e que seus conceitos provocaram um grande impacto na pesquisa 

teatral de um modo geral, assim como nos estudos do teatro brasileiros, propomos apresentar 

seus conceitos para o teatro contemporâneo e, a posteriori, juntamente com a contribuição de 

outros pesquisadores e teóricos do teatro, traçar alguns entendimentos sobre como 

compreender uma reterritorialização da encenação contemporânea.   

 

 

Será diante destas mudanças de paradigmas no teatro, assim como de toda a discussão 

acerca de como compreender o teatro contemporâneo que o pesquisador alemão Hans-Thies 

Lehmann irá desenvolver o conceito de teatro pós-dramático, que ainda hoje tem sido tema 

de grandes debates no âmbito acadêmico e artístico, justamente pela complexidade do 

conceito, mas principalmente por sua pertinência e, ao mesmo tempo, por sua fragilidade.  

 A partir de uma vasta cartografia acerca do teatro contemporâneo, Lehmann busca, em 

seu estudo, evidenciar as características e traços que compuseram a prática teatral dos anos 

1970 até os anos 1990, evidenciando toda a pluralidade, já apontada por nós, no que compete 

à composição do enunciado cênico, a fim de se compreender o que seria então, como ele 

denomina, este “novo teatro”.  

Tendo em vista que muitos nomeiam este teatro como pós-moderno – termo 

amplamente utilizado para designar as artes contemporâneas, por elas trazerem em seu 

discurso o rompimento com o ideal moderno – Lehmann propõe a revisão do termo, por 

acreditar que tal denominação se torna apenas uma categorização que, embora apresente 



alguns pressupostos amplamente reconhecíveis no teatro contemporâneo (inclusive em sua 

definição de pós-dramático), não apresenta, de fato, uma consideração consistente que 

permita visualizarmos em que incide as rupturas que modificaram o fazer teatral. Nesse 

sentido, para o pesquisador, o conceito de pós-dramático, além de trazer consigo as 

características presentes no termo pós-moderno, apresenta uma característica própria do 

teatro, qual seja, a sua relação com o texto e, principalmente, o rompimento com o drama
87

.  

  

O teatro e o drama se situavam e se situam em uma relação de contradição carregada 

de tensões. Enfatizar esse fato e examiná-lo em todo o conjunto de suas implicações 

é a primeira condição para uma compreensão adequada do teatro moderno e de suas 

formas mais recentes. O reconhecimento do teatro pós-dramático tem início com a 

constatação de que a condição de sua existência é a emancipação recíproca e a 

dissociação entre drama e teatro (LEHMANN, 2007, p.75). 

 

 Lehmann, na esteira de Szondi, evidenciará que o drama estará presente ao longo de 

todo o século XIX e que, na virada para o século XX (1880), ele começará a entrar em crise, 

fazendo com que os textos teatrais apresentem certas fissuras em sua estrutura. Aponta 

também que, de modo paralelo e análogo a esta crise, começa a haver um ceticismo quanto à 

compatibilidade entre o drama e o teatro. Será a partir deste momento que o pesquisador irá 

enxergar pistas para se pensar uma pré-história do pós-dramático, pois além das mudanças 

consolidadas no teatro pela crise do drama, alguns artistas, já na primeira metade século XX, 

irão apresentar algumas proposições para o teatro que rompem drasticamente com a estrutura 

dramática. Dentre alguns dos artistas apontados por Lehmann, pertencentes a essa pré-história 

do pós-dramático, encontram-se: o encenador Edward Gordon Craig, que acreditava que o 

texto deveria ser banido do teatro; a escritora Gertrude Stein, com suas peças-paisagens que 

até hoje, com raras exceções, parecem impossíveis de serem montadas; e as propostas e 

provocações de Antonin Artaud e seu teatro da crueldade.  
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 Cabe ressaltar que esse rompimento com drama, para Lehmann, está relacionado a um teatro que se vê 

“obrigado” a se realizar para além do drama, como ele mesmo explicita: O adjetivo “pós- dramático designa um 

teatro que se vê impelido a operar para além do drama, em um tempo “após” a configuração do paradigma do 

drama no teatro. Ele não quer dizer negação abstrata, mero desvio de olhar em relação à tradição do drama. 

“Após” o drama significa que este continua a existir como estrutura – mesmo que enfraquecida, falida – do teatro 

“normal”[...]. Mas a frente o pesquisador irá refletir sobre o prefixo “pós” para se compreender em que medida o 

drama ainda pode ser enxergado no pós-dramático, assim como irá defender o conceito de pós-dramático em 

detrimento do de teatro pós-moderno: “Seria possível acrescentar uma série de outros motivos em favor do 

conceito “pós-dramático” – sem prejuízo de ceticismo conceitual quanto à construção de palavras com o prefixo 

“pós”[...]. O ceticismo parece mais justificado no caso do conceito de pós-moderno, que tem a pretensão de 

oferecer um definição épocal em geral. Muitos traços da prática teatral que são chamados de pós-moderno – 

desde a gratuidade aparente ou real dos recursos e das formas citadas até o uso irrestrito e o acoplamento de 

traços estilísticos heterogêneos, desde o “teatro de imagens” até a multimídia e a performance – não atestam de 

modo algum um afastamento significativo da modernidade mas apenas da forma dramática” (LEHMANN, 2007, 

p. 32).       



 Além dos artistas apontados acima, Lehmann irá também alinhar a essa pré-história do 

pós-dramático, o teatro do absurdo assim como o teatro épico de Bertolt Brecht. Segundo o 

pesquisador, ainda que sejam claras as rupturas em relação à estrutura dramática presentes no 

teatro absurdo, para o autor este teatro está vinculado ao drama lírico. Já o teatro brechtiano, 

mesmo na busca de evidenciar e distanciar a representação, encontra-se também vinculado a 

uma estrutura dramática. Ele justifica que, por mais que ambos os teatros apresentem fraturas 

na ordem, na lógica e na narrativa dramática, ambos caminham na construção de um cosmos 

textual fictício. 

 

Façamos um resumo: o teatro do absurdo, assim como o de Brecht, pertence a 

tradição teatral dramática: alguns de seus textos ultrapassam as fronteiras da lógica 

dramática e narrativa, mas o passo para o pós-dramático só é dado quando os 

recursos teatrais se encontram para além da linguagem, com o mesmo peso do texto 

e podendo ser sistematicamente pensados também sem ele. Por isso, não se pode 

falar de uma “continuidade” do teatro do absurdo e do teatro épico
88

 no novo teatro; 

deve-se antes indicar uma ruptura, já que tanto o teatro do absurdo quanto o épico, 

por vias diferentes, se atém ao primado da representação de um cosmos textual 

fictício, ao passo que o teatro pós-dramático não mais o faz (LEHMANN, 2007, p. 

89)  

 

Outros fatores, apontados por Lehmann, que caracterizam essa pré-história, 

encontram-se (1) na crise da forma discursiva do teatro (paralela à crise do drama) que, a 

partir de uma recusa às formas tradicionais do teatro em favor de uma maior autonomia das 

materialidades da cena, não estava mais apenas a serviço do texto teatral, mas operava a partir 

das modificações ocorridas na cena com o surgimento da encenação; e (2) por conta do 

surgimento do cinema, que fez com que o teatro se redescobrisse enquanto linguagem e 

enquanto forma de representação, haja visto que  o cinema possui maior potência no que 

compete à representação da vida de forma mimética. Nas palavras do pesquisador, “essa 

redescoberta do potencial de representação próprio do teatro e apenas do teatro traz à tona a 

questão, ora em diante constitutiva e incontornável, de saber o que o teatro contém de 

inconfundível e insubstituível em comparação com outras mídias” (LEHMANN, 2007, p. 82). 
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 Cabe ressalta que Lehmann irá pontuar que o teatro pós-dramático é um teatro pós brechtiano, segundo o 

pesquisador: “Na teoria de Brecht se aloja uma tese extremamente tradicionalista: o enredo continuou sendo para 

ele o alfa e o ômega do teatro. Ocorre que partir do enredo não se pode compreender a parte decisiva do novo 

teatro dos 1960 até os anos 1990, nem mesmo a forma textual assumida pela literatura teatral. (Beckett, Handke, 

Strauss, Müller...). O teatro pós-dramático é um teatro pós-brechtiano. Ele está situado em um espaço aberto 

pelas questões brechtianas sobre a presença e a consciência do processo de representação no que é representado e 

sobre uma nova “arte de assistir”. Ao mesmo tempo, ele deixa para trás o estilo político, a tendência à 

dogmatização e a ênfase do racional no teatro brechtiano, posicionando-se em um período posterior à validade 

autoritária do projeto teatral de Brecht. (LEHMANN, 2007, p.51)   



 Para Lehmann, as manifestações concretas do que ele chama de teatro pós-dramático, 

só surgirão a partir da década de 1960 e, com maior ênfase, na década de 1970, na qual, de 

fato, o teatro irá experimentar uma total dissociação do drama e da representação mimética. 

Dentre os diversos pontos analisados por Lehmann para evidenciar uma perspectiva pós-

dramática da cena, a performance aparece como um importante dispositivo para o 

pesquisador, tanto que ele dedicará um capítulo inteiro aos desdobramentos e ressonâncias 

performativos no teatro. 

 

O tratamento diferenciado dos signos teatrais acaba por tornar fluidas as fronteiras 

que separam o teatro das práticas artísticas que aspiram a uma experiência real, 

como a “arte performática”. Recorrendo à noção de “arte conceitual” (tal como 

floresceu no início dos anos 1970, sobretudo), é possível entender o teatro pós-

dramático como uma tentativa de conceitualizar a arte no sentido de propor não uma 

representação, mas uma experiência do real (tempo, espaço, corpo) que visa ser 

imediata: teatro conceitual. A imediatidade de toda uma experiência compartilhada 

por artistas e público se encontra no centro da arte “performática”. Assim, é evidente 

que deve surgir um campo de fronteira entre a performance e teatro à medida que o 

teatro se aproxima cada vez mais de um acontecimento e dos gestos de auto-

representação do artista performático – ainda mais quando nos anos 1980 se verifica 

uma tendência inversa, de teatralização da arte performática. (LEHMANN, 2007, p. 

223) 

 

 Podemos compreender o teatro pós-dramático, como aquele que carrega consigo uma 

pletora de linguagens formais heterogêneas, caracterizando-o como um teatro que estabelece 

uma autonomia perante a estrutura dramática, assim como por uma tendência à auto-reflexão, 

que se manifesta justamente por abdicar do cosmos fictício e ilusionista em prol de uma 

“extrema manifestação da corporeidade” e da presença, na qual o ator não se expressa mais 

por uma personagem, e nem as materialidades da cena visam constituir um local e a ilustração 

de uma fábula.   Com isso, “ele se torna mais presença do que representação, mais experiência 

partilhada do que comunicada, mais processo do que resultado, mais manifestação do que 

significação, mais energia do que informação” (LEHMAN, 2007, p. 143). 

Quando apontamos que o estudo empreendido por Lehmann é considerado, por 

inúmeros pesquisadores, como muito pertinente, consideramos que tal pertinência reside 

justamente em seu esforço de alavancar um mapeamento do teatro contemporâneo se 

utilizando tanto da teoria estética e da história do teatro, como das práticas teatrais 

desenvolvidas no recorte temporal escolhido por ele. Reconhecendo as contribuições do 

estudo de Lehmann, o pesquisador Sérgio de Carvalho, na apresentação da edição brasileira 

do livro, pontua que:  

 

A grande contribuição teórica do livro reside na tentativa de interpretar 

historicamente o mais avançado trabalho teatral contemporâneo, reconhecendo 



naquilo que a muita gente poderia parecer uma formalismo vazio uma dimensão 

crítica das mais potentes. Nesse trabalho de “semânticas das formas” do teatro 

recente, Lehmann polemiza em pelo menos três frentes: com a crítica jornalística 

convencional, despreparada para analisar um teatro que não mais se baseia numa 

cosmovisão ficcional nem no conflito psicológico de personagens identificáveis; 

com a crítica acadêmica pós-modernista, acostumada a descrições paisagísticas dos 

fenômenos cênicos (e refratária a qualquer interpretação de obras com bases 

históricas); e com a tradição mais “conteudística” do teatro épico ou político 

europeu, que ainda tem dificuldades em dar créditos a experimentos que não 

veiculam uma temática social reconhecível (CARVALHO, 2007, p. 7/8).  

 

Contudo, assim como muitos apontam a pertinência da tese de Lehmann, tantos outros 

irão apontar as fragilidades presentes no conceito de pós-dramático – alguns destes inclusive 

enxergam pertinência e fragilidade
89

 simultaneamente – tanto em sua utilização como 

conceito operador de leitura deste “novo teatro”, como em relação à própria argumentação 

teórica construída pelo pesquisador. 

Silvia Fernandes (2010, p.43), ao levantar alguns questionamentos acerca do conceito, 

afirma que “os problemas de Hans Thies-Lehmann começam na busca difícil de organizar 

vetores de leitura dos processos cênicos multifacetados que caracterizam especialmente o 

teatro que vai dos 1970 ao 90 do século XX”. Para Fernandes, tal dificuldade fora encontrada 

também por outros pesquisadores que tentaram nomear ou adjetivar esse teatro, e ela reside 

justamente na pluralidade dos trabalhos desenvolvido nesse período, “cujo o traço mais 

evidente seja a frequência que se situam em territórios bastardos, miscigenados, de artes 

plásticas, música, dança, cinema, vídeo, performance e novas mídias, além da opção por 

processos criativos descentrados, avessos à ascendência do drama para a constituição de sua 

teatralidade
90

”.  

 Outro ponto problemático acentuado pela pesquisadora se encontra na argumentação 

de Lehmann acerca de uma espécie de correspondência formal entre drama e teatro, que ele 

irá apontar como presente no período que ele nomeia como dramático e que vai ressaltar, ao 

mencionar o drama e a estética teatral que lhe é inerente. Para a pesquisadora: 

 

A associação é, no mínimo, redutora quando infere que o drama, por si só, determina 

uma estética do espetáculo, sem levar em conta as maneiras distintas como a forma 

dramática foi encenada no decorrer da história, do palco convencional de Racine às 

turbulências do naturalismo de Antoine, para citar apenas dois exemplos de como 
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 Cabe ressaltar aqui que dentre estes que oscilam entre a pertinência e a fragilidade no estudo empreendido por 

Lehmann, encontra-se o pesquisador Sérgio de Carvalho citado a cima. Na apresentação do livro ele apresentará 

pontos favoráveis ao conceito, mas também problemas relacionados a esse. Nos parece pertinente realizar esta 

ressalva uma vez que utilizamos um citação de Carvalho, que poderia sugerir que o mesmo advogue apenas a 

favor do conceito, ou que ainda não o problematize.   
90

 FERNANDES, 2010, p. 43. 



ela se alterou, entrou em crise e recebeu tratamentos cênicos diferenciais 

(FERNANDES, 2010, p.45). 

 

 Corroborando com esta afirmativa de Fernandes, é possível afirmar que, de fato, 

Lehmann (talvez por seu foco estar no drama, para depois justificar a ruptura com ele) não 

apresenta de maneira significativa o surgimento da encenação, nem seus complexos 

movimentos relacionados tanto às questões técnicas – das quais são exemplo as mudanças 

operadas pela iluminação elétrica e de cenografia, apontadas em nosso primeiro capítulo – 

como às questões estéticas que – no que diz respeito à paulatina autonomia das materialidades 

da cena, bem como à produção de um enunciado cênico para além do texto e, por 

consequência, do drama – modificaram a forma de construção do enunciado cênico no teatro.  

Nessa mesma perspectiva, o pesquisador Luís Fernando Ramos que defende a tese de 

que houve uma inversão de valores na cena, na qual temos a ascendência do opsis em 

detrimento do mythos
91

, sugerindo, então, que pensemos numa poética da cena. O pesquisador 

irá levantar a hipótese, contrária ao conceito de pós-dramático, de que Lehmann encontra-se 

vinculado à tradição do pensamento marxista, estendendo a reflexão de Peter Szondi (de 

quem Lehmann é discípulo direto) e projetando, assim, o pós-dramático como uma 

“expressão histórica de uma evolução do paradigma dramático
92

”. Deste modo os fenômenos 

espetaculares citados pelo pesquisador alemão  

 

[...]podem ser vistos como refletindo a transformação ocorrida no fim do século 

dezenove, a partir da ópera wagneriana, quando o paradigma de uma Poética do 

drama, ou da trama, como tinha sido traçada por Aristóteles, começa a ser 

substituído pelo de uma poética da cena. Nesse sentido, sem negar o 

desenvolvimento histórico mas não aceitando o pressuposto cumulativo e evolutivo 

implícito no pós-dramático, é possível contrapor que o paradigma novo, que se 

impõem ao longo do século 20, é o do espetacular. Nessa medida, é possível pensar 

toda a tradição moderna, e o próprio conceito de pós-dramático, como expressões de 

uma tensão crescente entre uma poética do espetáculo e uma poética do dramático. 

(RAMOS, 2006, p.60)  
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 Esta inversão entre mythos e opsis, encontra-se presente na tese de livre docência do pesquisador Luís 

Fernando Ramos, na qual ele atualiza o conceito de mimesis buscando através deste mensurar uma margem de 

invenção possível. Nesse sentido, na introdução da tese ele ressalta que: “É importante salientar que a dinâmica 

entre mythos e opsis, aspectos irredutíveis de qualquer matéria espetacular com pretensões poéticas(ou seja, 

poiesis com vocação estética em busca do olhar do espectador), só interessou e interessa, como forma de detectar 

a margem de invenção que essas produções possam conter. Isso valeria tanto para criações ainda presas à 

convenção do drama, como para aquelas que expandem as escrituras espetaculares para além dele.” (RAMOS, 

2012, p.4)  
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 Esta paráfrase – assim como a linha de pensamentos que estamos construindo ao dialogar com o pesquisador – 

de Ramos vem de um artigo publicado pelo mesmo, intitulado “Pós-dramático ou poética da cena?”, na qual se é 

evidente a ressonância de seu pensamento sobre uma poética da cena, assim como de sua tese sobre a mimesis 

espetacular. 



 Como fica evidente, a crítica de Ramos acerca do conceito de pós-dramático reside no 

fato de que Lehmann, ao mapear a produção teatral dos últimos trinta anos, está reafirmando o 

peso da história e sua inexorável pressão na determinação das formas, dando continuidade a 

uma linha de pensamento que evita reconhecer a dimensão espetacular presente já nos 

primórdios do século XX, importante questão que sempre esteve latente e alcançou, neste 

período, uma plenitude no campo teórico e estético. Nesse sentido, “pensar o pós-dramático 

como um modelo que caracteriza um tipo de teatro exclusivamente pertinente à nossa época, 

ou característico dela, torna-se uma pretensão difícil de aceitar” (RAMOS, 2010, p.4). 

 Com isso, Ramos ressalta que, para corroborarmos com o conceito de pós-dramático, 

teríamos que partir do pressuposto de um desenvolvimento progressivo das formas artísticas 

relacionadas com as condições estruturais da sociedade, levando em conta seus momentos 

históricos, pois, sem nos alinharmos a isso, a consistência do conceito se enfraquece, uma vez 

que, por sua abrangência, ele coloca na mesma esteira artistas com propostas cênicas muito 

distintas uma das outras somente pela simultaneidade de suas produções. Ramos ainda pontua 

que a exclusão, no panorama traçado por Lehmann, de alguns artistas da primeira metade do 

século XX
93

, extremamente “antidramáticos” como, por exemplo, Gordon Craig ou Gertrude 

Stein, reafirmam essa postura histórica e progressiva da construção do pós-dramático, o que 

nos leva a pensar que “talvez fosse mais produtivo admitir que, a despeito do 

desenvolvimento histórico, que gerou um paradigma novo como o da poética da cena, a 

tensão entre o dramático e o espetacular não se extingue por decreto e que, como no caso do 

hipódromo de Nietzsche, ainda se trata, finalmente, de um avançar retrocedendo” (RAMOS, 

2010, p.70). 

 

 

Já Josette Féral, enxerga um grande investimento do teatro contemporâneo na 

performance – o que se alinha com os pontos apresentados por Lehmann para caracterizar o 

“novo teatro” – e afirma que este investimento anuncia ou quer anunciar a morte de um certo 

teatro, qual seja, o teatro dramático. Contudo, simultaneamente a essa afirmação, a 

pesquisadora lança a seguinte questão: “mas tal teatro está realmente morto, apesar de todas 
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 Quando Ramos menciona a exclusão desses artistas, se refere à Lehmann apontar estes como pertencentes à 

pré-história do pós-dramático, o que para o pesquisador brasileiro não parece coerente, uma vez que o trabalho 

de tais artistas promovem uma total dissolução do drama – e nesse caso deveriam estar dentro da linhagem de 

artistas pós-dramáticos – o que reforça sua tese sobre uma direção histórica e progressiva acerca da constituição 

do conceito de pós-dramático por parte de Lehmann.   



as declarações que afirmam seu fim?” (FÉRAL, 2015, p116). A resposta que Féral nos 

oferece não aparece de forma concreta: ela anuncia que a pergunta permanece aberta e 

desenvolve uma linha de pensamento na qual irá enfatizar a relação do teatro com a 

performance e, logo, com a performatividade, como chave para a compreensão do teatro 

contemporâneo. Na verdade, mais que isso ela irá propor, diante das noções de pós-

moderno
94

 ou, ainda, de pós-dramático para pensar o teatro contemporâneo, como mais 

justo nomeá-lo como teatro performativo.  

Sem desqualificar o estudo empreendido por Lehmann, do qual irá apontar a 

importância e a precisão acerca do mapeamento do teatro contemporâneo, Féral irá 

demonstrar que o conceito de pós-dramático apresenta uma inadequação, pois como delineado 

por Lehmann, o “teatro pós-dramático é um teatro que exige um evento [acontecimento] 

cênico que seria, a tal ponto pura representação, pura presentificação do teatro, que ele 

apagaria toda ideia de reprodução, de repetição do real
95

”. Para Féral, é evidente que não pode 

existir uma “pura representação do teatro”, não mais no teatro pós-dramático do que no teatro 

performativo defendido por ela, pois para a pesquisadora este teatro que existiria para além da 

representação, certamente não significa sem representação, e é nessa questão que ela 

desenvolverá seu conceito, como veremos abaixo. 

 Para a pesquisadora, o “epíteto pós-dramático aplica-se a um teatro a operar para além 

do drama; isto é, que o drama nele subsiste como „estrutura do teatro normal, numa estrutura 

enfraquecida e em perda de crédito‟
96

[...]” e, nesse sentido, sua crítica se direciona para a 

insistência de Lehmann em considerar o drama – e a crise do drama – como um elemento que 

definiu as rupturas ocorridas no início do século XX no teatro, vinculando, desse modo, a 

cena contemporânea, ou seja, o teatro pós-dramático, ao conceito de drama, reafirmando a 

ideia de conceber a encenação a partir do deslocamento ou superação do texto – crítica 

alinhada com os apontamentos de Fernandes e Ramos, apresentados acima. Por fim, a 

pesquisadora aponta que a noção de teatro pós-dramático “constitui um horizonte de espera 

mais que uma realidade, na medida em que é impossível para uma forma teatral, qualquer que 

ela seja, de escapar à narratividade e, de fato, à representação” (FÉRAL, 2015, p.130).  

É diante dessa problemática que ela lança o conceito de teatro performativo, o qual se 

constitui por uma relação entre teatralidade e performatividade na composição do enunciado 
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 Féral não apresenta uma crítica a respeito do teatro pós-moderno, contudo nos parece válido considerar o 

apontamento de Lehmann, o qual o pesquisador aponta para um necessidade especifica teatral para se construir 

um conceito que contemple o teatro contemporâneo.  
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 LEHMANN apud FÉRAL, ano tal, p. 129. 
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 FÉRAL, 2015, p.130. 



cênico dentro da encenação contemporânea, uma vez que, para a pesquisadora, compreender o 

teatro contemporâneo é menos investir na negação da representação
97

 do que na compreensão 

da presença da performance dentro deste teatro.  

 

De fato, se é evidente que a performance redefiniu os parâmetros, permitindo-nos 

pensar a arte hoje, é evidente também que a prática da performance teve uma 

incidência radical sobre a prática teatral como um todo. Dessa forma, seria preciso 

destacar também, mais profundamente, essa filiação operando essa ruptura 

epistemológica nos termos e adotando a expressão “teatro performativo”. (FÉRAL, 

2015, p.117)  

 

 Ao se deter no elemento performativo presente no teatro contemporâneo para delinear 

o conceito de teatro performativo, Féral irá sustentar sua argumentação se valendo tanto da 

noção de performance difundida pelos estudos da performance – que, como já discutimos, 

apresenta uma visão antropológica e intercultural – como daquela relacionada à arte da 

performance e suas implicações estéticas na arte, sendo estes, segundo ela (FÉRAL, 2015, 

p.117), “os dois grandes eixos a partir dos quais podemos pensar o teatro – e, mais 

amplamente, as artes – hoje”. Ainda segundo a pesquisadora, a evocação destes dois eixos 

(performance como arte e performance como experiência e competência) se faz consistente, 

pois no teatro atual seu cruzamento se apresenta de maneira contundente.  

 O artigo no qual Féral apresenta a noção de teatro performativo intitula-se “Por uma 

poética da performatividade: o teatro performativo
98

” e a presença do termo “poética” em seu 

bojo – sem que ela, ao longo do texto, se detenha a explicitar seu uso – levou o pesquisador 

Leandro Acácio, em seu estudo sobre o teatro performativo como conceito operativo, a 

levantar as seguintes questões: “Que sentido é atribuído ao termo poética quando associado a 

teatro performativo? Ou, ainda, o que seria uma poética da performatividade a partir da 

pesquisa de Féral sobre o teatro performativo?” (ACÁCIO, 2011, p.50).  

Diante do questionamento levantado pelo pesquisador, parece inevitável não lembrar-

nos da secular poética de Aristóteles que, como uma das obras fundadoras das teorias do 

teatro no ocidente, acaba, de certa forma, guiando os estudos sobre o espetáculo e o texto 
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 Cabe ressaltar que Féral enfatiza essa negação como um elemento presente no teatro contemporâneo, porém, 

para a pesquisadora, será a performatividade que irá diluir a presença da representação, como apontaremos a 

frente. 
98

 Nos parece importante salientar que Josette Féral ao longo de sua carreira como pesquisadora desenvolveu 

inúmeros estudos acerca das noções de teatro e teatralidade e de performance e performatividade, e nesse sentido 

o conceito teatro performativo está relacionada com o trajeto desenvolvido pela pesquisadora.  



teatral – seja para demonstrar sua presença, suas transformações ou o rompimento com suas 

diretrizes
99

.  

 Diante desta provocação lançada por Féral, Acácio especula que  

 

o conceito de poética aplicado ao teatro performativo quer promover uma revisão, 

ou melhor, uma atualização de paradigmas fundamentais relacionados ao teatro, 

como “representação”, “mimesis”, “ação”, “teatralidade”, além de trazer à tona 

outras discussões que se colocam como um contraponto a esses paradigmas: a 

adoção do real para a cena, a simultaneidade, o caráter de evento/acontecimento, a 

rediscussão sobre a fronteira entre arte e vida a partir do viés contemporâneo, a 

performatividade (ACÁCIO, 2011, p.51). 
 

 Consideramos muito coerente a especulação de Acácio sobre uma poética da 

performatividade ligada ao teatro performativo, já que podemos interpretá-la como uma nova 

poética do espetáculo contemporâneo que visa realçar alguns pontos nodais do modo como 

este tem se organizado. Porém, por enquanto, deixemos esta ideia de uma “poética da 

performatividade” em suspenso – pois tocaremos neste ponto mais à frente – e, por hora, 

vamos nos ater a um dos aspectos mencionados: a teatralidade.   

Para compreendermos o funcionamento do conceito desenvolvido por Féral – e já 

tendo sido apontadas aqui algumas definições cruciais para a compreensão de 

performatividade, inclusive da própria pesquisadora – nos parece importante nos determos na 

noção de teatralidade
100

, uma vez que o conceito de teatro performativo se constitui, 

justamente, na relação entre performatividade e teatralidade, ou ainda, como aponta Acácio, 

“de uma relação/tensão” entre elas, para podermos melhor vislumbrar uma poética da 

performatividade no teatro contemporâneo. 

 Féral afirma que podemos enxergar o surgimento da noção de teatralidade no início do 

século XX, devido às diversas mudanças nos modos de feitura do teatro. Com a crescente 

autonomia dos elementos cênicos, o teatro passa a necessitar de algum conceito que permita a 

ele, de alguma forma, compreender a si mesmo, ou, em outras palavras, definir seu território 

diante das novas questões apresentadas pelo surgimento da encenação.  
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 Não afirmamos que necessariamente todos os estudos acerca do espetáculo teatral necessitem tratar da Poética 

de Aristóteles, contudo não nos parece possível ignorar as marcas que ela deixou no desenvolvimento da teoria 

teatral desde sua publicação na Grécia antiga, até nos dias de hoje, e em especial ao longo de todo o século XX, 

no qual o teatro sofrerá diversas rupturas. Como já apontamos antes, a marca da poética de Aristóteles encontra-

se presente na constituição do drama, assim como na sua crise – ainda que como uma referência. Nesse sentido, 

ainda hoje, quando nos debruçamos em uma discussão sobre o teatro contemporâneo, pensando ele como pós-

dramático, pós-moderno ou performativo, a presença desta poética se mostra, ainda que nas entrelinhas, ou como 

um “espírito” que ainda circunda a busca de uma compreensão do teatro. 
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 Para desenvolvermos a definição de teatralidade proposta por Féral recorremos a outros estudos da 

pesquisadora , no qual ela aborda o tema, anteriormente a proposta do conceito de teatro performativo.  Conferir 

nas referências   bibliográficas. 



 

Na realidade, a questão da teatralidade está vinculada com a dissolução dos gêneros, 

porque os limites ficaram borrados. Do mesmo modo, as distinções formais entre as 

práticas se converteram em objeto de investigação. A medida que se tornou mais 

difícil determinar a especificidade do teatro, se tentou ainda mais defini-la. Não 

somente porque a teatralidade pode ser encontrada em outros gêneros, mas também 

porque outras práticas podem ser incluídas no teatro. De modo que o teatro se viu 

obrigado a definir-se a si mesmo.
101

 (FÉRAL, 2003, p.47)  

 

 O fato de o teatro não se basear mais exclusivamente no texto teatral, fez com que 

desabrochasse nos palcos a constituição de enunciados cênicos relacionadas à ação e à 

imagem que se produzia no espetáculo como forma de representação – certamente ancorados 

no texto, mas não mais somente nele. Desse modo, o teatro sofre uma mudança 

epistemológica quanto à sua prática, e se verá atravessado por outras linguagens artísticas 

para a constituição do enunciado cênico, daí a ideia de os gêneros borrarem seus limites e a 

necessidade de se buscar um conceito que desse conta da especificidade do teatro. Contudo, 

Féral pontua que o conceito de teatralidade é uma preocupação mais recente
102

 (a partir dos 

anos 1980), relacionada com o fenômeno de teorização do teatro, e que, portanto, localizar o 

surgimento da teatralidade no início do século XX seria compreender o “como” e o “por que” 

de seu surgimento.  

 Em um ensaio chamado “A teatralidade: em busca da especificidade teatral”, Féral 

enfatiza que a manifestação da teatralidade pode estar dentro ou fora da cena ou, ainda, que 

podemos considerar a teatralidade fora do teatro, pois ela se manifesta por meio da irrupção 

da ficção por meio da observação de acontecimentos, sejam eles teatrais ou não. Para 

sustentar tal afirmação, ela apresenta três exemplos que gostaríamos de discutir aqui:  

 

1) quando entramos num espaço dedicado a uma apresentação teatral e enquanto 

aguardamos o seu início, em alguns casos, nos deparamos com elementos próprios da 

cena como cenário, adereços etc.; porém, os atores não estão em cena e a peça ainda 

não começou. Podemos dizer que há teatralidade aí? “Responder de modo afirmativo é 

reconhecer que a disposição “teatral” do lugar cênico traz em si certa teatralidade” 
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 Tradução nossa para: “En realidad,  la cuestión de la teatralidad está vinculada con la disolución de los 

géneros, porque los límites se hicieron borrosos. Del mismo modo, las distinciones formales entre las prácticas 

se convertierón em objeto de investigación. En la medida que se tornó más dificil determinar la especificidad del 

teatro, se intentó aún más definirla. No solamente porque la teatralidad puede ser encontrada en otros géneros, 

sino también porque otras prácticas pueden ser incluidas en el teatro. De manera que el teatro se vio obligado a 

definirse a si mismo.” 
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 Féral irá apontar  que a origem da noção de teatralidade é atribuída a textos dos encenadores russos Nicolas 

Evreinov e Vsévolod Meierhold, do final do século XIX, e que posteriormente, o vocábulo também foi utilizado 

nos escritos de Antonin Artaud, Bertolt Brecht, Adolph Appia. Porém a ideia de teatralidade como conceito, e 

como uma busca de compreensão especifica da arte teatral começará apenas na década 1980.  



(FÉRAL, 2015, p. 84). Neste caso, podemos dizer que a teatralidade acontece pela 

semiotização do olhar do espectador para o espaço e pela identificação dos códigos 

teatrais que promovem uma associação quase imediata com o fazer teatral;  

2) estamos em um vagão de metrô e presenciamos a discussão entre dois passageiros, 

sendo eles uma mulher que está fumando e o outro um homem lhe pede que não fume, 

porque é proibido. A fumante não cede e surgem insultos e ameaças, fazendo-os subir 

o tom. Os outros passageiros, como espectadores, apenas observam, alguns tomam 

partido. Eis que o metrô para numa estação, de frente para um grande anúncio 

publicitário de uma empresa de cigarro, contrastando com o “proibido fumar” escrito 

em letras pequenas no interior do vagão. A mulher sai. Há teatralidade neste ocorrido? 

A tendência seria responder que não, pois “não houve nem encenação, nem ficção, 

nem apelo ao olhar do outro por parte dos protagonistas” (FÉRAL, 2015. p. 85). 

Porém, tal acontecimento fazia parte da proposta do teatro invisível de Augusto Boal 

e, segundo Féral, podemos constatar que a teatralidade se manifestará mesmo a 

posteriori, se o espectador vier a saber deste fato, pois o conhecimento da intenção 

teatral, mesmo depois do ocorrido, faz com que o olhar do espectador se modifique, 

transformando em ficção o que pensava surgir do cotidiano, ou seja, ele “semiotizou o 

espaço, deslocou os signos e pode lê-los em seguida de modo diferente, fazendo 

emergir o simulacro nos corpos do performer e a ilusão onde, supostamente, ela não 

estaria próxima, ou seja, em seu espaço cotidiano” (FÉRAL, 2015, 85); 

3) estamos sentados em um terraço de um café e olhamos os homens passando na rua. 

Eles nãos se colocam em situação de serem assistidos e nem projetam simulacro, 

apenas atravessam a rua. Porém, nosso olhar, por algum motivo, lhes confere certa 

teatralidade em função de seus corpos em movimento, de suas gestualidades, de sua 

inscrição no espaço. Nosso olhar inscreve a teatralidade, colocando-os numa situação 

especular.  

 

A partir destes três exemplos, e atentando principalmente para o terceiro, Féral 

considera que 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, a ficção, já que pudemos apreendê-la em situações cotidianas” (FÉRAL, 2015, p. 

86). Portanto, a teatralidade pode ser compreendida como um processo instaurado pelo olhar 

do espectador em relação ao espaço, fazendo surgir à ilusão e a constituição de um espaço de 

alteridade da teatralidade.  



 

Assim, a teatralidade consiste tanto em situar a coisa ou outro nesse outro espaço, 

em que ela pode aparecer graças ao efeito de enquadramento através do qual 

inscrevo o que olho (ver nosso terceiro exemplo) quanto em transformar um evento 

em signo (quando um simples fato cotidiano transforma-se em espetáculo – ver 

nosso segundo exemplo). Portanto, nessa etapa de nossa reflexão, 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). 

 

 Ao utilizar o termo enquadramento, Féral aponta para um processo de envolvimento 

entre o espectador e o acontecimento, no qual o primeiro enquadra o espaço e o corpo de 

outrem, fazendo surgir uma dimensão outra, povoada por significações semióticas, ligadas a 

ficção ou, ainda, a um jogo metafisico entre o real e a ficção, pois este acontece num campo 

singular de quem o observa. Nesse sentido, não podemos (e nem é o caso) mapear esse 

processo, uma vez que ele se dá na afetação de quem experiencia a teatralidade.  

 Focando no teatro e na encenação teatral, podemos afirmar, que há um campo de jogo 

de representação, uma espécie de acordo pré-estabelecido com o espectador, pois este se 

encontra ciente de estar num local dado ao teatral. Ou seja, a teatralidade se inscreve pelo 

acontecimento cênico e pelas proposições dos performers – como performer, aqui, podem ser 

considerados os atores, encenador, iluminador etc. – que constituem o jogo com a 

representação, a qual é codificada a partir de regras especificas que se relacionam, “por um 

lado com regras de jogo em geral (enquadramento cênico, outro espaço, liberdade no interior 

dessa moldura, ostensão, transformação, transgressões)” (FÉRAL, 2015, p. 94), e, por outro 

lado, com regras mais especificas “que é possível historicizar, na medida que dão conta de 

estéticas teatrais diferentes de acordo com épocas, gêneros e práticas especificas
103

” (FÉRAL, 

2015, p.94).     

 Podemos localizar na relação entre o espectador e os agentes do espetáculo, ou seja, na 

própria teatralidade, um acordo tácito de que aquilo que está sendo mostrado e exibido em 
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 A esse respeito Féral parece atentar para o fato de que a teatralidade está ligada com aspectos históricos, 

sociais e culturais, ou em outras palavras: “A teatralidade remete ao fenômeno de recepção vivida por um 

sujeito que vê algo, nesse sentido a teatralidade desconstrói, descodifica e constrói um objeto que o sujeito 

observa. Sempre há alguém a quem se dirigi uma mensagem e que a recebe, a decodifica, a desconstrói. Se a 

noção de sujeito muda, por exemplo, ao longo dos séculos, a noção de teatralidade muda também. O que 

significa que teatralidade não tem a ver somente com a história do teatro, mas tem a ver com a história e com a 

cultura.” (FÉRAL, 2003, p. 16/17) Tradução nossa para: “La teatralidad remite al fenómeno de recpeción vivido 

por um sujeto que ve algo, em ese sentido la teatralidade descontruye, decodifica y construye um objeto que el 

sujeto mira. Siempre hay alguiem a quien se dirige un mensaje y que lo recibe, lo decodifica, lo construye. Si la 

noción de sujeto cambia, por ejemplo, según pasan los siglos, la noción de teatralidad cambia también. Lo que 

significa que la teatralidad no tiene que ver solamente com la história del teatro, sino tiene que ver com la 

historia e com la cultura.”     



cena diz respeito a uma ficção – ficção que só se completa pelo olhar do espectador. Embora 

haja no jogo cênico possibilidades de transgressão e de liberdade com a representação, existe 

um limite para essas possibilidades que garantem a constituição da teatralidade. A partir do 

momento em que esse limite é ultrapassado, como, por exemplo, pela inserção de uma ação 

real que rompe a inscrição da representação e da ilusão cênica, a teatralidade se esvai. “De 

fato, as liberdades não podem nos fazer esquecer certas proibições fundamentais. A 

transgressão dessas proibições faz explodir a moldura do jogo e abre espaço para a vida, 

ameaçando a cena teatral” (FÉRAL, 2015, p.98). Diante desta constatação, Féral trará como 

exemplo as performances ligadas à body art, as quais, na maioria das vezes, realizam alguma 

violência física no corpo do performer e que, com esse dado, o performer destrói a 

teatralidade.  

 

Ora, atacando o próprio corpo, (ou de um animal que é morto), o ator destrói as 

condições da teatralidade. A partir daí, não está mais na alteridade do teatro. Ao se 

mutilar, o performer associa-se ao real e seu ato fora das regras e dos códigos não 

pode mais ser percebido como ilusão, ficção, jogo. O espaço e o tempo da cena são 

dramaticamente modificados e, por isso mesmo, destruído. Essas proibições 

constituem precisamente um dos limites do teatro, pois ameaçam a moldura do jogo 

e transformam o teatro, momentaneamente, em pista de circo. Se a teatralidade 

continua lá, o teatro, ao contrário, desapareceu (FÉRAL, 2015, p. 99).  

 

 Este parece ser o gancho perfeito para retomarmos a discussão acerca do teatro 

performativo. Se nesta última citação Féral evidencia os limites para a constituição da 

teatralidade, ou ainda para a sua realização plena, quando se ultrapassa esse limite podemos 

observar uma dissolução da representação. Neste caso, podemos concluir que o rompimento 

com o limite da teatralidade se dá pela presença da performatividade. Assim como outros 

pesquisadores, Féral irá constatar a grande influência da performance no campo das artes e, 

em especial, no teatro, fazendo com que tenhamos que rever as formas de operar a 

constituição do enunciado cênico na encenação contemporânea, uma vez que os elementos 

que compõem este enunciado se reconfiguraram.  

 

Entretanto, se há uma arte que se beneficiou das aquisições da performance, é 

certamente o teatro, dado que ele adotou alguns dos elementos fundadores que 

abalaram o gênero (transformação do ator em performer, descrição dos 

acontecimentos da ação cênica em detrimento da representação ou de um jogo de 

ilusão, espetáculo centrado na imagem e na ação e não mais sobre o texto, apelo à 

uma receptividade do espectador de natureza essencialmente especular ou aos 

modos das percepções próprias da tecnologia...) (FÉRAL, 2015, p. 114).  

 

 Ao propor que pensemos no teatro performativo funcionando como uma relação entre 

performatividade e teatralidade, Féral busca evidenciar uma possibilidade de lermos a 



encenação contemporânea a partir de como e de que maneira a performatividade atravessa o 

teatro. Certamente ela reconhece que novas formas de composição do enunciado cênico se 

apresentaram para o teatro, modificando sua estrutura que já se encontrava em processo de 

modificação ao longo de todo o século XX, haja vista os diversos apontamentos acerca da 

autonomia das materialidades cênicas, a crise do drama e da representação, assim como, em 

alguns casos, do próprio rompimento com o drama. Contudo, para a pesquisadora  

 

O teatro está indefectivelmente ligado à representação de um sentido, passe ele pela 

palavra ou pela imagem. O espetáculo nele segue uma narrativa, uma ficção. Ele 

projeta ali um sentido, um significado. Esse vínculo com a representação que Artaud 

recolocou em questão na sequência das grandes correntes artísticas do início do 

século XX, deixou igualmente sua marca no teatro, ainda que mais tardiamente 

(FÉRAL, 2015, p.118). 

 

 Deste modo, nos parece interessante à forma como Féral constrói o seu conceito: ao 

mesmo tempo que evidencia uma desconstrução da representação, da ilusão e da linearidade 

no teatro contemporâneo, por seu foco estar na dimensão performativa da cena, ela não exclui 

a dimensão da presença de traços de representação, de narrativa e nem da ficção. Ela cria 

vetores de leitura que nos permitem enxergar a teatralidade e a performatividade como 

dinâmicas constituintes do teatro contemporâneo. Trata-se de um jogo entre representar e 

diluir essa representação.  

 

O ato performativo se inscreveria assim contra a teatralidade que cria sistemas, de 

sentido e que remete à memória. Lá onde a teatralidade está mais ligada ao drama, à 

estrutura narrativa, à ficção e à ilusão cênica que a distancia do real, a 

performatividade (e o teatro performativo) insiste mais no aspecto lúdico do 

discurso sob suas múltiplas formas – (visuais ou verbais: as do performer, do texto, 

das imagens ou das coisas). Ela os faz dialogar em conjunto, completarem-se e se 

contradizerem ao mesmo tempo,[...] Mas é realmente possível escapar de toda a 

referencialidade e, assim, à representação? A questão permanece aberta (FÉRAL, 

2015, p. 128). 
 

 Ao diagnosticar esse jogo entre teatralidade e performatividade, a pesquisadora coloca 

em questão a representação por parte do teatro. Chama a atenção o fato de que, no artigo no 

qual ela desenvolve o conceito de teatro performativo, inúmeras vezes ela lança questões que 

não são respondidas – a começar pelo próprio título do ensaio – como as presentes na citação 

acima. Essas questões estão, via de regra, relacionadas a pontos do teatro que hoje se mostram 

frágeis, mas que sempre funcionaram como balizas para a compreensão do seu fazer.  

 Indubitavelmente, as perguntas sem respostas de Féral não nos parecem um reflexo de 

falta de fundamento para a construção de seu conceito ou decorrentes de uma percepção falha 



sobre a cena contemporânea, mas, pelo contrário, o que nos parece fundamental é justamente 

levantar questões candentes a esse respeito e não as responder de forma convicta, pois diante 

de toda a diversidade das encenações e das experiências teatrais presentes na 

contemporaneidade, essas perguntas podem ser o motor de certas produções teatrais. 

 O que temos como certeza, atualmente, é o fato de que o teatro sofreu mudanças 

epistemológicas durante todo o século XX (mais precisamente na sua segunda metade), o que 

nos permite apontar certas características que se modificaram, mas não nos parece seguro 

afirmar categórica e precisamente o que é o teatro contemporâneo, mas sim questioná-lo, 

evidenciando sua pluralidade.    

 

 

 Ao longo deste estudo, nos deparamos com alguns termos, conceitos e propostas que, 

juntamente com os conceitos apresentados neste capítulo, nos permitem vislumbrar e 

compreender uma possível reterritorialização da encenação contemporânea. Usamos a palavra 

“possível” pois, considerando o desenho conceitual traçado por nós, a desterritorialização 

provocada pela performatividade não postula uma regra ou um modelo, no qual possamos 

encaixar ou emoldurar uma compreensão da encenação contemporânea. Então, para 

explicitarmos essa possibilidade reterritorializadora, gostaríamos de retomar as vozes que se 

enunciaram neste estudo, assim como trazer outras referências.   

 Primeiramente, o que se evidencia nesta busca de uma compreensão sobre o fazer 

cênico contemporâneo é a relação com as normas e as perspectivas geradas pela tradição 

teatral, sendo que as noções de representação, drama, narrativa e unidade cênica parecem ser 

o ponto de convergência, tanto na perspectiva da tradição – sob a qual funcionariam como 

referências para um entendimento das especificidades da arte teatral ou como marcas de 

territorialização da encenação – quanto na perspectiva contemporânea – rompendo esta forma 

de operar da tradição teatral, ou seja, realizando agenciamentos de desterritorialização.  

 Dois termos utilizados ao longo deste estudo nos chamam atenção: estética e poética. 

Certamente estes termos se farão presentes em qualquer estudo que vise enfatizar a produção 

de sentido no campo das artes, pois eles se relacionam justamente com o “modo” de se fazer e 

a “forma” que se gera em qualquer produção artística. Contudo, dentro do nosso recorte, as 

dimensões da poética e da estética, para se pensar uma encenação contemporânea, parecem 

reclamar novas configurações e, logo, novas formas de compreensão, ou seja, as mudanças 



que se efetivaram ao longo do século XX na arte teatral propiciam considerar outras linhas e 

formas de compreensão do teatro hoje.  

 Em relação à dimensão da poética, nos parece interessante alinhar as propostas de 

Poética da Cena e/ou Poética Espetacular, apresentadas por Luís Fernando Ramos, e de 

Poética da Performatividade, lançada por Féral. Se na acepção de Ramos o teatro, desde a 

virada do século XIX para o XX, apresenta evidências de uma inversão entre mythos e opsis, 

fazendo deste último o carro chefe do fazer teatral e evidenciando uma ruptura com a poética 

do texto, de linhagem aristotélica, assim como com toda uma tradição vinculada à supremacia 

da forma dramática, associar essa perspectiva a uma poética da performatividade – ainda que 

Féral não evidencie, de forma direta, o que constituiria, de fato, tal poética – possibilitaria, em 

nosso entendimento, relacionar a produção do enunciado cênico, primeiramente, a uma ênfase 

no acontecimento, de modo a destacar o fazer e a ação como os construtores do sentido da 

cena. 

Vimos que, tanto na performance como no teatro, passou-se a valorizar muito mais a 

dimensão do rito e do fazer, em detrimento do mito, do drama e da trama. Porém não se trata 

de compreendermos este dado de forma dicotômica, ou seja, o fato da dimensão performativa 

tomar a frente na constituição do enunciado cênico não exclui, necessariamente, a presença do 

texto nem do drama.  

 

O fato de que, como se está sugerindo, no teatro contemporâneo a relação entre eles 

tenha se alterado, não diminui a importância do passo dado na “Poética” e sugere 

que um longo caminho teve que ser percorrido antes que um conceito como o de 

uma cena sem drama, ou “pós-dramática” pudesse se afirmar. De fato, tanto na 

leitura de Aristóteles como nas que se oferecem na contemporaneidade mythos e 

opsis nunca estarão completamente dissociados e, mesmo que hegemônicos um 

frente ao outro, guardarão sempre um vínculo insuprível (RAMOS, 2012, p, 12). 

 

 Se dentro da poética da performatividade, Féral nos oferece o conceito de teatro 

performativo para se pensar o teatro contemporâneo e, mais, explicita seu funcionamento a 

partir de uma relação/tensão entre teatralidade e performatividade, a aproximação com a 

proposta de Ramos é consistente, na medida em que ambos os pesquisadores enfatizam a 

dimensão performativa, porém não anulam por completo a dimensão relacionada à 

constituição de uma trama ou de marcas dramáticas que, por ventura, colocariam na cena 

traços de representação. Cabe aqui pontuar que, ao se pensar numa poética da cena 

performativa
104

, é necessário considerar que nela, diferentemente da poética de Aristóteles – 
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na qual temos conceitos claros e precisos de como se constitui a tragédia, os quais serão 

utilizados como modelo para a forma dramática – as relações/tensões entre teatralidade e 

performatividade na constituição do teatro contemporâneo não são precisas como “normas”, 

se mantendo abertas a invenções possíveis.  

 É nessa perspectiva que nos parece possível considerar a ideia de um teatro pós-

dramático como proposto por Lehmann, porém não como forma totalizadora que sintetizaria a 

noção de teatro contemporâneo, mas como uma das possibilidades de se compreender as 

características de algumas encenações, dentro de toda pluralidade de que temos 

conhecimento, pois, corroborando com Silvia Fernandes, não podemos usar apenas a forma 

dramática, e nem a sua negação, como o ponto primordial para se compreender uma poética e 

uma estética da cena, seja ela em tempos de outrora, ou numa perspectiva contemporânea.  

Assim, parece mais consistente a proposição de se pensar o teatro contemporâneo 

alinhado com o conceito de teatro performativo desenvolvido por Féral, pois, se por um lado, 

tanto a proposição de Féral como a de Lehmann carregam consigo aspectos cênicos 

equivalentes – como o rompimento com a tradição dramática e com a constituição de um 

enunciado cênico extremamente narrativo e fabular, a presença de hibridismos de linguagens, 

ênfase no fazer, abertura das significações entre outros, ou seja, a performance e a 

performatividade se evidenciam claramente como o elemento desestabilizador que irá gerar os 

teatros sugeridos pelos dois teóricos – por outro lado, o conceito de teatro performativo 

carrega consigo um certa maleabilidade, que nos permite identificar índices de teatralidade e 

de performatividade em relação/tensão, de modo a se compreender a singularidade de cada 

encenação, pois o que varia é o grau de preponderância de uma ou de outra na constituição de 

cada enunciado cênico. Já no conceito de teatro pós-dramático, proposto por Lehmann, este se 

apresenta de forma dura e, ao mesmo tempo, geral, de modo a fazer caber um sem número de 

encenações em seu bojo, e anunciando o conceito de pós-dramático como sendo o “novo 

teatro”. Portanto, se podemos de fato considerar a existência de um teatro pós-dramático, este 

se encontra como uma das possibilidades da cena contemporânea e, desse modo, parece 

coerente defendermos, na esteira de Féral, que considerar a encenação contemporânea como 

pós-dramática é coloca-la muito mais num horizonte de espera do que numa realidade.  

Portanto, pensarmos numa reterritorialização da encenação seria considerar essa 

poética da cena e da performatividade na qual a ação ganha uma dimensão primordial, 

diluindo e deslizando a noção de representação, pelos menos aquela associada a personagens, 

fabula narrativa etc., ainda que com vestígio, rastros, resíduos e restos do dramático.  



Se o território da encenação corresponde ao agenciamento das diversas materialidades 

cênicas, e se estamos considerando que a performatividade causou uma desterritorialização na 

encenação, sendo o fazer e a ação os pontos primordiais de toda performance, nos parece 

importante compreendermos o que caracteriza essa noção de ação. Por um lado, para 

diferencia-la da forma como ela se encontra presente no teatro tradicional e, por outro, para 

compreendermos que tipo de enunciado cênico ela expressa nessa reterritorialização da 

encenação.  Segundo Quilici: 

 

O termo é utilizado quase sempre em contraposição ao significado que a “ação” 

ganha num campo teatral mais tradicional. A ação performática não se apresenta 

como uma forma de atuação mimética, ligada a um cosmos ficcional, referenciada 

num texto dramatúrgico ou em outro tipo de matriz narrativa que “representa a 

vida”. Ela pretende, quase sempre, articular-se como um dispositivo de comunicação 

e de interferência direta na realidade, um acontecimento que eclode da transgressão 

programada de convenções estéticas e sociais, apostando na eficácia transformadora 

(política, estética, existencial etc.) de suas estratégias (QUILICI, 2013, p. 34). 

 

 Portanto, podemos considerar que a ação, na perspectiva apresentada por Quilici, seja 

um dos componentes principais dessa poética da cena performativa, fazendo com que o 

enunciado cênico se construa primordialmente a partir dela, ou seja, a partir de um 

acontecimento cênico que não mais busca construir um cosmos fictício emoldurado pela 

fábula ou narrativa, mas sim por meio da performatividade, seja ela vinculada à performance 

como desempenho – ao enfatizar ou ressaltar a ação e o fazer do ator e/ou dos elementos que 

constituem a cena – ou à dimensão estética proposta pela arte da performance, que jogaria 

nesse sentido com a experimentação, com a dissolução dos gestos e ações socialmente 

codificados,  entres outros, e com um certa negação à representação. 

 Para pensarmos essa negação da representação dentro da perspectiva sugerida acima, 

as propostas de Artaud nos propiciam um bom caminho de compreensão, principalmente se 

dermos ênfase na forma de representação que o teatro deveria realizar em sua visão, a qual, já 

exposta em nosso primeiro capítulo, Derrida delineou muito bem. Trata-se de uma 

representação “originária”, ou ainda, de uma “não-representação”, uma vez que, como 

evidencia o filósofo (DERRIDA, 2009, p. 346), representação não significa apenas espelhar a 

vida no palco, mas também “o desdobramento de um volume, de um meio em várias 

dimensões, experiência produtora do seu próprio espaço”. Cabe ressaltar que o pensamento de 

Artaud terá grande influência no fazer teatral das décadas de 1960 e 1970, assim como suas 

propostas serão alinhadas por diversos artistas e pesquisadores com a arte da performance. 



Nos parece seguro pensar, então, numa representação do irrepresentável, de instaurar na cena 

a quebra dos códigos e padrões, gerando um enunciado cênico desconstruído.  

Muitos pesquisadores enxergam no teatro da crueldade uma forma de se conceber o 

teatro contemporâneo, e para nós em especial, sua forma de compreender o espetáculo 

conforma nosso entendimento sobre a encenação, embora seja de amplo conhecimento que 

seja quase impossível alguém realizar de maneira plena o projeto artaudiano, devido ao grau 

de complexidade de sua realização e por esse não ter sido empreendido nem mesmo pelo 

próprio Artaud, como aponta Derrida: 

 

Não existe hoje no mundo do teatro quem corresponda ao desejo de Artaud. E não 

teria havido exceções a fazer, deste ponto de vista, para as tentativas do próprio 

Artaud. Sabia-o melhor que ninguém: a “gramática” do teatro da crueldade, que 

dizia estar “por encontrar”, permanecerá sempre o inacessível limite de uma 

representação que não seja representação, duma representação que seja presença 

plena, que não carregue em si o seu duplo como a sua morte, de um presente que 

não se repete, isto é, de um presente fora do tempo, de um não-presente (DERRIDA, 

2009, p. 362). 

 

 Se as propostas de Artaud aparecem como “impossíveis” de se realizar, qual a 

validade de se apoiar nelas como uma das formas de se enxergar o teatro contemporâneo? A 

resposta que nos parece cabível se encontra justamente neste paradoxo. A encenação 

contemporânea não opera mais dentro de uma ordem lógica a construir um sentido unívoco, 

mas sim, busca produzir uma polissemia. Quando Artaud vislumbra um teatro que opere 

numa “gramática por encontrar”, ele nos aponta a necessidade de invenção da representação e 

não do espelhamento, de buscarmos formas de se falar do indizível.  

 Daí a necessidade de se criar uma nova estética, como evidenciou Fisher-Lichte, 

pensando-a como uma estética do performativo, pois diante de uma cena que não opera mais a 

partir de uma poética enrijecida, mas que abre espaço para a construção da diferença e da 

invenção, que se constitui pela ação e pela relação/tensão entre teatralidade e 

performatividade, e ainda por representar o irrepresentável e também por vezes traçar uma 

cena pós-dramática, se é necessário novos parâmetros para que possamos compreender os 

modos de constituição dos enunciados cênicos na encenação contemporânea.  

 

Quando a linguagem espetacular deixa de ser percebida linearmente, como um 

significante latente e preciso, e quando quase tudo se torna latência, significantes 

errantes, de superfície, a serem configurados de forma distinta por cada observador, 

a critica de arte perde um de seus vetores operativos, a explosão da forma e 

conteúdo das obras. Imateriais e dependentes dessa interação com observador para 

se constituírem, as obras tornam-se jogos abertos, cujas as regras, a cada vez, ou a 

cada apresentação, são propostas novamente. (RAMOS, 2012, p. 52)  



 

 É neste sentido que detectamos a dificuldade de se delimitar no que consiste uma 

reterritorialização da encenação contemporânea. Se conseguimos evidenciar a constituição do 

território da encenação, isso se deve ao fato de que o conceito de território prevê uma 

estabilidade, garantida pelos agenciamentos de conteúdo e expressão. Porém, quando 

traçamos as linhas de fuga provocadas pelo elemento performativo, podemos enxergar que os 

agenciamentos de desterritorialização transitam em velocidades e intensidades distintas, e que 

carregam consigo uma qualidade nômade, ou seja, não se fixam em lugar específico, e não se 

permitem delimitar, pois se encontram sempre em movimento. Já a reterritorilização parece 

trazer consigo essa qualidade desestabilizadora ao território.  

Como apontamos, para Deleuze e Guattari esses movimentos provocados pelos 

agenciamentos não podem ser olhados de maneira fixa. Assim, é que podemos traçar uma 

compreensão sobre a encenação, de modo a evidenciar algumas características, ainda que 

abertas, sobre sua forma de operar, a partir de uma perspectiva molar. Mas considerando esse 

eterno[des][re] territorializar, só conseguiríamos ter uma compreensão mais clara em cada 

território-encenação especifico, ou seja, para podemos evidenciar a diferença produzida pela 

desterritorialização na encenação contemporânea, é necessário lançarmos um olhar de modo 

molecular.   

 

  

 Se nos capítulos anteriores desenvolvemos uma discussão acerca do território-

encenação, bem como de sua desterritorialização, olhado de um modo molar, ou em outras 

palavras, evidenciando pontos para se compreender os agenciamentos operados na encenação 

enquanto conceito, de forma ampla, neste momento nos parece importante traçarmos um olhar 

especifico, de modo a evidenciar as pluralidades e singularidades possíveis na constituição do 

enunciado cênico na encenação contemporânea. Ao considerarmos a reterritorialização da 

encenação através de uma poética da cena performativa, bem como por uma estética do 

performativo, e levando em consideração as características contingentes que compõem estes 

termos, fica evidente que por mais que possamos alinhar a encenação contemporânea dentro 

de uma mesma poética e de uma mesma estética, cada encenação se faz um território distinto.  

 Sendo assim, buscaremos, neste momento, trazer para a discussão “evidenciações” da 

reflexão teórica e conceitual desenvolvida nos capítulos anteriores, por meio de encenações 



concebidas contemporaneamente, para que possamos observar algumas das inúmeras 

possibilidades de constituição do enunciado cênico e demonstrar que, mesmo dentro de 

perspectivas poéticas e estéticas equivalentes, cada território-encenação realiza agenciamentos 

díspares. Cabe ressaltar que não se trata de uma “análise de espetáculos”, pois, em nosso ver, 

esta possui vínculos muito estruturantes relacionados a um método específico, o que 

sublimaria a pluralidade das encenações. Tampouco se trata de uma ilustração das teorizações 

desenvolvidas ao longo deste estudo, pois compreendemos que a pesquisa em arte não 

precede a prática artística, ou seja, que a teoria se vale das realizações artísticas para se 

atualizar e, portanto, consideramos mais coerente chamarmos este momento de 

“evidenciações”, garantindo uma horizontalidade entre teoria e prática cênica.  

 Compõem estas evidenciações os espetáculos: “Bom retiro: 958m”, do grupo 

brasileiro Teatro da Vertigem; “Sobre o conceito de rosto no filho de Deus”, da Companhia 

Italiana Socìetas Raffaello Sanzio; e “Nós”; do brasileiro Grupo Galpão. A escolha destes 

espetáculos se dá justamente pela disparidade no que tange à constituição do enunciado 

cênico de cada um dos espetáculos, mesmo que estes transitem dentro de uma poética cênica 

performativa, o que nos permitirá evidenciar a diferença territorial de cada encenação. Cabe 

ressaltar que não pretendemos descrever os espetáculos inteiros, mas sim destacar e realçar os 

agenciamentos [des] [re] territoriais presentes na constituição de seus enunciados cênicos, de 

modo a realizar uma contextualização que permita ao leitor vislumbrar o todo da encenação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fig. 4 (Espetáculo “Bom Retiro: 958 metros”/Grupo Teatro da Vertigem)

105
 

 

 

Localizadas em uma grande área de comercialização têxtil, as ruas do bairro Bom 

Retiro, na cidade de São Paulo/SP, garantem, ao longo do horário comercial, um grande fluxo 

de consumidores em busca da diversidade de roupas em sintonia com o mercado da moda e 

com preços muito mais baixos, se comparados às lojas de grife e aos shoppings centers. Toda 

essa atividade esconde outras camadas de relações existentes no bairro, desde os modos 

obscuros de funcionamento desse mercado têxtil, até as formas de vida presentes e praticadas 

por detrás do simulacro festivo e encantatório do consumo capitalista. É sobre essa 

obscuridade e sobre essas outras camadas de real que a encenação “Bom Retiro 958m”
106

 se 

debruça e nos convida a vivenciar.  

 Por meio de uma proposta itinerante, na qual a cidade se torna o espaço cênico, somos 

convidados, ou melhor, inseridos na materialidade concreta do local que o enunciado cênico 
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pretende (re)tratar. Porém, não se trata de utilizar a cidade como cenário, pois a dimensão 

concreta cidade-espaço-cênico se torna tão exacerbada que a vemos explodir qualquer 

possibilidade de simulacro, ultrapassa-se o limite da representação, pois a poética da cena se 

inscreve justamente na relação da ficção friccionada ao real, ou aos reais, pois o espetáculo 

parece desvendar camadas de realidades tapadas pelo simulacro próprio do consumo 

capitalista intrínseco ao bairro, ou seja, onde está o real e onde está o simulacro? Depende do 

ponto de vista. 

 Mais do que assistir a um espetáculo teatral, o público é convidado a realizar uma 

experiência cênica com fortes indícios de teatralidade e performatividade se relacionando e 

tencionando, nas quais, por vezes, nos vemos inseridos e/ou temos dificuldades em diferenciá-

las. Insistimos na dimensão da experiência por parte do público, pois a encenação só acontece 

com o seu deslocamento por esses 958 metros de cena a serem desdobradas, sendo que esta 

noção de experiência se evidencia logo quando chegamos à Oficina Cultural Oswald de 

Andrade, local marcado para retirada do ingresso e do programa do espetáculo, que em seu 

interior possui um mapa que nos direciona para o local em que se iniciará o espetáculo. Mas 

nãos seria esse deslocar-se já o início do espetáculo?  

 O trajeto a ser realizado, para que possamos encontrar o local de “início” do 

espetáculo, nos faz andar pelas ruas do bairro, nas quais nos deparamos com uma “atmosfera”  

muito diferente daquela que se apresenta nessas mesmas ruas durante o dia: ruas desérticas, 

iluminadas apenas pelos postes de luz amarelada, que nos causam certa tensão e insegurança. 

Esta experiência inicial, que podemos associar a um elemento performativo (no caso, a 

experiência performativa do público), nos contextualiza sobre a textura em que a encenação 

irá construir seus enunciados cênicos, qual seja, a via negativa do bairro e suas realidades 

camufladas. Em nosso entendimento, o espetáculo evidencia, quase em forma de denúncia, o 

avesso daquele universo sustentado pelo mercado da moda, pois, entre outras camadas, retrata 

a vida das costureiras bolivianas que trabalham em condições análogas à escravidão, 

confeccionando as roupas que são vendidas nas lojas do bairro, bem como a presença de 

usuários de crack que perambulam por aquelas ruas que se tornam inóspitas durante a noite e 

a madrugada, entre outros.  

 É na produção dessas camadas que enxergamos um jogo com o real, ou ainda com a 

ampliação dos reais por parte da encenação, uma vez que a mesma, ao retratar o Bom Retiro, 

se imprime sobre o próprio bairro. Desse modo, ao mesmo tempo que estamos no local real, 

descobrimos uma outra realidade, que se encontra à margem e que é, de certa forma, 

ocasionada pelo mercado da moda. Porém, além desses graus de realidade, produzidos tanto 



pelo espaço quanto pelas personagens que evidenciam essas formas de vida presentes pelo 

bairro, nos deparamos, ao longo de percurso cênico, com famílias de bolivianos que moram 

de fato naquelas ruas, bem como com usuários de crack reais, entre outros dados que 

evidenciam o funcionamento do bairro, fazendo contrastar as personagens e a representação 

teatral com real daquele espaço, embaralhando por vezes nossa compreensão sobre o que é 

representação e sobre o que real, mais uma vez a encenação desestabiliza nosso experiência 

enquanto público praticante também daquele espaço. 

Desse modo, a encenação se constitui pela presença de personagens muito bem 

definidas que se relacionam com as práticas possíveis do bairro, ainda que de maneira não 

linear, pois estas vão aparecendo aos poucos, de forma fragmentada, ao mesmo tempo que 

pela presença performativa na ocupação dos espaços, com cenas em cima de prédios e 

marquises, com a projeção de imagens nas paredes das edificações na rua, com caixas de som 

sem fio que realizam a dramaturgia sonora do espetáculo, no jogo de iluminação realizado 

através de mecanismos que permitem produzir blecautes, bem como a colocação de gelatinas 

coloridas nos postes, modificando  a textura da rua, por essas e por outras materialidades 

cênicas investindo a encenação tanto de teatralidade como de performatividade. Transitamos 

o tempo todo por essas dimensões, fazendo com que a encenação se mostre instável e 

polifônica.  

 Além das cenas com personagens bem definidas, dentro de uma proposta bem teatral, 

a encenação é povoada por cenas de caráter extremamente performativos, como por exemplo, 

um desfile de moda que acontece no meio de um cruzamento, no qual os carros e ônibus 

transitam livremente   e os performers jogam com o acaso da situação, bem como os 

motoristas se veem inseridos no meio de um caos cênico. Cabe ressaltar que a passarela na 

qual se realiza o desfile é construída com tapetes bolivianos, o que, a nosso ver, cria uma 

metáfora sobre a forma como a moda “pisoteia” a cultura das costureiras bolivianas, 

exploradas por esse mercado. 

 Se temos, por um lado, personagens que carregam consigo algumas marcas do teatro 

dramático, elas encontram-se diluídas nas diversas camadas significantes da encenação, 

transitando sempre entre o teatral e o real, entre a representação e a intervenção performativa 

no espaço, abrindo possibilidades de compreensão múltiplas para o espectador que, inserido 

no próprio espaço cênico/real se torna um coparticipante, que transita de uma referência a 

outra, de um dado mais específico e legível a outro mais sinestésico e plural.  

Podemos pensar que a encenação funciona como uma “colcha de retalhos”, pois é 

constituída por diversas cenas descontínuas, mas que compõem um todo, ainda que 



inacabado: em um momento, lidamos com uma personagem representada por um ator, um 

usuário de crack, com um texto coerente (dentro da sua condição de usuário de crack); em 

outro, vemos uma vitrine de vidro que, ao invés de um manequim, exibe uma costureira 

boliviana com sua máquina de costura – uma alegoria performativa? – para, na sequência, 

vermos um homem com um carrinho, semelhante a um catador de papelão, vindo em nossa 

direção. Esperamos por alguma cena e nos damos conta de que ele é, de fato, um catador da 

rua a quem, em função dos enquadramentos da teatralidade, atribuímos ficcionalidade (o 

acaso do espaço público); de repente, duas atrizes constituem um ringue e começam a lutar, 

terminando completamente nuas no meio da rua; lidamos com transeuntes que passam pela 

encenação e que olham desconfiados ou ainda resolvem acompanhar o espetáculo; temos 

camadas de representação, camadas de performatividade, camadas do acaso, camadas de real 

no ficcional, camadas de ficção no real. A cena é entrópica e nos desestabiliza, ao mesmo 

tempo em que nos implora uma tomada de posição para que construamos os sentidos 

possíveis para encenação.  

 

 

Fig. 5
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 e 6
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 (Espetáculo “Bom Retiro: 958 metros”/Grupo Teatro da Vertigem) 

 

 

A constituição do enunciado cênico da encenação se dá pela marcação clara do teatral, 

ao mesmo tempo que lança linhas de fuga para outros territórios, pois, além da ênfase na 

performatividade do espaço, temos diversos fragmentos de cenas performáticas, que 

enfatizam a qualidade de evento, de real, o hibridismo de linguagens que tensionam a noção 

de representação, tudo isso ampliando nossa forma de leitura da cena, pois mais do que uma 

história a ser contada, a encenação se efetiva pela vivência, pela ação e pelo fazer, tanto por 

parte do público como dos artistas criadores do espetáculo.     
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Fig. 7
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 (tela “Salvator Mundi”, do pintor italiano Antonello da Messinaé (1430-1479) 

 

 

O espetáculo inicia-se, com as luzes da plateia acesas. No palco, vemos a construção 

de um ambiente domiciliar. Ao lado esquerdo: Uma sala composta por uma TV, um sofá, uma 

mesa de centro que se encontra sobre um tapete. Ao centro: uma mesa de jantar com cadeiras. 

Ao lado direito: um quarto, composto por uma cama de casal e dois criados mudos. Todo o 

mobiliário apresenta cores neutras como branco, prata e preto, além de transparências (mesa 

de vidro e cadeiras de acrílico). Ao fundo, temos um painel gigante, com o rosto de Jesus 

Cristo – uma reprodução da tela “Salvator Mundi”, do pintor italiano Antonello da Messinaé 

(1430-1479).  

Podemos dividir a encenação em três partes: 

 

 

 

 

 

PARTE 1 

 

Por detrás do painel, surge um idoso, vestindo um roupão branco, carregado pelos 

braços por dois técnicos de palco, que o conduzem até o sofá. Logo após, entra um homem de 
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terno e gravata. Inicia-se um diálogo – o idoso possui uma degeneração na fala, a qual se 

materializa cenicamente através de ruídos indecifráveis – que nos faz compreender que se 

tratam de pai e filho. O filho está de saída para o trabalho, porém o pai defeca nas fraldas. Ao 

perceber o fato, o filho se põe a limpar e trocar o pai. A cena é bem constrangedora, pois o 

pai, por meio de ruídos e de um choro, demonstra grande vergonha da situação. O filho se 

mostra gentil e prestativo. Assim que acaba de trocá-lo, o filho se despede novamente do pai. 

Porém, no exato momento da despedida, mais uma vez o pai defeca nas fraldas e, de novo, 

assistimos ao filho trocar as fraldas, bem como à vergonha exacerbada do pai e, desta vez, ao 

incômodo contido do filho. De novo temos a mesma situação, despedida do filho e o defecar 

do pai, que dessa vez escorre pela fralda. Mais uma vez temos a repetição do conflito 

apresentado, com uma maior proporção do liquido marrom, que forma uma poça de fezes no 

chão, o que faz com que o filho sente o pai na cama e saia de cena. Neste momento o pai pega 

um galão de plástico, que se encontra sobre o criado mudo, e despeja sobre a cama e o chão 

uma grande quantidade do liquido marrom, num jogo com a representação das fezes. Quando 

o filho volta com um pano e um balde, para limpar a sujeira anterior, se depara com o caos 

escatológico instaurado. Olha para a situação por alguns segundos – atônito e com certo 

desespero – e caminha em direção ao enorme rosto de Cristo, para, encosta-se nele e sai de 

cena.  

 

 

Fig. 8
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 (Espetáculo “Sobre o Conceito de Rosto no Filho De Deus”/ Companhia Socìetas Raffaello Sanzio) 
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Importante ressaltar que, ao longo da cena, sentimos de maneira gradativa, a presença 

de um odor de fezes humana, que vai crescendo cada vez mais, estabelecendo uma conexão 

com o desenvolver da cena. 

 

 

 

 

PARTE 2 

 

Técnicos de palco entram e desmontam a casa, deixando apenas a cama com o idoso, 

que permanece sentado nela, com as mãos no rosto.  

Com o palco vazio, vemos entrar um garoto com cerca de 10 anos de idade, com uma 

mochila. Ele para no centro do palco, de costas para o público, tira a mochila das costas e dela 

retira granadas que começa a atirar contra a face de Cristo, estampada no painel que 

permanece ao fundo do palco. Compreendemos que se tratam de granadas, pois o menino, 

antes de lança-las, retira delas uma espécie de chave – mas ela não explode. Vemos entrar, 

gradativamente, diversos garotos e garotas na faixa etária entre 8 e 12 anos aproximadamente, 

os quais repetem a mesma ação do primeiro garoto, fazendo com que, também 

gradativamente, a intensidade dos arremessos aumente. A cena finaliza-se com a saída 

gradativa de todos os garotos e garotas
111

. 

 

 

Fig. 9
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 (Espetáculo “Sobre o Conceito de Rosto no Filho De Deus”/ Companhia Socìetas Raffaello Sanzio) 
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PARTE 3 

 

Saem de cena o idoso e a cama, permanecendo apenas o enorme painel com o rosto de 

Cristo. Vemos acentuar a luz sobre o painel. Inicia-se uma música que, a nosso ver, está 

alinhada à estética eletroacústica. Surge um letreiro luminoso sobre o rosto de Cristo, com a 

seguinte inscrição:  

 

you 

are 

my 

shepherd 

 

Depois de alguns segundos, vemos surgir à palavra “not”, logo após a palavra “are”, 

compondo a seguinte inscrição:  

 

you 

are      not 

my 

shepherd 

 

Em seguida vemos manchas marrons surgirem sobre a face de Cristo. Percebemos que 

o painel é feito de tecido e que as manchas estão sendo causadas pelo mesmo liquido marrom 

que representava as fezes do idoso na primeira cena, que são espalhadas por diversos corpos 

que se comprimem contra o painel, por detrás deste, até o momento em que o rosto de Cristo 

não é mais visível, pois se encontra totalmente coberto pelo liquido marrom. Por fim, o tecido 

é arrancado pelos performers que executavam a ação de manchar o painel, deixando no palco 

apenas o letreiro luminoso com a inscrição já apresentada:  

 

you 

           are      not 

my 

shepherd 

 



Nos últimos segundos acontece um estouro sonoro, remetendo a um curto-circuito, 

apaga-se a palavra “not”, restaurando a afirmação bíblica. 

 

You 

are 

my 

shepherd 

 

 

 

Fig. 10
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   (Espetáculo “Sobre o Conceito de Rosto no Filho De Deus”/ Companhia Socìetas Raffaello Sanzio) 

 

Blackout. 

 

*** 

 

 Se, por um lado, é muito simples realizar a descrição de todo o espetáculo, a mesma 

simplicidade não se encontra na compreensão desse todo, nem de suas partes. Comecemos por 

partes. Primeiramente: o rosto do filho de Deus.  

Essa pintura do século XIX, que se apresenta ao público em tamanho proporcional à 

intensidade da presença desse rosto-imagem como código socialmente inscrito na cultura 

ocidental, parece ser o todo da encenação, ou seja, centraliza os sentidos principais da 

                                                           
113

 Imagem disponível em: 
http://www.agendalx.pt/sites/default/files/styles/475_255/public/field/image/sobre_o_conceito_08-
rklaus_lefebvre.png?itok=gSQC8jf9. 



encenação, e que se descontrói ao final da mesma; ou a desconstrução deste todo acontece 

através de suas partes? Está é uma primeira pergunta que a encenação nos lança.  

 Ao levarmos em consideração que o território-encenação se constitui a partir dos 

agenciamentos entre as materialidades cênicas em prol da constituição do enunciado cênico, 

este último parece se desterritorializar primeiramente por sua própria constituição, ou seja, 

pelos três pedaços de sentido que não dão continuidade um ao outro, que se fazem 

independentes, mas que, ao mesmo tempo, compõem o todo da encenação, pois se 

referenciam o tempo todo ao rosto de Cristo, até mesmo porque, inevitavelmente, Cristo se 

faz presente e nos observa, queiramos ou não.  

 Na primeira parte do espetáculo temos a constituição de uma cena extremamente 

correspondente à forma dramática: conseguimos distinguir as personagens e suas condições, 

uma fábula e uma narrativa clara e linear, estruturação de uma intacta quarta parede etc. 

Ainda que possamos evidenciar fraturas na estrutura dramática, como pelo próprio rosto de 

Cristo ao fundo em tamanho gigante, pela forma paradoxal que o pai adentra o palco – uma 

vez que o ator entra incorporado de sua personagem, mas é carregado por técnicos de palco, 

fazendo tencionar o real e o fictício –, pelo jogo de desconstrução da representação no 

momento em que o pai despeja um galão com liquido marrom convertendo-o em fezes, a 

representação e a construção do simulacro cênico se mantêm intactas.    

 Nos parece que a situação constrangedora, e a evidenciação da degradação da vida 

humana, misturadas à relação entre pai e filho nos requisita um envolvimento emocional, 

fazendo-nos articular esta situação com o rosto de Cristo. Quais produções de sentido a cena 

conclama? Compaixão? Culpa, por, de certa forma, o filho e até nós mesmos nos sentirmos 

incomodados pela situação? A pequeneza da vida humana diante da divindade? Estes parecem 

ser algumas das possibilidades que se enunciam para nós. De qualquer forma, a eficácia 

dramática nos arrebata. 

 Porém, esta eficácia parece ser corrompida pelo cheiro de fezes que adentra a sala 

gradativamente. É como se nos fosse evidenciado que aquele real espelhado no palco é um 

grande simulacro, pois, se estávamos completamente envolvidos na ação dramática a ponto de 

crê-la como real, o cheiro real e desagradável de fezes rompe com o encantamento estético, 

nos forçando a aceitar que a realidade seria mais dura de suportar. Eis aí uma pequena ponta 

desterritorializadora: a performatividade de uma das materialidades cênicas nos faz transitar 

entre o ficcional e o real – ainda que possivelmente o cheiro de fezes seja artificial. A cena se 

desfaz quase que completamente, pela clara desmontagem do cenário da casa, restando apenas 



um fragmento do dramático, quase que como uma memória: o pai permanece sentado na cama 

em suas fezes.  

 Se a representação mimética começa a se corromper na primeira parte, a segunda parte 

parece destruir a ficção instaurada anteriormente. Ao vermos crianças adentrando a cena e 

atirando granadas contra o rosto de Cristo, perdemos toda a referencialidade e a narrativa que 

nos guiaria rumo a uma compreensão clara. Neste momento, vemos a inscrição da 

performatividade desestabilizar o teatral, ou seja, crianças adentram o palco, elas não 

representam uma personagem e nem querem nos convencer a acreditar em suas ações, pois 

ambas são reais: crianças que entram e arremessam granadas – essas, falsas, pois não 

explodem – contra o rosto de Cristo, apenas isso. Mas o que isso representa? Qual é o jogo 

instaurado cenicamente? Quais as possibilidades sígnicas no fato de crianças praticarem uma 

violência contra o rosto de Cristo ? Mais uma vez a encenação nos lança questões a qual não 

podemos responder claramente, pois as possibilidades de leitura são múltiplas.  

 Depois de aproximadamente dez minutos diante deste grande hiato proposto por essa 

cena-acontecimento, ela termina da forma como começou, aos poucos até restar apenas o 

rosto de cristo ao fundo. A iluminação foca somente no painel, emoldura-o, enquanto uma 

música eletrônica e experimental começa a ser executada. Se a presença de Cristo nos era 

inevitável desde nossa entrada no teatro, neste momento ela se acentua, nos confronta: somos 

somente nós, diante do filho de Deus, cara a cara.  

 De repente começamos a observar movimentos de silhuetas de corpos humanos 

movimentarem a imagem como se ela estivesse criando vida, o que, a princípio, nos 

confunde, mas logo entendemos do que se trata: performers comprimem e movimentam seus 

corpos contra o painel, pelo lado de trás. Ao mesmo tempo em que observamos esses 

movimentos, o rosto de cristo começa a sofrer modificações pelo liquido marrom – que 

inevitavelmente nos remete às fezes do início do espetáculo, ainda que desta vez sem cheiro – 

que vai fazendo o mesmo desaparecer aos poucos por trás de um grande borrão marrom. Por 

fim, descobrimos que o painel com o rosto de Cristo era feito de tecido, o qual desaba até o 

chão revelando os performers sujos de marrom, e pendurados em andaimes, assim como nos 

permite ver a inscrição “You are my Shepherd” através de um letreiro luminoso. Segundos 

após, surge um “not” na frente da palavra “are”, até ouvirmos um estralo muito alto fazendo 

desaparecer o “not”.  

 Mais uma vez podemos constatar a presença da performatividade na cena, desfazendo 

e deslizando os sentidos e os signos, enfatizando o evento no momento presente por meio das 

ações dos corpos em relação com o rosto de Cristo. Fica claro para nós que a encenação não 



cessa de lançar perguntas, de nos obrigar a tomar uma atitude ativa frente ao que nos é 

mostrado, pois a mesma não nos diz claramente o que de fato pretende. A encenação requisita 

nosso olhar e nossa subjetividade para traçarmos possíveis compreensões sobre a cena que 

assistimos, e mesmo assim, a leitura não se fecha, pois não há certezas. Mais do que revelar, a 

cena esconde, oculta, ofusca a narrativa, fazendo deste ofuscar a própria potência do 

enunciado cênico.  

 Neste sentido, é possível pensar que essa encenação opera a partir de cenas-

fragmentos; de partes que compõem um todo, e neste caso o todo parece ser representado pelo 

rosto de Cristo. Sabemos que por mais que na plateia de um espetáculo tenhamos uma 

pluralidade de pessoas e que estas possuem crenças religiosas díspares, a imagem do rosto de 

Cristo pertence ao imaginário do mundo ocidental e ainda que tenhamos notícias sobre a não 

equivalência de um Jesus branco de olhos claros, essa imagem construída e fortalecida por 

séculos possui um poder imagético retumbante. Nesse sentido nos parece coerente 

considerarmos o rosto do filho de Deus como a personagem principal da encenação, uma vez 

que seja através dele que a encenação se desenvolve, seja pela o alto grau de teatralidade a no 

início do espetáculo ou pela diluição desta causada pela performatividade que invade a cena, 

nos fazendo nos agarrar a única certeza que temos: o rosto do filho de Deus convertido em 

conceito implícito na vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig. 11 
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 (Espetáculo “Nós”/Grupo Galpão) 

 

Nós: primeira pessoa do plural, caso reto; um grupo de pessoas, incluindo a si mesmo. 

Nós: o plural de um entrelaçamento de um ou dois fios, linhas, cordões etc., cujas 

extremidades passam uma pela outra, apertando-se; amarrações, pontos travados em uma 

linha. Estas duas definições parecem, ao nosso ver, ressoarem na constituição deste 

espetáculo, tanto na construção de sua estrutura como na sua temática.
115

 

Ao entrarmos no teatro nos deparamos com os atores espalhados pelo espaço cênico. 

Eles não representam uma personagem, se portam como eles são, bem como encontram-se 

vestido com roupas comuns – para quem os conhece se é possível associar as roupas às 

personalidades dos mesmos. Cumprimentam os conhecidos e amigos, indicam lugares para o 

público, encontram-se em pé de igualdade com cada um de nós.  

A plateia está organizada numa espécie de semi-arena e no centro (o espaço cênico) 

vemos um tablado grande, com diversos elementos: instrumentos musicais, cestas e tabuas 

com legumes, um globo espelhado, facas, limões, uma garrafa de cachaça, uma panela grande, 

uma colher de pau entre outros.  
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O espetáculo parece iniciar justamente a partir do momento em que adentramos o 

teatro, pois não existe uma mudança de situação ou a constituição de alguma textura cênica 

que modifique o estado já instaurado desde que as portas foram abertas para nós. O que 

veremos a seguir é que de fato os atores não representarão personagens, nem a encenação nos 

oferecerá uma história concreta, pois o que teremos em cena durante todo o espetáculo é a 

instauração de estados ambíguos de significação e da presença dos atores se relacionando com 

os objetos cênicos.  

 Entram em cena uma grande mesa, na qual os alimentos e utensílios são depositados, 

bem como um fogão elétrico, o qual é ligado com a panela grande – com água dentro –sobre o 

fogo. Os atores começam a conversar e em poucos momentos entendemos que eles se 

reuniram para fazer uma sopa, sendo que um deles fica incumbido de fazer uma caipirinha. 

Estas são as únicas informações claras que teremos ao longo de toda a encenação: não 

sabemos quem são eles, pois não nos é oferecido nenhum traço de personagem; sabemos que 

eles estão reunidos em algum lugar, lugar este que não é especificado, preparando uma sopa, 

numa espécie de reunião.  

Embora seja evidente a presença do texto teatral ao longo de toda a encenação, este 

não nos apresenta uma história ou uma fábula que nos permita termos uma compreensão 

racional, mas sim fragmentos, pedaços descolados que parecem tencionarem as noções de nós 

enquanto coletivo, mas também de como somos feitos de nós, de amarrações que nos 

prendem uns aos outros, bem como a nós mesmos.  

 A estrutura da encenação se mantém nas conversas travadas pelos atores, nas quais são 

abordados assuntos ordinários, presentes em qualquer conversa numa roda de amigos, e de 

vez em quando vemos despontar alguns temas relacionados a violência, preconceito e política. 

Em outros momentos cenas com caráter performativo e poético são desenvolvidas, além dos 

momentos musicais, nos quais os atores tocam instrumentos e cantam. Importante ressaltar 

que a música não ilustra e nem está como pano de fundo para algo, mas sim como matéria 

cênica em estado bruto, possuindo expressão própria.   Nesse sentido não temos uma estrutura 

narrativa linear, pois a encenação é povoada por cortes e atravessamentos de cenas e 

acontecimentos, constituindo um enunciado cênico enredado por “nós”, os quais somos 

convidados a tentar desatar, mas que em inúmeras vezes não se é possível: os nós se tornam a 

própria produção de sentido da encenação.  

 



 

 Fig. 12
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 (Espetáculo “Nós”/Grupo Galpão) 

 

A nosso ver, a construção do enunciado cênico, assim como a produção de sentido,  se 

encontram literalmente na palavra “nós”, ou seja, como representar nós sem falarmos de 

sujeito, mas sim de um coletivo? Como evidenciar a essência da constituição prática da 

palavra nós? São nessas interrogações que a cena se constrói, sempre transitando pelas 

ambiguidades e gerando uma abertura das significações, pois em nenhum momento 

conseguimos definir de fato se o “nós” representado em cena se trata do “nós” eles enquanto 

grupo teatral, do “nós” sociedade, ou do “nós” individual-coletivo, ou seja, por mais que eu 

possua minha individualidade sempre me relaciono com um coletivo. É justamente aí que os 

“nós” se apertam, não há uma linha reta, mas sim pontos travados, inconclusos e inacabados.  

 Outro ponto referente à estrutura da encenação se encontra na repetição. Temos em 

alguns momentos a repetição de uma mesma cena, com as mesmas marcas e falas o que gera 

um jogo com a representação e com a teatralidade, pois ao repetir uma mesma cena eles 

evidenciam que a cena é teatro, que ela é ensaiada e decorada pelos atores. Contudo, 

instaurasse nessas repetições algumas relações/tensões entre teatralidade e performatividade, 

pois o texto e o acontecimento retratado pela cena possuem a qualidade ambígua, como já 

apontada por nós, ao mesmo tempo que o fato deles executarem as repetições, estas, a cada 

vez, apresentam uma certa diferença, um certo desgaste, até o ponto no qual as ações já  não 

correspondem  mais exatamente a como foram apresentadas inicialmente. Se ainda na falta de 
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alguns elementos textuais e de ações cênicas que nos explicitasse uma representação clara, 

bem como no teatro dramático, conseguíamos criar alguma referencialidade – amigos que 

estão juntos conversando e preparando uma sopa –, a performatividade presente na forma 

como eles repetem e diferenciam a cena, parece esgarçar a significação, abrir caminhos outros 

de interpretação, explodindo os sentidos, ainda que contingentes, e nos lançando sentidos não 

palpáveis, gerando uma miscigenação entre teatralidade e performatividade: uma parece se 

inscrever na outra .  

 Essa miscigenação compõem tanto o cerne do espetáculo, pensados por nós como o 

encontro entre pessoas que estão cozinhando uma sopa juntos, bem como nas cenas que 

parecem cruzar este cerne, pois se neste cerne ao  mesmo tempo que os atores traçam marcas 

de teatralidade na fala e no texto, eles de fato executam o preparo da sopa, picam legumes 

reais, a sopa é cozida durante o espetáculo, ou seja, temos a dimensão performativa que 

contrapõe o ficcional, já nas cenas que parecem cruzar ou desdobrar este cerne, essa 

miscigenação aparece em vários momentos, como por  exemplo quando a atriz Teuda Bara e 

o ator Eduardo Moreira encontram-se sós no palco, nus, e enquanto enunciam um texto 

poético derramam sobre o seus corpos uma água lamacenta e num jogo de contato corporal 

descem até chão, nos remetendo, tanto pelo texto como pelo discurso de seus corpos sobre a 

extinção do povoado de Bento Rodrigues pelo rompimento de uma barragem de mineração 

em Mariana – MG. Existe neste momento, a marca de uma teatralidade acerca do simbólico 

que eles representam, assim como da performatividade de suas ações, de não representarem 

uma situação específica, de maneira mimética e dramática, mas sim fazerem de seus corpos o 

próprio discurso cênico.  

 Nos parece impossível expormos aqui um todo da encenação, pois o seu enunciado 

cênico é composto por nós, que traçam fragmentos de uma quase história ou de um quase 

realidade, que constituem camadas de significação paradoxais que só fazem sentido pelo fato 

do compartilhamento cênico no momento da ação, naquele momento especifico. Ao 

pensarmos em nós como primeira pessoal do plural, o espetáculo parece nos convocar a 

participar desta reunião de pessoas que convivem em um dado espaço, convertendo o 

encontro entre público e cena promovido pelo teatro numa reunião de “nós”, na qual o 

enunciado cênico parece se dar no convívio e na confrontação dos “nós” que este convívio 

promove, tanto que a sopa cozida durante o espetáculo, bem como a caipirinha preparada são 

compartilhadas com o público: nós fazemos parte do acontecimento cênico.  

 Nesta mesma perspectiva, o espetáculo se encerra com uma “festa” no palco, na qual 

somos convidados a participar juntamente com os atores. Este momento parece materializar 



essa dimensão coletiva e potente do “nós”. O espetáculo se encerra pela inscrição 

performativa dos corpos dos atores e do público, apagando a linha, que esteve tênue durante 

todo o espetáculo, entre vida e arte. 

A encenação parece funcionar não na tentativa de representar de forma mimética e 

dramática “nós” no palco, mas sim de evidenciar a incompletude e a incerteza de “nós” 

enquanto seres que compartilham e se afetam mutuamente na vida, que compartilham e 

tencionam, opiniões, desejos e situações. É diante desta pluralidade e desta incompletude que 

a cena se faz aberta e inventa convívios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Como falar de coisas em movimento e que se fazem efêmeras? Como traçar palavras, 

frases e orações acerca de territórios em trânsito, fixando-os no papel impresso? Nenhuma 

verdade, nenhuma certeza plena, nenhum olhar totalizador. Levantar hipóteses, olhar por 

frestas, perceber infiltrações, enxergar o novo no velho e o velho no novo: alguns caminhos 

(bifurcações) como forma de pesquisar.  

Partindo de toda a pluralidade e inacabamento presentes no teatro contemporâneo 

buscamos neste estudo traçar possibilidades de se compreender justamente quais os motivos 

que o fazem carregar consigo estes adjetivos. É nesse sentido que o conceito de encenação se 

mostrou o caminho mais viável para vislumbrar tal empreitada, primeiramente pela revolução 

na forma de conceber o teatro que tal conceito inaugurou na virada do século XIX para o XX, 

e a posteriori pela ênfase no acontecimento e nas relações das materialidades cênicas – 

características próprias deste conceito – que o teatro contemporâneo tem colocado na 

produção dos seus enunciados, o que mais uma vez nos fez encontrar outro conceito que nos 

permitiu desenvolver uma compreensão mais apurada, qual seja, o conceito de 

performatividade.  

 Não obstante, nos pareceu necessário traçar caminhos e formas para vislumbrar as 

contaminações da performance e da performatividade no fazer teatral contemporâneo. 

Levando em consideração a dissolução de códigos e de fronteiras operadas pela 

performatividade, bem como a mutação da arte teatral para uma arte plenamente em 

movimento, que não pode mais ser olhada apenas para aquilo que lhe garantia certa fixidez, 

no caso o texto, nos pareceu consistente nos utilizarmos da filosofia de Deleuze e Guattari 

justamente pelo caráter rizomático de seus pensamentos, transbordando as noções de centro, e 

abrindo possibilidades não totalizadoras para se pensar os modos e compreensão da vida, e 

aqui neste estudo, no recorte por nós adotados. Deste modo os conceitos de agenciamento, 

território, desterritorialização e reterritorialização, se mostraram potentes dispositivos para 

traçar linhas, cruzá-las e apontar caminhos para se pensar os modos de operação da encenação 

contemporânea, assim como as possibilidades de composição de seus enunciados cênicos a 

partir da ênfase no elemento performativo.  

 Talvez a característica que melhor delineie o mapeamento por nós realizado seja a 

ruptura, pois ao longo deste estudo tocamos em pontos que marcaram mudanças 

epistemológicas nas formas de operar e de compreender o teatro. Mais uma vez a utilização 



dos conceitos deleuzeguattarianos permitiram maior consistência na abordagem de tais 

rupturas, pois ao enfatizarmos tal característica, mais do que evidenciar os rompimentos com 

normas e padrões se fez necessário compreender as marcas e resíduos produzidos pelo 

território, ou ainda, de se compreender uma [des][re]territorialização, sem ocasionar a 

destruição territorial, mas sim suas margens de invenção possível.  

 Assim, primeiramente, traçamos o território que gostaríamos de investigar, buscando 

enfatizar os agenciamentos existentes neste para podemos compreender suas marcas e sua 

constituição que o diferenciam de outrem e o estabilizam como tal. Para tanto partimos de seu 

surgimento evidenciando algumas características que fizeram surgir e consolidar o conceito 

de encenação, bem como evidenciamos as propostas e praticas de alguns encenadores que 

marcaram essa primeira metade do século XX. Certamente não pudemos, e nem 

pretendíamos, dar conta de toda a exaustiva e importante produção proposta nesta constituição 

territorial da encenação, o que por um lado deixa lacunas sobre se pensar a dimensão histórica 

da encenação. Contudo, os encenadores eleitos por nós para demarcar este território, ao nosso 

ver, permitiram apontar uma pluralidade nas formas de se pensar a encenação, e por um outro 

lado a demonstrar uma não linearidade  na forma de se conceber uma compreensão histórica 

da mesma.  

 Levando em conta que o conceito de território comporta duas qualidades de 

agenciamentos, sendo a primeira ligada ao conteúdo e a expressão pudemos apontar que o 

território-encenação, em seu surgimento, agencia formas de organizar de maneira conceitual a 

representação na cena, mantendo ainda um certo vinculo com a estrutura dramática e logo 

com o texto teatral. Já na segunda perspectiva dos agenciamentos vimos que este estava 

ligado aos movimentos de desterritorialização e reterritorialização. Como este complexo de 

conceitos não podem ser pensados como fixos, pudemos apontar na própria constituição do 

território-encenação algumas pontas de desterritorialização, a partir da prática e/ou propostas 

de encenadores nesta primeira metade do século XX. Porém as marcas de territorialização da 

encenação foram apontadas por nós como correspondentes às formas de representar no palco, 

pois o “sentido clássico do termo, é uma obra total, unitária, harmoniosa e orientada.” 

(PAVIS, 2010, p. 207) 

 Demarcado então o território-encenação partimos para se compreender as linhas de 

fuga deste território, ou seja, sua desterritorialização que aqui em nosso estudo fora 

compreendida pela as relações estabelecidas entre teatro e performance a partir da segunda 

metade do século XX. Realizamos, nós mesmos, no corpo destes estudo, uma linha de fuga do 

teatral, para tratarmos das especificidades presentes na performance, tanto na sua noção 



ampla, vinculada aos estudos da performance, quanto na sua dimensão estética e poética 

desenvolvidas pela arte da performance. Uma vez compreendida as redes e fluxos gerados 

pela performance, bem como suas propostas de rompimento com os padrões e com as 

dicotomias, e ainda o hibridismo de linguagens presente na arte da performance, avançamos 

para se compreender a performatividade como elemento desterritorializador na encenação.   

 Se na constituição do território-encenação vimos surgir, por parte de alguns 

encenadores, pontas de desterritorialização, a partir da clara relação entre a performatividade 

e o teatro estas pontas se concretizarão fazendo com que a encenação implodisse toda a sua 

organização semiótica – que até então estava em busca de efetivar a representação numa 

estrutura orgânica e unívoca –, enfatizando a presença, a ação e o fazer como primordiais na 

constituição de seus enunciados cênico. Féral enfatiza essa desterritorialização: 

 

A performance aparece assim como uma forma de arte cujo objetivo primeiro é o de 

desfazer “competências” (essencialmente teatrais). Essas competências, ela as 

reajusta, as arranjas em um desdobramento dessistematizado. Não se pode deixar de 

falar aqui de “desconstrução”, mas, em vez de se tratar de um gesto “linguístico-

teórico”, trata-se aí de um verdadeiro gesto, uma gestualidade desterritorializada. 

Como tal, a performance apresenta um desafio ao teatro e a toda reflexão do teatro 

sobre a si próprio. Tal reflexão, ela a reorienta, forçando-a a uma abertura, e 

obrigando-a a uma exploração das margens do teatro (FÉRAL, 2015, p. 163)   

 

 É a partir deste desfazer competências, desta desconstrução, ou ainda, desta 

desterritorialização operada pela performatividade, que em nosso quarto capítulo buscamos 

discutir algumas possibilidades para se pensar uma reterritorialização da encenação, ou seja, 

evidenciar as mudanças de paradigmas que o teatro sofreu e que modificou os modos de 

construção do enunciado cênico na cena. Assim trouxemos para discussão duas abordagens 

distintas, ainda que numa mesma linha de pensamentos, acerca de como compreender o teatro 

contemporâneo, sendo elas o conceito de teatro pós-dramático apresentado por Lehmann e o 

conceito teatro performativo apresentado por Féral.  

Num segundo momento traçamos uma relação entre alguns dos apontamentos 

discutidos ao longo da dissertação que nos permitiram ressaltar formas de compreender essa 

reterritorialização, quais sejam, a constituição de uma poética da cena performativa – uma 

junção realizada por nós a partir da proposta de uma “poética da cena” apresentada por Luís 

Fernando Ramos e de uma “poética da performatividade” salientada por Josette Féral – bem 

como o apontamento de Erika Fischer-Lichte sobre a constituição de uma estética do 

performativo.  

E nesse sentido, nos pareceu mais seguro compreendermos o teatro contemporâneo 

como “teatro performativo” do que como “pós-dramático”, uma vez que a proposta de Féral 



nos permiti olharmos para cena com certa maleabilidade, pois ela sugere que exista no teatro 

contemporâneo um relação/tensão entre teatralidade e performatividade, e que essa relação 

varia a cada espetáculo, e já o pós-dramático, além dos problemas estruturais do conceito, 

parece ser mais totalizador sobre a forma de se compreender o teatro. Assim, sem negar por 

completo o conceito de pós-dramático, o pensamos como uma das possibilidades de se 

apreender a pluralidade presente na encenação contemporânea, ou em outras palavras, pensar 

numa encenação pós-dramática seria entender que alguns trabalhos podem ser alinhados a 

este conceito, porém o mesmo, ao nosso ver, não pode ser considerado uma verdade acerca da 

cena contemporânea.  

Justamente por não buscarmos um olhar totalizador sobre a encenação contemporânea, 

e uma vez que tenhamos desenhado este estudo pelos conceitos deleuzeguattarianos, 

dividindo os capítulos em território, desterritorialização e reterritorialização, enfatizamos ao 

longo da dissertação que estes conceitos não operam de maneira fixa, ou seja, apresentamos 

esta divisão para observarmos as movimentação da encenação de maneira molar, porém se fez 

necessário apontarmos que cada encenação constitui um território singular, e que nesse 

sentido os agenciamentos possuem qualidades dispares de um espetáculo para outro. Deste 

modo, trouxemos para discussão, sobre as formas de se compreender a reterritorialização, três 

encenações distintas para evidenciarmos as diferenças produzidas nos enunciados cênicos de 

cada uma, de modo molecular, e assim, pontuar que mesmo que estas se encontrem numa 

mesma perspectiva poética e estética, elas agenciam seus enunciados cênicos de forma 

distintas.  

 Diante desta jornada tecida aqui, podemos apontar que a performatividade na 

encenação contemporânea aparece tanto como demonstração de desempenho ao enfatizar o 

ressaltar a ação e o fazer do ator e/ou dos elementos que constituem a cena, quanto pela 

dimensão estética proposta pela arte da performance, que jogaria nesse sentido com a 

experimentação, com a dissolução dos gestos e ações socialmente codificados  entres outros. 

Em ambos os casos performáticos, a performatividade se insere no enunciado cênico 

dissolvendo os sentidos, a linearidade, abrindo a constituição deste enunciado para uma livre 

associação do espectador.  

 Encerramos este estudo com a certeza de que muitas lacunas permanecem abertas, 

uma vez que o território por nós investigado possua inúmeras frestas, caminhos, e 

bifurcações, e que jamais conseguiríamos dar conta de tamanha diversidade. Portanto 

consideramos este encerramento como uma abertura para outros caminhos e olhares sobre 

essa multifacetada e indiscernível cena contemporânea, sem afirmarmos conclusões plenas, 



mas sim traçando trajetos e possibilidades, almejando que estes inspirem desdobramentos, 

invenções e novos trajetos.  
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- Vídeos listados por ordem de aparição:  

Vídeo do espetáculo “Príncipe Constante” dirigido por Grotowski, acesso em: 05/05/2016. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UtST2tTN4iA >. 

Fragmento do espetáculo “A classe Morta” de Tadeusz Kantor, acesso em: 05/05/2016. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=U0wdk3N53XY>. 

Trecho de um documentário sobre a peça-ópera “Einstein on the Beach” de Bob Wilson, 

acesso em: 05/05/2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9Zsd-K5aKyI>. 

Fragmento do espetáculo “Paradise Now” do Grupo Living Theatre,  acesso em: 05/05/2016. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jF7_BdHi_NA>. 

 Documentário sobre o grupo Dzi Croquettes,  acesso em: 05/05/2016. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=k87MeeUgyoE>. 

Vídeo arte com fragmentos dos espetáculo “O Rei da Vela” do teatro Oficina ,  acesso em: 

05/05/2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AI0DbA7P5oI>. 

Dossiê sobre o espetáculo “Bom Retiro: 958 metros” na Revista Sala Preta do Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas ECA/USP : Disnponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/salapreta/issue/view/4704/showToc>. Acesso em: 13/06/2016. 

 

Fragmento do espetáculo “Sobre o conceito de rosto no filho de Deus” da Cia. Italiana 

Societas Raffaello Sanzio  . Visto em 13/07/2016. Disponível em : 

<https://www.youtube.com/watch?v=JzldOzVho6w>. 

 

Matéria do Jornal Hoje em Dia sobre o espetáculo “Nós” do Grupo Galpão. Visto em : 

13/06/2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ANFLR5lN0wM>.  

 

Teaser do espetáculo “Nós” do Grupo Galpão. Visto em: 13/06/2016. Disponível em: 

<https://vimeo.com/161677260> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criação Teatro da Vertigem 

Dramaturgia: Joca Reiners Terron 

Atores:Bia Bouissou Coro de Consumidores / Coro de Modelos / Coro de Cracômanos / 

Manequim Cantora / Besta de Carga / Mulher da Briga / Catadora / Vestido Vermelho / 

Costureira / Agente SanitárioConrado Caputto Segurança do Shopping / Coro de 

Consumidores / Coro de Modelos / Coro de Cracômanos / Catador / Agente Sanitário/ Elton 

Santos Coro de Consumidores / Coro de Cracômanos / Coro de Modelos / Besta de Carga / 

Catador / Agente Sanitário/ Ícaro Rodrigues Abandonado / Coro de Consumidores / Coro de 

Cracômanos / Besta de Carga / Agente Sanitário/João Attuy Coro de Consumidores / Coro de 

Modelos / Coro de Cracômanos / Besta de Carga / Catador / Agente Sanitário/Kátia Bissoli 

Coro de Consumidores / Coro de Modelos / Coro de Cracômanos / Manequim Cantora / Besta 

de Carga / Manequim em Desconto / Catadora / Vestido Vermelho / Costureira / Agente 

Sanitário/Luciana Schwinden Consumidora / Gerente da Oficina de Costura/Mawusi Tulani 

Faxineira Filósofa / Coro de Consumidores / Coro de Modelos  / Manequim com 

Coração/Naia Soares Coro de Consumidores / Coro de Modelos / Coro de Cracômanos / 

Manequim Cantora / Besta de Carga / Catadora / Vestido Vermelho / Costureira / Agente 

Sanitário/Raquel Morales Noiva / Coro de Consumidores / Coro de Modelos Coro de 

Cracômanos / Vestido Vermelho / Agente Sanitário/Renato Caetano Coro de Consumidores / 

Coro de Modelos / Coro de Cracômanos / Besta de Carga / Catador / Agente 

Sanitário/Roberto Audio Cracômano / Terrorista Poético/Samuel Vieira Coro de 

Consumidores / Coro de Modelos / Coro de Cracômanos / Besta de Carga / Catador / Agente 

Sanitário/Sofia Boito Radio Infinita / Coro de Consumidores / Manequim Defeituosa/Atriz 

convidada residente/Laetitia Augustin-Viguier Guia / Vestido Vermelho / Mulher da Briga / 

Boneca 

 Desenho de luz: Guilherme Bonfanti 

 Direção de Arte: Amanda Antunes e Carlos Teixeira 

  

Desenho de Som: Kako Guirardo 

Trilha Sonora Original: Erico Theobaldo e Miguel Caldas 



  

Figurinos: Marcelo Sommer 

Coordenação de Figurinos: Kassia Garcia 

Dramaturgismo: Antonio Duran 

 Conteúdo de Imagens: Grissel Piguillem  e Midiadub 

 Colaboração workshops 1º fase: Sergio Siviero e Carolina Bianchi 

 Direção de Movimento e Coreografia: Renata Melo 

Assessoria Vocal: Isabel Setti 

 Pesquisadora Participante: Beth Néspoli 

 Assistente de Direção 1 º fase: Mauricio Perussi 

Assistente de Direção 2 º fase: Francis Wilker 

Estagiária de Direção: Patricia Bertucci 

 Operador de Luz:  Rafael Souza Lopes 

Técnico de Luz: Pedro Castagna 

Estágiarios de Luz:  Aline, Nubia Genaro, Juliana Marsola, Mariana, Isadora Giuntini, Isadora 

Adamy e Otavio Augusto 

 Operador de Som: Miguel Caldas 

Técnicos de Som:  Alan Yamamoto Escarjadillo, Luiz Augusto Ignacio (Duquinha), Fábio 

Ferreira e Rodrigo Roman 

Movimentação de som ao vivo:  Luiz Augusto Ignacio (Duquinha) e Fábio Ferreira 

Operadora de Video:  Kuka Batista 

 Direção de cena: Rafael Bicudo 

Contrarregras: Alex Muniz , Cleuton Peterson, Eduardo Feitosa, Eneas Leite e Lucas Souza 

 Estagiários de Direção de Arte: Alicia Jeannin e Hugo Cabral 

Adereços: Teresa Barros 

Cenotecnia: Gerson Rodrigues e Lazaro Ferreira 

Efeitos e Maquinárias: Gerson Rodrigues 

Eletricista: Armando Mendes 

Ajudantes de Elétrica: Cristiano Mendes e Manoel Messias 

Documentário: Evaldo Mocarzel 

Direção de Fotografia: Cleisson Vidal, André Chesini e Renato Ogata 

Workshop teatro de objetos: Osvaldo Gabrielli 

Fotos: Flavio Portella e Nelson Kao 

  



 

Estagiario de Produção: 1º fase Val Barros 

Assistência de Produção: 2º fase Iza Marie Miceli e Karol Korsakoff 

Produção Executiva: Stella Marini 

Direção de Produção: Teatro da Vertigem e Henrique Mariano 

  

Co-direção Eliana Monteiro 

Concepção e Direção Geral: Antônio Araújo 

 

 

O Bom Retiro é um lugar no qual predomina o comércio. Contudo, no final do expediente, as 

portas fecham e o Bom Retiro se torna um bairro fantasma. No limiar entre a noite e o dia, 

entre o final de um expediente e o início de outro, as ruas são tomadas por personagens 

assombrados pela História, pela febre do consumo, pela ânsia de transformação e pelo 

trabalho. Em seu novo espetáculo encenado nesse não lugar, o Teatro da Vertigem propõe 

revelar o que acontece quando nada acontece e o restante da população dorme. 

 

 

O Bom Retiro é uma das mais importantes “portas de entrada” de São Paulo, além de ser um 

polo significativo da multiculturalidade desde início do século XX até hoje. Tomando como 

ponto de partida tais aspectos, o Teatro da Vertigem pretende materializar cenicamente o 

diálogo e o confronto entre os diferentes grupos étnicos ali residentes. 

Ao ocupar lugares significativos do bairro, marcados tanto por aspectos históricos quanto pela 

importância econômico-social, o Teatro da Vertigem pretende trazer à tona camadas ocultas 

ou negligenciadas, provocando a experiência de redescoberta dessa parte da cidade. 

O espetáculo, nesse sentido, é uma caminhada cênica pelas ruas do bairro e um mergulho em 

suas memórias. 

 

 

 

 



 

 

Companhia: Socìetas Raffaello Sanzio 

Concepção e Direção: Romeo Castellucci 

Trilha Sonora original: Scott Gibbons 

Elenco: Gianni Plazzi, Sergio Scarlatella, com participação de Dario Boldrini, Vito Matera e 

Silvano Voltolina 

Assistência de Direção: Giacomo Strada 

Objetos:  Istvan Zimmermann, Giovanna Amoroso 

Técnico de Som:  Alberto Irrera 

Técnico de Luz:  Luciano Trebbi 

Adereços:  Vito Matera 

Gestão:  Gilda Biasini, Benedetta Briglia, Cosetta Nicolini, Valentina Bertolino 

Administração: Michela Medri, Elisa Bruno, Simona Barducci 

Consultoria Econômica: Massimiliano Coli 

Produção Executiva: Sociètas Raffaello Sanzio 

Produção da turnê na América do Sul: Aldo Miguel Grompone d.i. 

Coordenadora de turnê: Sandra Ghetti 

 

 

Com um cenário que apresenta uma enorme imagem da face de Cristo, criada pelo pintor 

italiano Antonello da Messina (1430-1479), “Sobre o conceito de rosto no filho de Deus” 

desdobra-se em três cenas independentes. Na primeira, um filho cuida do pai que sofre de 

incontinência fecal; na segunda, crianças interagem com a figura de Cristo; já na última, a 

imensa imagem do filho de Deus se transforma. Criado pelo diretor italiano Romeo 

Castellucci, o espetáculo integra um ciclo de pesquisas cênicas dedicadas ao rosto humano. 

 

 

 

 



 

 

Elenco: Antonio Edson, Chico Pelúcio, Eduardo Moreira, Júlio Maciel, Lydia Del Picchia, 

Paulo André e Teuda Bara 

Direção: Marcio Abreu 

Dramaturgia: Marcio Abreu e Eduardo Moreira 

Cenografia: Play Arquitetura – Marcelo Alvarenga 

Figurino: Paulo André 

Iluminação: Nadja Naira 

Trilha e Efeitos Sonoros: Felipe Storino 

Assistência de Direção: Martim Dinis e Simone Ordones 

Preparação musical e arranjos vocais/instrumentais: Ernani Maletta 

Preparação vocal e direção de texto: Babaya 

Colaboração artística: Nadja Naira e João Santos 

Assistência de Figurino: Gilma Oliveira 

Assistência de Cenografia: Thays Canuto 

Cenotécnica e construção de objetos: Joaquim Pereira e Helvécio Izabel 

Operação e assistência de luz: Rodrigo Marçal 

Operação de som: Fábio Santos 

Assistente técnico: William Teles 

Assistente de produção: Cleo Magalhães 

Confecção de figurino: Brenda Vaz 

Técnica de Pilates: Waneska Torres 

Fotos de divulgação: Guto Muniz 

Fotos do programa: Fernando Lara, Gustavo Pessoa e Guto Muniz 

Imagens escaneadas: Tibério França e Lápis Raro 

Registro e cobertura audiovisual: Alicate 

Projeto gráfico: Lápis Raro 

Design web: Laranjo Design (Igor Farah) 

 

Direção de produção: Gilma Oliveira 



Produção executiva: Beatriz Radicchi 

Produção: Grupo Galpão 

 

 

Enquanto preparam a última sopa, sete pessoas partilham angústias, algumas esperanças e 

muitos nós. Gerada de um mergulho radical na experiência de mais de 30 anos do Galpão, a 

23ª montagem da companhia debate questões atuais, como a violência, a intolerância, a 

convivência com a diferença, a partir de uma dimensão política. 


