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“O todo sem a parte não é todo, A parte sem o

todo não é parte,” Gregório de Matos (1633-

1699)1

Desde o número 11, implantamos uma série
de mudanças na revista RRRRReeeeepepepepepertórirtórirtórirtórirtório To To To To Teatreatreatreatreatro & Dançao & Dançao & Dançao & Dançao & Dança.
Estamos, de fato, reafirmando-a como parte do todo
que é o Programa de Pós-Graduação em Artes
Cênicas da Universidade Federal da Bahia, o PPGAC/
UFBA, do qual é o principal periódico, agora em
versões impressa (ISSN 1415-32-03) e on-line (ISSN
2175-8131): http://www.revistarepertorioteatroe
danca.tea.ufba.br/index.html.

Confirmando uma vocação histórica, desde a
criação das escolas de arte na então Universidade
da Bahia, nos anos 1950, ratificada quando da
criação do PPGAC/ UFBA em 1997, reafirmamos
agora nosso múltiplo perfil internacional, nacional,
regional e local. Assim, neste ano de 2009, em que
a parte da revista completa 11 anos e o todo do
PPGAC/ UFBA completa 12, destacamos a realização
dos Seminários Internacionais sobre Teatro Latino-
americano, de 4 a 13 de setembro, e, em parceria
com os Programas de Pós-Graduação em Artes e em
Letras da Universidade Federal de Minas Gerais,
do VI Colóquio Internacional de Etnocenologia, de
2 a 6 de agosto. Também no decorrer deste ano,
RRRRReeeeepepepepepertórirtórirtórirtórirtório To To To To Teatreatreatreatreatro & Dançao & Dançao & Dançao & Dançao & Dança reorganizou seus
Conselhos Editorial e Consultivo, bem como seu
escopo editorial, com o mesmo alcance e perfil do
PPGAC/ UFBA.

Assim também, os convênios inter-
universitários, já testados com excelentes resultados
com universidades brasileiras (como as Universidades
Federais do Pará – UFPA, do Rio Grande do Norte
– UFRN, da Paraíba – UFPB, de Pernambuco –
UFPE, de Brasília – UnB e a Faculdade de Artes do
Paraná – FAP) e estrangeiras (como as Universidades
de Paris Ouest Nanterre La Défense – Paris X, de
Paris Nord Villetaneuse Saint Denis – Paris VIII,
Jules Verne Amiens Picardie e da Franche Comté),
se afirmaram e confirmaram. De fato, em 2009,
ocorreu a primeira defesa de um doutorado em co-
tutela UFBA/ Paris X (por videoconferência),
implantou-se, com apoio da CAPES, um Doutorado
Interinstitucional – DINTER, com a UFPA, e um
Mestrado Interinstitucional – MINTER, com a
Universidade Estadual de Montes Claros –
UNIMONTES.

O número de professores do PPGAC/ UFBA,
formados no Brasil (USP, UNIRIO e UFBA) e no
exterior (Estados Unidos da América do Norte – EUA,

Apresentação
França, Inglaterra e Alemanha), que passou de cinco
em 1997 para 27 em 2009, também confirma essa
vocação. Do mesmo modo, essa se reafirma no âmbito
de seu corpo discente: alguns dos cerca de 150
mestres, 50 doutores e dois pós-doutores, diplomados
pelo PPGAC/ UFBA até 2009, atuam como
professores em todas as regiões do Brasil e em alguns
outros países (Argentina, Venezuela, Colômbia e
Panamá). No Brasil: na região Norte, na UFPA e nas
Universidades da Amazônia – UNAMA e Estadual
do Pará – UEPA; no Nordeste, nas Universidades
Federais do Ceará – UFC e de Sergipe – UFS,
Regional do Cariri – URCA, Estadual da Bahia –
UNEB, Faculdade Social da Bahia – FSBA, UFBA,
UFRN, UFPB e UFPE; no Centro-Oeste, na UnB e
na Universidade Federal de Goiás – UFG; no
Sudeste, nas Universidades Federal de Ouro Preto –
UFOP e de São Paulo – USP; e, na região Sul, na
FAP e na Universidade Federal de Santa Catarina –
UFSC.

Essa amplitude se avoluma quando se examina
mais de perto a origem de seu corpo discente, com a
revelação da existência de alunos e de outros ex-alunos
vindos dos mais diversos lugares. Das Américas,
também têm vindo estudar e pesquisar no PPGAC/
UFBA alunos do Canadá, dos EUA, de Costa Rica,
do Peru e do Chile. Da Europa, têm vindo da França,
Inglaterra, Alemanha, Áustria, Polônia e República
Tcheca. E o intercâmbio com a África, que teve início
em 2004, poderá ampliar ainda mais esse perfil.

Entre todas essas partes do PPGAC/ UFBA,
entre as quais se destaca esta nossa revista, outras
partes, relativas a nossas publicações, frutos das
pesquisas de professores e alunos, também só
existem por conta desse todo. À guisa de exemplo,
em 2009, e apenas no que se refere aos alunos,
vale citar dois importantes trabalhos, da maior
relevância, e que contribuem de modo significativo
para o conhecimento das artes do espetáculo na Bahia
contemporânea, onde sempre aparece a UFBA e,
nesses dois casos mais especificamente, sua Escola
de Teatro, onde tem sede o PPGAC2. Nesses dois

1 AMADO, James (Ed.). Gr Gr Gr Gr Gregóriegóriegóriegóriegório do do do do de Mate Mate Mate Mate Matososososos: obra poética. 4ª ed.
Rio de Janeiro: Record. 1999, p. 67. v. I.
2 Outros trabalhos publicados, como fruto de pesquisas no PGAC,
também exemplares, tratam de temas que ultrapassam a Bahia e
esse contexto, como, por exemplo, é o caso das teses de doutorado
de Jorge das Graças Veloso, A viA viA viA viA visitsitsitsitsita da da da da do Divino Divino Divino Divino Divinooooo: voto folia festa
espetáculo (Brasília: Thesaurus, 2009) e de Érico José Souza de
Oliveira, A rA rA rA rA roda doda doda doda doda do mundo mundo mundo mundo mundo giro giro giro giro giraaaaa: um olhar sobre o Cavalo Marinho
Estrela de Ouro, Condado/ PE (Recife: SEC, 2006).



livros, pode-se compreender mais sobre o todo
cultural da cidade da Bahia e de Salvador, da parte
de sua Universidade e de suas outras partes, até o
PPGAC e esta revista RRRRReeeeepepepepepertórirtórirtórirtórirtório To To To To Teatreatreatreatreatro & Dançao & Dançao & Dançao & Dançao & Dança.
Refiro-me à tese de doutorado de Raimundo Matos
de Leão, TTTTTrrrrrananananansas na csas na csas na csas na csas na cena eena eena eena eena em trm trm trm trm trananananansesesesese: teatro e
contracultura na Bahia (Salvador: EDUFBA) e à
dissertação de mestrado de Jussilene Santana,
ImpImpImpImpImprrrrressões messões messões messões messões modododododeeeeernasrnasrnasrnasrnas: teatro e jornalismo na Bahia
(Salvador: Vento Leste). Todos esses trabalhos (essas
partes) revelam e reafirmam a vocação (do todo) do
PPGAC/ UFBA, bem como sua inserção num âmbito
cultural maior.

Armindo Bião3

3 Editor responsável da revista RRRRReeeeepepepepepertórirtórirtórirtórirtório To To To To Teatreatreatreatreatro & Dança,o & Dança,o & Dança,o & Dança,o & Dança,
pesquisador do CNPq e professor titular associado do PPGAC/
UFBA, coordenador do GIPE-CIT (www.gipe-cit.blogspot.com) e
do GT de Etnocenologia da ABRACE (www.etnocenologia.org).



Editorial
TTTTTrrrrranananananscscscscsculturulturulturulturulturalialialialialismsmsmsmsmo e Ino e Ino e Ino e Ino e Inooooovvvvvaçãoaçãoaçãoaçãoação

Ciente da importância da articulação e do
estreitamento entre a pesquisa artístico-científica,
desenvolvida no âmbito das instituições de ensino
superior, e a realidade profissional contemporânea,
o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas
da UFBA propôs a realização de um seminário
sobre corpo e cena na contemporaneidade,
promovendo, assim, o intercâmbio de idéias e
experiências entre artistas brasileiros e
pesquisadores e artistas locais e internacionais. A
escolha temática dos Seminários Transculturais
sobre Teatro e Dança refletiu a complexidade tanto
teórico-crítica como prático-formativa imposta
pelas artes cênicas contemporâneas ao professor,
ao artista, ao pesquisador e ao público. Além do
enfoque na Educação Somática, os Seminários
visaram à exploração de diferentes abordagens
da encenação e do ensino, bem como a relação
das artes cênicas com o cinema e a diversidade
cultural. O evento Corpo e Cena na
Contemporaneidade: Seminários Transculturais
sobre Teatro e Dança aconteceu no Teatro Martim
Gonçalves, de 25 a 30 de agosto de 2008, e
contou com palestras e oficinas de professores de
várias localidades do Brasil e do exterior. A recusa
de apoio por parte de várias agências de fomento
não abalou a convicção da coordenadora do evento,
Antonia Pereira Bezerra. Pelo contrário, foi então
que o transculturalismo tornou-se o método de
trabalho de toda a equipe, construindo um
caleidoscópio de diferenças e inovação, atingindo
assim os principais objetivos do evento, a saber:

– Oferecer um espaço qualificado de
aprofundamento do conhecimento teórico e prático
acerca das noções de corpo e da produção cênica
contemporânea realizada no Brasil, América do
Norte, Europa e Ásia;

– Favorecer o intercâmbio entre
pesquisadores nacionais e estrangeiros voltados
ao estudo do corpo, do teatro, da dramaturgia e
da cena teatral contemporânea;

– Promover o estreitamento entre pesquisadores
nacionais da pesquisa artístico-científica desenvolvida
por instituições de ensino superior nacionais e
instituições de ensino superior estrangeiras;

– Favorecer a interação entre a pesquisa
acadêmica, o contexto artístico-cultural e o ensino
das artes cênicas.

Neste espírito, já na mesa de abertura,
Cláudia Marisa Oliveira (Moçambique/Portugal)
trouxe questões da construção da dramaturgia
cênica a partir dos mitos e arquétipos, em um
contexto multicultural e multidisciplinar
transformador, muito além da interpretação
unívoca e segura. Isto abriu caminho para a aula
aberta de Márcia Strazzacappa (Campinas) sobre
a Educação Somática, onde diversos fatores se
agregam em sinergia: a consciência, o biológico
e o meio ambiente; ou, ainda, o sensorial, o
afetivo, o espiritual, o motor e o cognitivo (Sylvie
Fortin, citada por Strazzacappa).

Em sua conferência, Sylvie Fortin (Canadá)
relacionou os princípios da Educação Somática a
questões de saúde, bem como a questões estéticas.
Isto esclareceu o quanto a Educação Somática
não se vincula apenas à terapia, mas também à
cena e, em especial, à construção de propostas
inovadoras. Uma abordagem somática, baseada
no desenvolvimento da autoridade interna do
aluno, transforma nossa maneira de entender o
ser humano e, conseqüentemente, modifica os
processos de educação e criação, mudando
radicalmente os resultados estéticos e as artes
como um todo.

De fato, a Educação Somática parece estar
de acordo com a tendência contemporânea de
“apresentar-se” ao invés de “representar um
papel”. Na mesa-redonda Corpo, dramaturgia e

educação, Cláudia Marisa Oliveira expôs a inversão
que vem ocorrendo na contemporaneidade, onde a
realidade cotidiana tornou-se um simulacro com
personas e griffes, enquanto que no palco artistas
vêm se expondo como “corpo vazio”. Este conceito
comunga com o de “repadronização” em
Educação Somática, onde se busca a modificação
de padrões de movimento, ao invés do aprendizado
de mais e mais vocabulários.

Isto ficou claro nas aulas abertas de Fortin e
de Warwik Long (Nova Zelândia/Canadá), quando
os exercícios eram feitos vagarosamente, baseados
na senso-percepção e sempre intercalados com
longos períodos de pausa para percebermos cada
mudança sutil de padrão corporal. A utilização
de imagens e estímulos verbais promoveu aquela
conexão arquetípica apresentada por Cláudia
Marisa, revivendo, por exemplo, a “conexão cabeça-
cauda”. Além disso, a utilização do toque no



processo de aprendizagem do movimento, sem
enfatizar um modelo externo ideal, conectou a
Educação Somática a modos de aprendizado de
danças no Oriente. Como disse Ana D’Andréa
(Brasil/Portugal), o centro da dança no Oriente
está no centro do corpo, num processo de
interiorização, enquanto que, no Ocidente, o
centro da dança está fora do corpo, baseado em
um modelo externo. Assim, a Educação Somática
também está de acordo com a tendência cênica
contemporânea de diálogo transcultural.

Ao discorrer sobre os diferentes processos
de encenação e as diferentes acepções do
encenador, Walter Lima Torres afirmou que, na
contemporaneidade, importa menos saber
exatamente de quem é a autoria da encenação,
como se pode deduzir, apesar do sentido advir de
uma orientação do “coordenador do espetáculo”
– ensaiador, diretor, encenador, performador –, é
inerente à criação teatral sua capacidade de
sintetizar uma prática expressiva que é coletiva.
Lima Torres concluiu sua intervenção
problematizando as noções/funções de ensaiador,
diretor e encenador teatrais, ressaltando suas
implicações históricas e culturais. Numa
perspectiva muito próxima à de Walter Lima
Torres, Christine Douxami (Bensançon-França),
na conferência intitulada Teatro negro e políticas

contemporâneas na cena brasileira, introduziu a
questão étnica ao tentar discernir e debater sobre
o que poderia ser um teatro negro, no Brasil
pós-ditadura, comparando-o com as tendências
teatrais que, num mesmo sentido e com ideologias
e objetos semelhantes, emergem e se afirmam na
França contemporânea. As noções de
transculturalismo e de teatro de protestos foram
novamente e calorosamente problematizadas.

Na palestra Cinema e artes cênicas na

contemporaneidade: metodologia, teoria e prática,
Francisco Serafim (Brasil/França) traçou um
histórico do documentário transcultural, em
especial aqueles relacionados à dança. As imagens
etnográficas apresentadas atravessaram tempo e
espaço, de Bali em 1898, passando por Gana
em 1949, até a Groelândia em 2007. A exposição
pontuou com clareza a relação fundamental entre
cinema, corpo e performance, enfatizando o
cuidado do cineasta na abordagem transcultural
e na criação de um material audiovisual coerente

com o ritmo próprio de cada evento cultural. Este
aspecto do respeito ao sujeito filmado/pesquisado
foi realçado por Natália Ramos (Portugal), que
expôs o papel do cinema-documentário na relação
transcultural entre mãe e filho, num contexto de
migrações e relações familiares multiculturais.
Associam-se, assim, questões pessoais,
psicológicas, terapêuticas, culturais e cênicas,
naquela sinergia que mencionava Strazzacappa.

Além disso, como exposto por Cláudia
Oliveira na mesa-redonda Corpo, dramaturgia e

educação, as obras de arte de desconstrução e
experimentação não são democráticas, pois só
acontecem em alguns locais. Esta seria uma função
fundamental do cinema-documentário: a de
promover o acesso a estas pesquisas cênicas. Não
se trata de reproduzir a obra “original” na ilusão
de torná-la eterna, mas de recriar uma narrativa
a partir da lógica existente na fonte, ao invés de
impor outra organização dominadora (logo, não
transcultural).

Neste sentido, a utilização da tecnologia como
proposta por Serafim e Ramos aponta para uma
alternativa à crítica feita por Ana D’Andréa na
mesa-redonda Corpo, dramaturgia e educação.
Para D’Andréa, o fascínio pouco consciente pela
tecnologia vem aumentar a efemeridade do corpo
e da experiência e das relações, enquanto Cláudia
Oliveira pontuou que todas as obras de arte são
efêmeras, pois dependem da recepção. Mas esta
efemeridade ontológica das obras de arte não
implica necessariamente na virtualização do corpo,
muito pelo contrário. Ana D’Andréa enfatizou
justamente o papel das artes cênicas como antídoto
à desmaterialização na contemporaneidade,
criando mosaicos culturais simultaneamente
individuais e coletivos. Neste sentido, Fortin
associou a materialidade biológica do corpo à
educação transcultural. Para Fortin, é necessário
reconhecer que as similaridades filogenéticas, que
datam de quatro milhões de anos, ultrapassam as
diferenças culturais, e isso nos ajuda a
compartilhar essas diferenças com respeito e
compaixão.

Sob a insígnia do transculturalismo, além de
um ensaio sobre o filme Dogville e do belíssimo
perfil de Ariane Mnouchkine e o Théâtre du Soleil,
o presente número da Repertório Teatro e Dança
oferece aos seus leitores contribuições valiosas que
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Para uma dramaturgia do corpo
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RESUMO: Neste trabalho é reflectida a possibilidade do corpo
em cena se constituir como linguagem dramatúrgica capaz de, através
da (re)criação da realidade, atribuir sentidos e significados às trajectórias
individuais e interpessoais de intérpretes e espectadores, numa
dialéctica entre o vivido e as suas representações. O principal
fundamento para essa reflexão encontra-se em estudos sobre as
artes cénicas, que afirmam a não existência de um processo único de
análise de espectáculo, mas antes uma pluralidade de metodologias
que exprimem diversos modelos de criação e recepção, numa relação
participativa e interactiva. Tendo em mente estes pressupostos,
procurámos analisar a adesão afectiva do espectador pelo vivenciado
na obra História do soldado (Stravinsky e Ramuz), que remontámos
na dupla perspectiva de produção artística e de laboratório
experimental. As características genéticas da obra, convocando as
três linguagens espectaculares: música, dança e teatro, constituíram
em si mesmo motivos suplementares para procurar identificar os
repertórios emocionais dos espectadores, tentando captar esquemas
corporais de relação com a cena. Com base em argumentos
amplamente desenvolvidos na dissertação, propomos um plano
experimental, visando a captação dos mecanismos através dos quais
intérpretes e espectadores constroem a sua identidade em torno de
um “corpo cénico” comum.

Palavras-chave: dramaturgia; análise de espectáculo; corpo cénico.

ABSTRACT: This project reflects over the possibility of  a body
on stage becoming a dramaturgic language that is capable,
through the (re)creation of  reality, of  attributing sense and
meaning to the individual and interpersonal trajectories of
performers and the audience, in a dialectic between life and its
representations. The main reason for that reflection is found in
studies about scenic arts, which state the non-existence of single
process to analyse a performance; however several methods exist
that express diverse creation and reception models, in a
participating and interactive relation. Bearing in mind these
premises, we have tried to analyse the spectator’s affective
adhesion to the work História do soldado (Stravinsky and Ramuz),
which we have reconstructed in the double perspective of artistic
production and experimental laboratory. The original
characteristics of this work, assembling the three languages of
the spectacle – music, dance and drama – constituted the
supplementary reasons for identifying the spectator’s emotional
repertoire, trying to capture body schemes related to the scene.
Based upon arguments largely developed in the dissertation,
we suggest an experimental plan aiming to capture the
mechanisms through which interpreters and spectators build
their identity around a common “scenic body”.

Keywords: dramaturgy; performance analysis; scenic body.
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Introdução

O presente texto expõe uma série de reflexões
sobre os processos de construção e de criação do
corpo em cena, no âmbito do espectáculo cénico e
da sua recepção. Sendo um trabalho de natureza
científica, obedece a cânones mais ou menos
rígidos, encontrando-se no entanto vulnerável a
uma certa margem de imprevisto e de
subjectividade. Se, inicialmente, o nosso objecto
de estudo consistia na análise do corpo cénico
performativo, cedo nos apercebemos do carácter
limitador desse propósito. Subjacente a esta análise
surgirá, como veremos ao longo da apresentação,
a cena como lugar antropológico do corpo, espaço
de manifestações efémeras, que nos fornecem
breves vislumbres da forma como o intérprete e o
espectador imaginam a sua organização interna, o
seu valor, a sua trajectória pessoal. Assim, verificar-
se-ão no “corpo discursivo” do texto momentos
de contradição e divagação, inerentes a esta
dinâmica da experiência individual do “corpo em
cena”, que nos remetem para um discurso da
intimidade e para a esfera do simbólico. Propomos,
assim, uma mediação dialéctica capaz de integrar
inúmeros corpos em interacção mágica. Aliás, a
própria noção de universo mágico refere um jogo
de espelhos, entre uma face visível e uma outra
latente: a evocação de um lado ausente. Tornar esse
ausente presente é a nossa grande motivação neste
trabalho. Note-se que a ordem do sagrado e do
simbólico é um veículo de expressão do indivíduo
e das sociedades, constituindo, por si, um conjunto
de representações de sentido, para quem deseja
habitar o mundo. Existe, portanto, uma
correspondência entre a magia e o real social. Assim,
estudar o domínio do mágico, e a sua complexa
cadeia de sentido, reenvia-nos para o homem
concreto e real, que a um tempo se auto-enuncia
como um ser condicionado por questões materiais
de existência e como um sujeito inventivo e
imaginativo que, aproveitando brechas, campos de
possíveis, ou mesmo subvertendo realidades,
constrói, quotidianamente, o seu real, reinventando
desta forma o seu campo de acção.

A realidade artística inscreve-se neste
movimento cognitivo do sujeito autónomo. As
manifestações estéticas do corpo demonstram-no
como uma extensão orgânica do pensamento. Três
corpos, em discursos, são vividos em cena e por
espelho, neste estudo: o das personagens evocadas;
o dos intérpretes; o do público. Três corpos em cena
e três histórias a serem contadas, cruzadas por
discursos poéticos, filosóficos, psicanalíticos e
artísticos. O corpo atravessa, desde sempre, as
práticas da arte, do coração da literatura à
materialidade do palco, remetendo-se para os
comportamentos metaquotidianos do humano,
exigindo, portanto, que o investigador accione a
sua própria estética do olhar.

Em função da efemeridade e da
subjectividade do objecto de estudo, e para que o
pudéssemos concretizar, empreendemos um
movimento dialéctico entre conceitos e discursos,
do domínio do racional e consciente, e esses outros
discursos que se instauraram em cena, que são do
domínio do inconsciente e do mágico. Isto, com o
propósito de deixar entrar em cena o corpo na sua
complexidade, dando voz a uma multiplicidade de
elementos que aí se entrecruzam. A escolha do
corpo, na sua vertente dramatúrgica, como objecto
de estudo de uma investigação académica, deve-
se, essencialmente, a uma motivação e estímulo
pessoal. Envolvidos empiricamente na criação
artística sentimos como imperioso um estudo que,
de alguma forma, enquadrasse perspectivas,
problematizações e questionamentos que se nos
têm colocado em termos profissionais, que
pudessem convergir num trabalho reflexivo,
analítico e, se possível, de alguma sistematização.

Com este propósito, realizou-se uma
investigação no sentido de compreender e analisar
os processos dramatúrgicos de criação cénica do
corpo, enquanto espaço comunicacional e de
atribuição de sentidos. O desenvolvimento da
pesquisa expandiu-se por diversos horizontes de
estudo, mas com um ponto comum: assumir o
discurso dramatúrgico como elemento aglutinador
da génese das artes do espectáculo, sendo o corpo
o elemento catalisador de caracterização de
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identidades específicas. Para englobar esta
multiplicidade de áreas de influência foi necessário
abarcar o estudo de duas realidades que, embora
distintas, se revelam constantes e condição de um
mesmo fenómeno. De um lado, a criação de um
espectáculo do qual é responsável uma estrutura
determinada e configurada. Do outro, o público,
condição de existência do fenómeno artístico e que,
embora mais difuso e flutuante, se revela, através
da recepção, um elemento fundamental na
produção de sentido do espectáculo.

O facto de se mergulhar em teorias, por vezes
díspares, foi na tentativa de compreender a
complexidade de uma atitude singular: a
impossibilidade de referenciais exclusivos de
análise do corpo em cena, e da inerente necessidade
de accionar uma pluralidade de instrumentos de
interpretação sobre um objecto de estudo que se
revela resistente a generalizações. Integramos esta
investigação no âmbito do que tem sido qualificado
como modo de pensamento relacional (PEREIRA,
1994). Os trabalhos desta abordagem visam,
essencialmente, as componentes comportamentais
das reacções espontâneas dos sujeitos em relação
ao vivido. Neste sentido, tratando-se de um estudo
sobre práticas artísticas, que atitude epistemológica
deveremos accionar? Por se tratar de um domínio
“fugidio” a investigações científicas – tão
subjectivo parece o processo de criação–recepção
–, adoptámos o olhar de Pereira (1994) e o de
Fernandes (1983), assumindo o trabalho de
investigação como uma tentativa de “atingir o que
está para lá do aparente” (p. 15).

1. Pressupostos metodológicos

A reflexão resultante desta pesquisa propõe
analisar os mecanismos através dos quais
intérpretes e espectadores procuram construir as
suas identidades em torno de um “corpo cénico”
comum; e foi estabelecida a partir da criação e
análise de um espectáculo concreto: História do
soldado (Stravisnsky/Ramuz). Optou-se por realizar
cenicamente esta obra, dada a sua riqueza, e por
se considerar uma perda significativa abrir mão do
momento da narrativa do mito, realçando o papel

do “contador de histórias” e da função da fábula
no plano social. Com a criação e análise deste
espectáculo tivemos, assim, como objectivo
principal captar a dialéctica entre o onírico vivido
e as suas representações, tanto no plano da
interpretação, como da recepção.

Sabe-se que, até ao século XIX, as fábulas e
os contos de fada não eram exclusivamente
dedicados à infância, mas também à população
adulta. Esta realidade encontra ainda manifestação
no mundo rural, corroborado pela existência de
contadores de histórias e formas populares de
espectáculo performativo (como são a título de
exemplo, na realidade portuguesa, as festas dos
rapazes; os mascarados; os mistérios; os milagres;
os autos…). As fábulas põem em cena experiências
interiores, frequentemente não coincidentes com
valores e concepções sociais legitimados, mas que
fazem eco de representações colectivas.
Progressivamente, e fruto do desenvolvimento de
teorias racionalistas, remeteu-se a fábula para o
domínio da infância, afastando-a do espaço público
e verbalizado do mundo adulto. No entanto, a
fábula, enquanto manifestação artística, continua
a exercer uma importante função social: a expressão
de conteúdos inconscientes para os quais a
representação colectiva não encontra linguagem.
A obra História do soldado comporta esta dimensão
fabular e simbólica, apresentando uma estrutura
dramatúrgica assente na personagem “arquétipo”,
e na fábula como o quadro de continuidade da obra.
Este jogo metafórico, já apresentado pela
dramaturgia da obra, indicou o caminho para a
concretização cénica da mesma.

Para a criação deste espectáculo, partiu-se do
pressuposto de que todos os indivíduos transportam
dentro de si uma história à espera de alguém que a
conte. Estas diversas histórias de vida são fonte
de criação artística, dando origem a múltiplas
representações, sendo estas materializadas
preferencialmente num corpo transpessoal,
intrapessoal e transcultural que se enuncia
cenicamente. Nesse sentido, e a partir da proposta
cénica História do soldado , observaram-se os
significados que cada um dos intérpretes e
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espectadores atribuiu à narrativa do corpo, através
da reflexão individual ocasionada pelo espectáculo.

Dada a especificidade deste estudo, houve a
necessidade de se aproximar a investigação do seu
objecto: (i) No plano da criação, o principal
instrumento de pesquisa foi a própria
investigadora, uma vez que esta participava no
contexto do grupo analisado, assumindo uma
função precisa dentro da hierarquia do grupo
(direcção artística). A observação participante, no
tocante ao pólo da criação, revelou-se o
instrumento metodológico preponderante, uma vez
que possibilitou a interacção com o grupo e a
viabilidade da observação, permitindo captar, com
maior clareza, dois aspectos essenciais: as acções
verbalizadas e as partituras corpóreas
desenvolvidas pelos criadores; as representações e
os referenciais de comportamento específico de
cada identidade artística e a sua consequente
repercussão numa linguagem identitária corporal;
(ii) Para a análise da recepção, teve-se como
principal objectivo identificar os repertórios
emocionais dos espectadores, tentando captar os
esquemas de relação com o vivenciado em cena.
Neste sentido, optou-se por um plano empírico de
investigação de análise da memória vivencial, e
atribuição de significação, construindo-se uma
proposta de instrumentalização metodológica, a
partir dos estudos desenvolvidos por Deldime e
por Livingstone. O material recolhido foi analisado
a partir da constatação de recorrências de partituras
do corpo em cena. Para explicar tais recorrências
foram levantadas, então, as unidades cénicas,
unidades de movimento e dramatúrgicas que
estariam implicadas nos discursos dos espectadores.
Esta análise possibilitou reflectir as configurações
do corpo em cena como dimensão do
comportamento espectacular do intérprete, assim
como discorrer sobre o movimento que faz o
espectador aproximar-se desse corpo em cena.

2. Pressupostos teóricos 1. O

discurso artístico como prática ritual

“As estrelas do teu destino jazem no teu peito. Este é

o único segredo do coração.”

 Jung

2.1. Comportamento mágico

Pensar em discursos artísticos implica sempre
uma dupla reflexão: por um lado, falamos de uma
linguagem racional e objectiva alicerçada no signo;
por outro, entramos directamente no domínio do
sentir, do afecto, logo, do inominável, do subjectivo
que está além do racional e do científico. A arte,
como todo o discurso da subjectividade, pertence
ao domínio do inconsciente, fundando o que de
mais íntimo existe em cada um; é um pensamento
subjectivo, uma metáfora do indizível.
Tendencialmente negamos aquilo que
desconhecemos, tudo aquilo que não dominamos
racionalmente, no entanto, há todo um universo
que não percepcionamos pela razão e que, nem por
isso, deixa de existir. Podemos genericamente
afirmar, dentro da lógica fenomenológica, que
existem dois reais, um real lógico e racional que é
afectivamente desinvestido e pouco mágico, e um
outro real inconsciente e afectivamente investido,
que não controlamos. Como refere Ceitil (2003),
“os efeitos de realidade da magia, dos mundos
mágicos dentro de nós, dependem também de
termos ou não mundos mágicos dentro de nós;
dependem também do eco, da ressonância que isso
produz ou não em nós” (p. 108).

A arte fala sempre de uma realidade afectiva,
de um real magicamente investido, é uma outra
lógica sensorial e inconsciente alicerçada no sentir
que não se racionaliza, apenas se sente e se acredita
(como a magia). É, como tal, um universo de afectos
por excelência, e só nesse sentido é que se pode
entender as múltiplas relações que se tecem no acto
da criação e da recepção. Como sabemos, no
universo dos afectos nada é contraditório, uma vez
que tudo está integrado ao atribuirmos um sentido
intra-individual. Obviamente que este é um registo
comunicacional difícil de verbalizar. Na criação-
recepção artística deixamos que vários “reais”
aconteçam em nós, desafiando frequentemente as
lógicas da razão. Para o investigador que se propõe
estudar o discurso artístico, não basta olhar para a
obra, enquanto objecto de estudo, mas há que
igualmente ter em si a maleabilidade de devir um
outro, ser a um tempo criador e espectador. Como
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defende Merleau-Ponty (2002), a arte tem uma
função metafísica, faz parte de um domínio de
intimidade e de proximidade. Actualmente,
vivemos em dicotomia constante: por um lado
defendemos a subjectividade, racionalizando-a
sempre; por outro fugimos constantemente de um
discurso inconsciente e mágico, que por excelência
é a génese do discurso artístico. Existe no acto de
criação-recepção da obra de arte o retomar, a um
tempo mítico e cíclico, um devir uno com o outro,
ainda que num plano de ficção e metáfora. Uma
representação espectacular instaura,
necessariamente, um espaço dialéctico de
subjectividade. Como refere Levinas (1991),
estamos sempre em relação dialéctica com o outro,
nem que seja num espaço de intersubjectividade;
há sempre um movimento, que não é passivo, mas,
pelo contrário, criativo, no acto de desejar ou de
sentir. A motivação de uma qualquer acção
depende sempre do investimento afectivo que nela
operamos. Da mesma forma, o efeito de uma obra
de arte depende do nosso investimento afectivo,
do facto de acreditarmos naquilo que nos está a
ser dito. Nesse sentido, a recepção passa
inevitavelmente por um discurso sensorial, pelo
desejo da magia; é, por isso, um discurso do
inconsciente, legitimando os mecanismos do
consciente. Aqui temos a diferença entre os
mecanismos da psicanálise, que pretende tornar o
inconsciente num discurso consciente e racional,
e o discurso artístico, que opera o fenómeno
contrário, deixando que o inconsciente assuma a
dianteira e se expresse com a sua lógica própria.
No entanto, estamos, no discurso artístico, numa
estrutura bi-lógica, isto porque se, por um lado,
aceitamos e assumimos uma outra estrutura de
pensamento, alicerçada no inconsciente, que nos
permite a identificação, empatia e catarse, por
outro sabemo-nos em situação de ficção, em que
cada um desempenha um papel, mas que, tal como
um ritual, tem as suas regras e tempos próprios.
Daí que nunca aconteça a fuga, nem os mecanismos
de descontrole; durante o espectáculo passamos a
estar sob a égide da fé e da crença, mas é um
contrato com duração definida. E é exactamente

essa “segurança” que permite o contacto emocional
com a cena.

2.2. Intérpretes e espectadores: transpor-

tados e transformados

Falar em magia ou crença faz, como já
afirmamos, com que automaticamente se entre no
plano do “não-científico”. Demonstramos sempre
resistência em lidarmos com realidades em relação
às quais não temos provas objectivas, no entanto,
o discurso artístico é da ordem dos afectos,
povoado de seres fantásticos e mágicos que fazem
sonhar. Mas para que este processo possa
acontecer, é necessário que o pensamento esteja
disponível a receber a fantasia e o sonho, logo, a
ser um pensamento mágico, e o sujeito que o pensa,
feiticeiro. É necessária uma aproximação do
objecto, ainda que este se torne fragmentário e
parcelar, porque subjectivo, e desta forma o objecto
desaparece enquanto objecto.

Esta é a proposta de Merleau-Ponty (2002)
em relação ao corpo. O filósofo defende que se
falamos do corpo não podemos distinguir sujeito e
objecto, uma vez que a experiência do corpo opõe-
se ao movimento reflexivo desse mesmo corpo. Daí
encontrarmo-nos sempre na impossibilidade de
enunciar uma linguagem pura do corpo, uma vez
que uma linguagem do corpo radica no facto
inalienável de se estar num nível conceptual,
simbólico e representativo. Este esforço da
subjectividade implica deixar que o objecto se torne
sujeito em nós; é um movimento de entrega e,
simultaneamente, um movimento de certa
passividade, de esperar que a resposta venha, de
escuta da interioridade, (da nossa, do outro),
implicando um trabalho de receptividade e de
acolhimento.

A relação intérprete-espectador tem algo de
oculto, de mágico, de irracional, que ultrapassa a
nossa capacidade de compreensão. Ou acreditamos
nesta relação e a vivemos, ou tentamos objectivá-
la num discurso racional e não a aceitamos. Será o
discurso do imaginário que faz com que o devir
outro seja possível: é o princípio da
homogeneidade, a ligação primitiva com o outro,
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o sincretismo sujeito-objecto. Aqui, o real é um
referente, mas não condição de existência, é esta a
linguagem e referência do discurso artístico. O
fascinante não é o ser, mas o devir um outro Eu.
Isto é tão válido no discurso da criação como da
recepção. A própria personagem tem uma múltipla
identidade, ela existe por si, na sua identidade
ficcional, mundo real ou irreal não sabemos. Depois
há uma outra personagem, a que existe dentro do
intérprete. Por último, existe uma personagem
exterior, nascida da conjugação das duas primeiras,
que habita o palco e com quem o espectador deseja
“devir um com”. Tomemos, como exemplo, a
personagem Medeia; ela existe por si própria, fruto
de uma mitogénese colectiva, independente de
todas as dramaturgias e de todas as leituras. Há,
contudo, outra Medeia, individual e subjectiva, que
habita o intérprete, e existe ainda outra Medeia,
temporal, espacialmente limitada pela cena e pela
proposta espectacular. Todas têm propriedades
mágicas. Para o intérprete, a personagem que lhe é
exterior (a que vive no discurso dramatúrgico) dá-
lhe a negação e a possibilidade da contrariedade.
Podemos afirmar que a personagem que vive fora
do intérprete é real e alimenta a que vive dentro
dele; é dessa relação de crença que se constrói a
fronteira entre o exterior e o interior, que surgem
novas possibilidades de se ser.

2.3. Da existência de universos mágicos

Quando falamos de discursos artísticos, será
que estaremos sempre a falar de um universo
mágico? Mesmo que isto não seja verdade, porque
depende do que entendemos por mágico, falamos
sempre de um discurso interior, do domínio do
inconsciente, ainda que colectivo. Como referiria
Morin (1988), é característico da espécie humana
a adaptação activa e recriadora, é-lhe por isso inata
a capacidade de sonhar mundos irreais e
concretizá-los, ainda que parcelarmente. E como
nos ensina a psicanálise, o humano desconhece na
totalidade as leis do consciente e do mundo “real”
e “objectivo”, logo, tem diante si um mundo de
possibilidades desejantes infinitas.

Quando falamos do acto de criação, falamos
da existência de um sujeito que pensa um discurso

do desejo. Mas esse discurso não é, como vimos,
um solo, quanto muito será solilóquio. Há sempre
uma multiplicidade de personagens a falar em nós:
essas personagens, não somos nós que as
escolhemos, somos antes escolhidos pelo desejo
desses outros habitarem em nós. Desta forma
seremos sempre sujeito, intérprete e personagem.
Nada é verdadeiramente nosso e, no entanto, é pelo
nosso corpo, através da nossa voz, que se
materializa uma identidade, logo somos também
sujeito de algo, que é a nossa criação, que é o nosso
testemunho. Efectuamos assim um movimento
interessante de retorno à nossa subjectividade,
construímos a nossa história a partir de outras
personagens, porque não poderia ser de outro modo.
No entanto, voltamos a afirmar, essas personagens
são uma outra vida, somente falam em nós, pensam
e sentem em nós, mas são-nos exteriores, são de
outra ordem, apenas usam o nosso corpo para se
exprimirem. Daí não sermos sujeito, mas agentes
de criação. Quando a criança brinca ao “faz de
conta” diz, através do jogo teatral, o que precisa
que seja dito; o mesmo se passa no acto da criação-
recepção artística, integramos o real desejante
nesse outro real que é a vida, abrindo-se horizontes
de expectativas para mundos possíveis.

2.4. Representação e inconsciente: senti-

dos e significados

“As interpretações só são necessárias aos que não entendem.

Só o incompreensível tem que ser significado.

O homem despertou num mundo que não

compreendeu; por isso quer interpretá-lo.”

Jung

2.4.1. O corpo “feiticeiro”

A noção de que cada corpo fala uma língua
nativa, atribuída na concepção e esquecida em
estado adulto, é a premissa desenvolvida por
diversos investigadores, pedagogos e criadores. De
acordo com esta perspectiva, o corpo é sempre
contador de histórias, um corpo mimético, que
parte da parateatralidade, do transe, como base de
construção de personagem e condição de
representação. O jogo artístico reside, então, nesse
processo de transformação, sendo o corpo,
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enquanto memória bioenergética e celular, o agente
que opera essa alteração.

Steinman (1986) justifica o espectáculo
contemporâneo como vestígio de uma cultura
arcaica pré-teatral (sátiros gregos e mistérios
dionisíacos). Consideramos pertinente a análise
desta autora. Com efeito, embora a nossa sociedade
tenha transitado da parateatralidade para a
teatralidade, os mecanismos são similares, ou seja,
num registo teatral (consciente) a capacidade de
transformar a realidade já não é vivida pelo eu
social em acção, mas sim através duma personagem
accionada pelo eu espectador. O fenómeno é o
mesmo, entramos em catarse e transe, agora como
espectadores em identificação e não como
actuantes reais. A representação espectacular
revela-se, assim, um veículo através do qual
intérpretes e espectadores podem transpor-se para
um outro estado de consciência, exorcizando
desejos, atribuindo um significante ao real.

No discurso artístico encontramos diversos
métodos para a transmutação do eu num outro. No
entanto, estaremos sempre face a duas técnicas
fundadoras: forma mimética – o sujeito toma o
espírito do ser que mima; incorporação – o sujeito
é conscientemente transformado por um estado
induzido de consciência. É oportuno neste caso
falar de possessão, mas vivida de forma programada.
A segunda técnica (incorporação) é muito
frequente na dança e em propostas que partem do
movimento puro e da força cinestésica, dando assim
origem a todo o processo da relação corpo-imagem;
na primeira técnica parte-se de personagens, de
imagens e arquétipos que existem fora de nós.
Neste caso, em que a construção de personagens
surge de imagens, o intérprete deseja que a sua
identidade deixe de ser visível, e que a vida da
personagem ocupe a cena. Por exemplo, no teatro
Nô, o intérprete usa a sala dos espelhos para que
este processo suceda, deixa de ser o eu para passar
a ser personagem. A personagem criada face ao
espelho, só se abandona face ao espelho. As
personagens-arquétipo fazem na actualidade o que
as máscaras faziam no teatro grego, tipificam uma
relação com o eterno, com a génese da humanidade.

O arquétipo funciona, assim, como o simbolismo
fundamental do humano, constituindo-se como
ideais, figuras de mitos, estudos de existência,
fantasias conscientes.

Refira-se que ambas as abordagens, sabendo
que a primeira é tradicionalmente predominante
no discurso teatral e a segunda no discurso da
dança, conduzem ao transe. Transe, literalmente,
significa passagem, inicialmente a passagem da vida
para a morte ou então possessão de uma outra vida.
Não é só o intérprete que entra em transe, o
espectador também, desde que assim o queira,
como é óbvio.

2.4.2. O inconsciente como círculo criador

Como é sabido, o acesso ao manancial
simbólico que é o espectáculo é feito através da
memória, de sonhos, da visualização, tal como
acontecia para o homem primitivo. Jung (2003a)
defende que é sempre no inconsciente que todos
os fenómenos se produzem; até mesmo a dor física
é uma manifestação de uma imagem criada na
psique. A mente/psique tem a capacidade de
transformar a realidade ao ponto de não existir
separação entre o eu e a realidade; o nosso
conhecimento consiste, assim, em materiais da
psique que vão formar o real.

Da mesma forma, tudo o que foi feito e
descoberto pela humanidade teve a sua origem em
sonhos, visões, numa realidade psíquica. Todos os
nossos sonhos, expectativas, ansiedades e medos
estão alicerçados em realidades que são
formalmente reconhecíveis ou puramente
imagináveis, mas que experiencialmente são bem
reais para quem as vive. Jung (2003b) refere que
todas as experiências da mente, mesmo que
imaginárias e subjectivas, são reais, vividas
intensamente como verdade pelo sujeito e com
repercussões no mundo real; daí terem o mesmo
valor e efeito que os processos e os mecanismos
do consciente, ao transferir uma energia instintiva
para uma energia com objectivos culturais.
Exemplos destes mecanismos são todas as
cerimónias rituais e parateatrais em que o símbolo
é usado na sua plenitude, são também exemplo as
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2 Contrariamente ao defendido por Freud, para Jung (2003a) o inconsciente
não é só o lugar onde se esconde o infantil e o “animal” do consciente,
mas transcende muito este universo. Tradicionalmente, e num discurso
psicanalítico, representamos o sujeito como uma ilha (ou icebergue) em
que a parte visível é o consciente, o conhecido, o ego, enquanto centro de
consciência. Mas nem tudo o que sei de mim e do mundo é consciente
ou está num plano consciente permanentemente. Esqueço-me ou reprimo
o que não gosto, assim como tudo aquilo que não é socialmente aceitável.
Tudo isto está na fundação de alicerces desta ilha que é o humano.
Existem também algumas percepções e sensações que não têm força
suficiente para chegar ao consciente e que ficam, por isso, cativas num
plano inconsciente, algo comunicante. Estes elementos desenham uma
espécie de sombra algo fronteiriça entre o ego e o inconsciente. Trata-se,
usando a metáfora da ilha, de uma parte da terra que nem sempre está
coberta por água e que pode sempre ser resgatada. Jung (1998) denomina
esta sombra de inconsciente pessoal, para o distinguir de inconsciente
colectivo (que é a parte do inconsciente que permanece inconsciente
sempre, mas que conserva em si a matriz do consciente). O inconsciente
pessoal pertence ao indivíduo e é formado por impulsos infantis
reprimidos, por desejos reprimidos, por percepções sublimares e por
experiências esquecidas. O inconsciente colectivo é bem mais profundo
que o inconsciente pessoal, é o material desconhecido através do qual a
nossa consciência emerge

manifestações artísticas e, em especial, os fenómenos
colectivos espectaculares. O espectáculo revela-se,
para este autor, uma cerimónia mágica com rituais
preparatórios específicos, que claramente têm como
objectivo direccionar a líbido para uma utilização
eficaz, cumprindo determinadas funções do
inconsciente colectivo2. Deduzimos a existência do
inconsciente colectivo em parte pela constatação do
arquétipo. Os arquétipos são padrões que já nascem
com o sujeito, são imagens primordiais que se
manifestam sobre a forma de intuição. Estas imagens
primordiais formaram-se durante séculos enquanto
o cérebro humano ainda estava a emergir de um
estado primário, e manifestam-se de diversas formas:
imagens geométricas; na forma de seres humanos
ou semi-humanos; deuses; seres fantásticos (fadas,
gnomos); animais extraordinários.

Os arquétipos apresentam-se ao sujeito sob a
forma emocional, desempenhando uma função
decisiva em certos momentos da existência humana
– nascimento, morte, transições de vida, mudança
de idade. Nestes momentos, imagens-arquétipo
podem surgir com toda a nitidez na vida do sujeito
em crise; os arquétipos manifestam-se no sujeito
quando este necessita descobrir ou clarificar as suas
raízes. Estas “aparições” adquirem um carácter
mágico e oracular, sendo os seus avisos tomados
seriamente, uma vez que são prospectivos. Sobre os
arquétipos, Jung (2003a) refere a impossibilidade de
os analisarmos e entendê-los na totalidade, uma vez
que ninguém os criou, logo, não os podemos
denominar como coisas deste mundo real. O máximo
que conseguimos é isolar as figuras dos arquétipos,
recorrentes em sonhos, mitos, arte e fantasias em
série e, a partir daí, tentar perceber a sua relevância
e significação para o sujeito.

2.5. O mito na génese da arte

Quando um mito é formado e expresso em
palavras torna-se verdade, e é criador de uma nova
ordem indiscutível. O espírito do mito cumpre a
explicação de eventos naturais, como o nascer do
sol, o mar, as estações do ano, a vida, a morte.
Para Jung (1997), os mitos vão ainda mais longe, e
dão indicações ao humano de como devem
experienciar todos estes fenómenos. Ou seja, a

explicação do mito constitui-se como explicação
física (por exemplo, o fenómeno do nascer do sol),
mas acrescido de uma carga emocional, daí a
vivência do quotidiano ser de participação mística
constante, fazendo com que tudo que suceda fora
(no mundo natural) também suceda dentro de nós.
Vivemos interiormente, com o mesmo
envolvimento emocional, o nascer do sol que
assistimos e um outro que vamos desenhando
dentro de nós.

O mito é estruturador do ser humano e quando
o sujeito perde contacto com a mitologia, perde
imediatamente o contacto com as forças criadoras
do seu ser. Note-se que a arte cumpre, segundo
Jung (2003b), a função de religar o homem com a
mitologia; a arte será o mito em acção.
Seguramente que a representação do mito nem
sempre produz alterações no real, mas, por vezes,
isso acontece. O concretizar destes arquétipos
passa por um esforço pessoal de por todos os meios
analisar e dar forma à fantasia e manifestações que,
inconscientemente, surgem no relato do mito, trata-
se de desejo e de vontade. Note-se que no processo
de criação artística encontramos o mesmo
mecanismo: o intérprete transporta em si o desejo
da obra (inconsciente pessoal e colectivo) em
direcção ao plano da vontade (manifestação
consciente através da materialização da mesma).
Os mitos, como ensinamentos tribais primitivos,
mais não são do que arquétipos transformados em
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formas conscientes transmitidas, segundo a
tradição, geralmente de acordo com ensinamentos
esotéricos. Outras formas de arquétipos do
inconsciente colectivo estão presentes nos contos
de fada e nas formas dramatúrgicas tradicionais.
De qualquer forma, os arquétipos correspondem
sempre a representações colectivas não totalmente
manipuladas pelo consciente, embora nos mitos e
contos de fada a intervenção do consciente seja
bastante mais forte e actuante. O ensinamento do
mito é sagrado, uma vez que busca captar os
ensinamentos invisíveis da alma. É nesse sentido
que Jung (2003b) afirma que o inconsciente nos
coloca invariavelmente face à nossa interioridade.
Para este autor, o homem e o cosmos obedecem às
mesmas leis, sendo o homem um microcosmos não
separado do macrocosmos do qual faz parte. A
psique humana e o cosmos estão, por isso,
interligados, tal como o mundo interior e o mundo
exterior. Daí que o homem esteja em constante
processo de libertação e cura e, nesse caminho, se
torne individual sem deixar de pertencer e fazer
sentido num todo.

O inconsciente colectivo consiste, como já
observámos, em motivos mitológicos e imagens
primordiais comuns a muitas mitologias universais.
O mito da morte e do renascimento do herói, por
exemplo, é comum a muitas mitologias e culturas,
e surge como parábola para fenómenos naturais (o
nascer e o pôr-do-sol, as colheitas, as estações).
Verificamos, deste modo, que a psique não regista
os processos conscientes e, em seu lugar,
estabelece fantasias sobre os aspectos psíquicos.
Jung (1998) afirma que o que fica como imagem
na mente são, exactamente, as imagens-fantasia que
surgem após os fenómenos físicos terem ocorrido.
Não é a tempestade que interessa e é recordada,
mas as nuvens ameaçadoras, os câmbios de luz, a
cor. Da mesma forma, os sentimentos que surgem
durante os fenómenos (medo, perigo) são os
importantes na criação de uma justificação para o
fenómeno, os poderes supranaturais surgem
entendidos neste contexto. É deste material que
os mitos são feitos, constituindo a matéria do
inconsciente colectivo, que é colectivo porque é

dado a todos da mesma forma, e o cérebro contém
em si arquétipos e instintos. No mesmo seguimento,
tudo o que surge e se manifesta no corpo humano,
mesmo as singularidades, está carregado de um
padrão emocional colectivo e instintivo. Note-se
que toda a sensação que acontece no corpo é
analisada por Jung (1997) como um fenómeno
relacionado com os arquétipos e a sua natureza.
Isto sabendo que um arquétipo é psicofísico, ou
seja, a um tempo psicológico e físico e, nesta
situação, é através do corpo que o inconsciente traz
para a consciência uma imagem mental e, mesmo,
um evento físico.

O homem tem receio do inconsciente por não
o dominar, daí a necessidade de controlar a
“possessão” através de ritos que retomem o
consciente; a arte também entrará neste processo.
Nasce, assim, uma civilização assente no
consciente, mas vinculada ao inconsciente; e desta
forma a humanidade continua a acreditar, tal como
o homem primitivo e infantil, que nada pode contra
os deuses que lhe indicam os caminhos do destino.

2.6. Territórios de fronteira

A nossa cultura alicerçou-se na palavra escrita
e oral, na habilidade para arquitectar raciocínios e
armazenar informação, mas interiormente, como
seres humanos, este processo levou-nos a perder a
percepção intuitiva das imagens e dos sentidos,
com os quais os nossos antepassados reconheciam
e identificavam o mundo. Com efeito, os
mecanismos sensoriais da leitura, acrescidos da
importância atribuída ao sentido da visão,
reduziram a capacidade perceptiva atribuída aos
restantes sentidos. No entanto, a linguagem
simbólica não perdeu o seu lugar, resta-nos saber
como utilizá-la. Como artista está-se sempre em
busca de imagens que dêem acesso às cavernas de
uma simbologia ancestral, do inconsciente
colectivo. Sabemos que a civilização humana foi
construída e animada pelo conceito do contador
de histórias, e que as novas formas de comunicação
nos afastam da relação interpessoal. Desta forma,
perdemos a capacidade de comunicar directamente
com os nossos sentidos e com o nosso coração, a
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experiência sensorial deixou de ter tanta
importância. Neste sentido, questiona-se como é
que o artista pode sobreviver distanciado da
experiência do coração. E também, será que a
humanidade pode sobreviver sem histórias?

Acreditamos que sem uma fábula/mito que a
legitime, uma civilização, uma cultura, não existem.
A fábula funciona, assim, como guardiã de
memórias e ferramentas de organização cultural e
social. Frequentemente o que é aceite como nova
forma de comunicação artística resulta de modo
hermético e fechado, afastando-se do público que
não entende o processo. A função das artes do palco
será fazer com que a experiência reatada (fábula
ou evento narrado) faça sentido para quem a ouve
ou vê. As histórias que contamos pertencem ao
nosso corpo, são pertença de uma memória
colectiva, antes de pertencer à nossa cultura, à
nossa linguagem.

Os mitos são o grande exemplo das histórias
que guardamos no corpo e que contêm toda a
experiência da humanidade. Os mitos, os textos
sagrados, os contos de fadas são temas-arquétipo
e motivos essenciais para as nossas vidas, e que se
inscrevem no corpo. Tendemos a pensar em
padrões que se assemelham a velhas histórias e
formas mitológicas, porque essas mesmas histórias
contêm as formas-arquétipo do funcionamento
humano e estão alojadas no nosso cérebro. Desta
forma, e como nos lembra Bettelheim (1998), as
histórias que ouvimos em crianças ajudam-nos a
formar e a construir a nossa psique.

Ao longo dos tempos, as sociedades
encontraram sempre formas de passar e manter os
mesmos mitos. Estas formas englobaram sempre
rituais espectaculares, com dança, música e
oralidade, sendo o seu grande objectivo lembrar
aos participantes as bases do mundo. Actualmente
é-nos mais difícil acreditar numa história que nos
conte como o mundo foi feito, como o homem foi
criado, e o que este deve fazer para se manter em
equilíbrio com o cosmos. Mesmo assim, tal como
a Sherazade, também o artista sabe que
necessitamos sempre de uma história bem contada.
É esse o garante da vida.

3. Pressupostos teóricos 2. A

dramaturgia do real e

ficcionalidade cénica: algumas

considerações

3.1. Dramaturgia como ficção do real

A noção de transfiguração está sempre
presente quando falamos de criação artística.
Independentemente do tipo de trabalho de
interpretação, essa transfiguração acontece na
criação de um mundo imaginário que se estrutura
numa dramaturgia criada entre o espectador e o
intérprete, a partir da vida da personagem. É nesse
sentido que afirmamos que tanto o intérprete como
o espectador são criadores, uma vez que constroem
um mundo, uma outra realidade diferente daquela
que é, objectivamente, observável. Ambos,
espectadores e intérpretes, partem do nada, do
vazio, para fazerem existir o que eles querem que
esteja lá. Como nos mostra a personagem-coro de
Rei Édipo (Sófocles, 1991), o poeta é rival de Deus,
uma vez que refunda o mundo à sua maneira, ao
inventar outras formas de ser e estar. Ele funda
uma obra de arte da mesma forma que os deuses
criaram o mundo. Nesta visão, os intérpretes
enformam numa perspectiva técnica a obra criada
pelo poeta, atribuindo significações aos sonhos e
materializando ideias, através da sua própria
sensibilidade e do seu saber–fazer. A relação que
se estabelece entre intérprete e personagem é uma
relação em alteridade, mas não uma alteridade
formal como é a relação do Eu com os objectos
nomeáveis do mundo, é antes uma alteridade do
Eu com o Outro metafísico. Esse Outro (neste caso
pensemos em personagem) é um ente particular e
único que se traduz numa relação de totalidade
irredutível à estabelecida pela actividade sintética
do entendimento. A personagem assume, assim, um
outro estatuto, é uma alteridade anterior a todo o
conhecimento do Eu; para que essa alteridade
exista, um pensamento terá que se produzir.

O “pensamento”, a “interioridade”, são a própria factura
do ser e a produção (não o reflexo) da transcendência. Só
conhecemos essa relação – por isso mesmo notável – na
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3 “Doutor Hinfuss: Mas quem foi que lhe disse que a arte devia ser vida?
É verdade que a vida tem de obedecer às duas necessidades opostas que
o senhor diz, mas por isso mesmo não é arte; tal como a arte não é vida
porque consegue precisamente libertar-se dessas necessidades opostas
e consiste na eterna imutabilidade da sua forma. E é por isso mesmo
que a arte é o reino da criação conseguida, enquanto que a vida está
como deve estar numa infinitamente variada e constante formação. Cada
um de nós procura criar-se a si próprio e criar a sua própria vida com as
mesmas faculdades do espírito com que o poeta faz a sua obra de arte.”
(PIRANDELLO, 1974, p. 43)

medida em que a efectuamos. A alteridade só é possível
a partir de mim. (LEVINAS, 2000, p. 27)

Ora, quando referimos o discurso artístico,
sabemos que ele se alicerça num discurso sobre os
afectos, falamos de um real que não pertence à
ordem da materialidade do mundo. Entramos, por
isso, numa outra ordem, a da sensibilidade que,
como refere Levinas (1991), é uma maneira da
fruição e que se produz pela acção corporal, uma
vez que o corpo é independente de todo o
pensamento, ao ser o elemento que permanece e
que habita.

A sensibilidade não pertence à ordem do pensamento,
mas à do sentimento, ou seja da afectividade (…) as
qualidades sensíveis não se conhecem, vivem-se: o verde
das folhas, o rubro deste pôr-do-sol. (…) A sensibilidade
não constitui o mundo, porque o mundo dito sensível
não tem como função constituir uma representação, mas
constitui o próprio contentamento da existência. (…)
Sentir é estar dentro, sem que o carácter condicionado –
e, consequentemente, inconsciente em si dessa ambiência
que inquieta o pensamento racional – esteja de alguma
forma envolvido na sensação. (LEVINAS, 2000, p. 119)

O acto de recepção da obra de arte implica,
então, dois movimentos: percepção e fruição. A
relação intérprete–espectador mede-se, assim,
nesta lógica do sensível e da fruição, mas instaura-
se numa relação frente a frente que, não anulando
a separação e a individualidade, consiste em dar
ao outro a posse do seu universo, do seu mundo.
Os interlocutores – intérprete, espectador – são
singularidades que desejam e aceitam comunicar
ao outro o seu próprio mundo, isto na ordem da
fruição. Neste processo, a personagem mostra-se
o terceiro elemento em alteridade que agrega e
possibilita a reunião desses dois interlocutores.

A personagem remete o intérprete para um
outro plano de si, designando sempre um
movimento de ligação a um Outro (personagem)
que ainda não se conhece e que se sabe habitar um
universo exterior. O grande desafio passa, como
defende M. Chekhov (1995), por tornar esse Outro
personagem num ser despojado de transcendência
e conatural ao intérprete que, obrigatoriamente, irá
implicar um movimento de regresso a si mesmo,
um movimento em fruição, de acordo com Levinas
(2000). O trabalho do intérprete, independentemente

da linguagem em questão, caracteriza-se pela
exterioridade do Outro (personagem e espectador)
e pelo carácter transcendente com o qual o
intérprete o investe e que, paradoxalmente, será
vivido no espectador como fruição plena. Parece-
nos que, para o intérprete, esse Outro que é a
personagem e esse Outro que é o espectador surge
como objecto de uma necessidade transcendente
que nunca perde a sua exterioridade e alteridade.

A relação que o intérprete tem com a
personagem, embora em intimidade, concretiza-se
essencialmente num futuro de possíveis, bem mais
que em concretizações imediatas. É uma relação
de antecipações e de concretização de poderes que
actuam enquanto dura a representação. É nesse
tempo de representação que existe um futuro, que
será sempre adiado, como possível, para o dia
seguinte, para espectáculo seguinte; daí ser um
futuro feito de insegurança, do que ainda não é,
nem se sabe se poderá ser. Amanhã será sempre
um novo espectáculo, um novo público, uma nova
paleta de possíveis. Daí o intérprete estar, sempre,
situado numa terra de ninguém, entre o que é e o
que ainda poderá ser. Ele não conseguirá nunca
catalogar a relação que tem com a personagem, nem
nunca poderá projectar um futuro, porque esse
mesmo cenário se altera em cada dia, o que faz
com que o acto de criação e o trabalho de
interpretação nas artes do palco sejam sempre
vividos como fruição. Neste contexto, Pirandello
(1974) fala da arte como prolongamento da vida.
Para este autor, a ilusão de um mundo real é tão
importante como a realidade de um mundo de
ilusão.3 O espectáculo passa a ser vivência que
adquire, aqui, o mesmo significado que, para
Levinas (2000), tem a fruição. A realidade e a
ficção coexistem, lado a lado, sem fronteiras, ao
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ponto de as personagens reivindicarem para si o
estatuto de pessoas reais e dos espectadores as
apoiarem nesse sentido.

O tempo da representação e o tempo dos
espectadores são sincrónicos; logo, observamos
uma confluência dos espaços do imaginário e do
real. Um espectáculo situa-se algures na fronteira
entre a realidade e a ficção, entre a unidade e a
dispersão do Eu: é o discurso artístico. Mas é,
também, a linguagem do mito, já que o discurso
artístico é, de acordo com Lévi-Strauss (2001),
uma forma de mito em acção, alicerçado em
modelos culturais. Os contos de fadas, os mitos,
as fábulas proporcionam uma compreensão aguda
da espécie humana num plano filogenético, e
proporcionam instruções de caminhos, num plano
ontogenético, através do arquétipo e do Self
instintivo. Tradicionalmente, e na arte do contador
de histórias, acreditava-se que era necessário usar
a palavra certa e o gesto inicial para “tocar à porta”.
Este “tocar à porta” significa usar o instrumento
preciso para entrar em contacto com a psique
profunda do espectador/ouvinte. É este mecanismo
que é accionado no discurso artístico.

3.2. A mitogénese como elemento

dramatúrgico

Quando aderimos a um espectáculo ou obra
de arte, normalmente acontece uma fruição que
toca um arquétipo que nos é caro. Ou, como refere
Jung (1997), accionamos um processo que se
denomina de “imaginação activa” e que tem como
ingrediente mais fácil e eficaz o folclore, as lendas,
os mitos e a arte.

A arte cénica, através do mito, tem assim a
capacidade de accionar no sujeito impulsos
psíquicos, directamente relacionados com o
inconsciente colectivo, e dessa forma promover a
cura. Nessa perspectiva, e como defende Maffesoli
(2003), o discurso artístico, por ser uma linguagem
parateatral relacionada com um discurso do mágico,
tem resultados operacionais mais rápidos: basta a
enunciação do poder criador do verbo para que se
instaure o tempo circular do mito, em que tudo
pode ser reinventado, o tempo zero da criação.

Nas mitologias, as canções curam ferimentos e são usadas
para atrair a caça. As pessoas são convocadas quando se
entoam os seus nomes. Alivia-se a dor; alentos mágicos
restauram o corpo. Os mortos são invocados ou
ressuscitados por meio do canto. Diz-se que toda a criação
foi acompanhada de um som ou de uma palavra proferida
em voz alta, de som ou palavra sussurrada ou pronunciada
sem voz. Quem emite esse tipo de “palavra sonora” pode
ter tido conhecimento ou compreensão do seu significado
ou não. Considera-se que o canto brota de uma fonte
misteriosa, que anima toda a criação, todos os animais,
seres humanos, árvores, plantas e tudo o que ouvir. (…)
O hino da criação produz a transformação psíquica.
(ESTÉS, 2004, p. 202-203)

Em todas as mitologias surge a ideia de que o
momento da criação do mundo é um momento
estético, não só no âmbito criador como no seu
discurso performativo. Quando os deuses se
afastam, após a obra criada, deixam sempre aos
humanos um segredo, um registo mágico, seja a
palavra, a dança, o canto, a melodia que, quando
utilizados (note-se que estes instrumentos não
podem ser usados gratuitamente, uma vez que são
mágicos), evocam os deuses. Temos aqui a génese
de todo o discurso religioso e linguagem artística.
Com o tempo, o artista tornou-se o feiticeiro capaz
de convocar o sagrado e o espectáculo como o ritual
iniciático para o espectador. No sistema artístico,
as artes do espectáculo têm esse poder de trazer as
grandes forças psíquicas ao círculo humano,
constituindo-se um tipo especial de linguagem.

A fábula, como texto estruturador, traz
consigo o mistério do tempo e a magia da palavra,
dando a possibilidade ao espectador de regredir no
tempo e transmutar-se, operando a metamorfose
da fantasia em realidade.

Se pensarmos na figura do contador de histórias (…), o
homem misterioso que se convidava para os velórios,
nas profundas noites de Inverno, como um celebrante
ou um arúspice; o velho do cachimbo de barro que vivia
da sua palavra e em torno do qual a sala ou a cozinha se
dividia por si, como uma capela, em gineceu de fiandeiras
e de bordadeiras de um lado, e em androceu de
fumadores do outro. (…) Ao contador de estórias estava
reservada a casa, o fogo no centro da casa – antigo lugar
de encontro com os mortos, com os espíritos da estirpe
– o contador/historiador de gestas laicas era ouvido na
praça. E como o colectivo foi sempre o braço secular dos
povos, o termo cantimbanco pôde sempre significar
também comedor de fogo, domador de feras. Mas o
contador de estórias, desdenhoso de estribilhos e de
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cartazes patéticos, passava misteriosamente de casa em
casa como um portador de tesouros. As crianças
imaginavam-no de bom grado com um saco cheio de
palavras, em tudo semelhante ao saco do Sono
fornecedor de sonhos. Durante séculos foram-se criando
lendas sobre os contadores de estórias que já não têm
contos (ou já não querem contá-los): condão celeste,
sempre revogável. (CAMPO, 2005, p. 23)

Na actualidade, independentemente dos
caminhos que percorra, a criação artística
permanece no dilema de tentar perceber se falamos
de arte e seu duplo (realidade), ou, pelo contrário,
da realidade e seu duplo (arte). Sabemos que o
espectáculo, sendo a um tempo vida e morte, nunca
poderá suplantar a realidade, mas apenas captar a
efemeridade de uma impermanência. Neste sentido,
a representação artística está em implicação total
com os diversos devires da vida que,
objectivamente, nos remetem para o ciclo do
“existir”. Em arte (e mais uma vez assistimos à
similitude com o discurso do pensamento mítico),
a vida e a morte não são categorias estruturais e
pólos opostos, mas antes termos que se auto-
enunciam em planos circulares. A vida adquire
cenicamente o seu acesso à morte, coexistindo estas
duas pulsões de forma pacífica e apaziguando o
espectador de um real que nega a morte,
remetendo-a para o inconsciente. Note-se que, no
discurso artístico, vida e morte não são meros
recursos metafóricos, mas antes marcas primitivas
da continuidade de um tempo que obriga,
necessariamente, ao fim, para dar início a um novo
ciclo. É necessário que a morte exista para
restabelecer a vida, num mundo real que é,
eminentemente, formado por um tempo
descontínuo. Esta lógica não passa, apenas, por um
discurso dramatúrgico que se trabalha nessa
direcção, mas igualmente pela própria
especificidade do espectáculo. Intérpretes e
espectadores morrem na sua identidade, no início
de cada representação, para uma nova vida que tem
uma duração definida. O momento do espectáculo
é preenchido por este binómio vida–morte e por
um tempo que, embora fraccionário, se mostra
circular e contínuo. O intérprete sofre, num plano
artístico, uma transmutação, perde o seu estatuto

de “pessoa real” e assume uma situação de “sujeito
cénico”. Desta forma, a pessoa real será sempre
matéria-prima para o ser vivo performativo
(personagem, exterior ou interior ao intérprete). O
intérprete é, enquanto pessoa real e sujeito vivo,
um ser em transmutação na direcção de um papel/
personagem. Sartre (1992) referia que, ao longo da
vida, somos escultores de um material biológico a
que denominamos corpo, que aprendemos a recriar
entre a pessoa real que somos e uma imagem ideal
e circunstancial específica.

O jogo de criação de uma personagem passa
por esta dualidade: o intérprete sente-se matéria
do seu ser, que se irá oferecer à manipulação de
um outro ser – a personagem, o director, o texto.
O desafio será para o intérprete poder investir,
livremente, todo o seu ser – a sua pessoa real –
nesse processo, o da criação de personagem, em
que o corpo se revela a matéria-prima principal.
Este processo de criação de personagem implica,
necessariamente, uma viagem interior do intérprete
e, nessa interioridade, acontece a eternidade.
Através da obra, o seu criador fica eterno, quer pela
materialidade que deixa (a palavra escrita, o quadro,
a escultura), quer como memória do efémero (as
artes do espectáculo, essencialmente). Em todo o
caso, algo de mágico e eterno aconteceu.

Desta forma, a arte revela-se como
possibilidade mágica de transmutação de vida e o
artista como o investigador que vai coleccionando
informação sobre o real para o trabalhar. A arte
acaba por ser um recoleccionar de mitos, ao jeito
do contador de histórias. O espectador é parte
integrante deste processo, situando-se numa zona
interior de partilha e comunicação. Ele refaz, desta
forma, o caminho da criação, construindo a sua
própria dramaturgia e refazendo o mito primevo
da origem. Regressamos, assim, à noção de ritual,
um ritual colectivo, com o seu próprio cerimonial,
em que cada um recebe o espectáculo, buscando
as respostas para os seus questionamentos. E a
certeza do espectador e do intérprete, como
participantes nesse ritual, acontece desde o
primeiro momento da intenção da obra.
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3.3. A experiência fenomenológica

“A ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las”

Merleau-Ponty

A fenomenologia, ao dar uma imagem aos
processos cénicos, revela-se uma teoria da acção
na apropriação do espectáculo. O pensamento
fenomenológico parte do pressuposto de que toda
a experiência fenomenal e perceptiva reúne um todo
organizado com contornos desenhados e
hierarquizados, uns em relação aos outros.

Para a fenomenologia, a unidade do mundo,
antes de ser possuída pela consciência como uma
realidade, existe por si só, como um projecto do
mundo que o sujeito não possui, mas ao qual não
se cansa de dirigir. A aquisição mais importante da
fenomenologia é, sem sombra de dúvida, ter
juntado o extremo subjectivismo e a extrema
objectividade na sua noção de mundo e da
racionalidade. O mundo fenomenológico não é o
do ser puro, mas o do ser que surge da intersecção
das suas experiências com as do outro. Desta forma,
o real é para ser descrito e não construído, logo
não se pode assimilar a percepção na ordem dos
actos do julgamento. A todo o momento o nosso
campo perceptivo está sujeito a uma série de
impressões fugazes que se devem analisar, mas sem
as confundir com o plano dos sonhos. O real é,
assim, um tecido sólido, não esperando os nossos
julgamentos para existir e ter sentido. A percepção
não é uma ciência do mundo, nem mesmo uma
tomada de posição deliberada, mas antes é a base
sobre a qual todos os actos e fenómenos se
desenrolam e são, depois, tomados como
pressupostos pelo Eu. Nesse sentido, devemos
falar de uma multiplicidade de outros Eus que têm
percepções diversas, sendo que os outros são
apenas frutos de uma experiência sensível cuja
validade nunca se poderá provar.

O espectáculo do mundo é reorganizado a
cada momento, de acordo com as percepções
individuais e as justificações que se atribuem.
Merleau-Ponty (2003) considera que, apesar do
mundo social estar organizado segundo regras
objectivas e objectiváveis, esta não é a única

realidade possível, e não dá a chave de
compreensão do mundo. Daí, que o pensamento
objectivo mais não é do que um efeito ou produto
de certas estruturas sociais, não tendo “direito”
sobre outras; o pensamento objectivo deve ser
tomado pelo que é – um método que fundou uma
ciência. Da mesma forma, defender uma ciência
reflexionante que não permita aceder aos actos
espirituais é fazer uma ciência redutora e limitativa,
resistindo assim à hipótese de inexistência,
reduzindo o nosso contacto com o ser, reduzindo
o verdadeiro ao verosímil e o real ao provável.
Como refere Merleau-Ponty (2003), “por certo
recalcamos o mágico na subjectividade, mas nada
nos garante que a relação entre os homens não
comporte inevitavelmente componentes mágicos
e oníricos” (p. 34).

Quando entramos nos domínios da filosofia,
da psicologia, da sociologia, da arte, e
questionamos o humano nas suas múltiplas
vertentes, o pensamento objectivo revela-se
redutor, uma vez que as regras da objectividade
nem sempre se aplicam ao humano que se
caracteriza por domínios da fé e da crença.

A certeza que tenho de estar vinculado ao mundo por
meu olhar já me promete um pseudomundo de
fantasmas, se o deixar errante. Tapar os olhos para não
ver um perigo é, segundo dizem, não acreditar nas coisas,
acreditar somente no mundo privado; no entanto, é
antes acreditar que o que é para nós o é absolutamente,
que um mundo que logramos ver sem perigo é sem
perigo; isso é, portanto, acreditar da maneira mais firme,
que nossa visão vai às próprias coisas. (Merleau-Ponty,
2003, p. 37)

A nossa percepção e a nossa presença
perceptiva no mundo estão além do juízo positivo
ou negativo, de críticas e opiniões negativas. Nesse
sentido, a fé perceptiva é mais velha do que
qualquer juízo, é a experiência de habitar o mundo
por meio do nosso corpo, e essa experiência revela-
se verdade, independentemente de ser visível ou
não. Assim, perceber e imaginar são duas formas
de pensar, sabendo que o imaginário não é um
pensamento de ver ou sentir, mas de ter uma
imanência de verdade sobre o que não é visto nem
poderá ser sentido. O mundo é o mesmo para
todos, porque ele é o que julgamos perceber e esta
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é a sua única verdade, sendo que a fé perceptiva é
uma forma de contacto e relação com o mundo.
Assim sendo, tanto a filosofia como a arte não
trazem respostas às ansiedades humanas, as
questões, às quais tentam responder, são anteriores
à nossa vida e à nossa história, e a maior parte das
vezes não encontram resposta. Inspiradas na
fenomenologia, sobretudo na de Merleau-Ponty, as
teorias relacionais da recepção visam esclarecer as
trocas entre palco e plateia, em vez de conceber
tais trocas como uma produção de signos fechada
sobre si mesma. Assume-se a recepção como um
acto de construção perceptiva da obra. Para o
analista/investigador interessa encontrar os
momentos interaccionais entre intérpretes e
espectadores que representem correntes activas e
reactivas de energia, é esta dinâmica que dá sentido
à obra e lhe atribui um ritmo.

Resultados da pesquisa

“Não se pode acreditar em coisas impossíveis, diz Alice. Suponho

que tens falta de treino, diz a rainha, aconteceu-me algumas vezes

acreditar em seis coisas impossíveis antes do pequeno-almoço.”

Lewis Carroll

1.

Quando se assume o fenómeno espectacular
enquanto processo de criação – (re)criação, abrem-
se possibilidades ao sujeito para entrar em contacto
com situações imaginárias. Assumir, desta forma,
o espectáculo como uma aproximação múltipla de
vários conjuntos do real, é um dos caminhos que
permite o entendimento de uma dramaturgia criada
entre o intérprete e o espectador, a partir do
universo privado de cada um.

Retirou-se deste estudo que a co-presença do
intérprete e do espectador coloca a corporeidade
como aspecto dramatúrgico primordial. Parece-nos
que é essa presença de corpos físicos em
enunciação que determina novos sentidos
dramatúrgicos, como que se dependesse de cada
espectador, através das próprias significações do
seu corpo, a relação com o corpo semiotizável do
intérprete. Nesta interacção, entre os sentidos

atribuídos à cena e à corporeidade em enunciação,
cria-se a dramaturgia do espectáculo.

Dos resultados obtidos, constatou-se que o
espectador busca na representação cénica uma
visão do mundo em que o humano se revele a si
mesmo, em todas as suas potencialidades. Neste
sentido, o espectador reconhece o espectáculo
como o lugar da reorganização dos signos do
mundo, constituindo-se como uma possibilidade
de se ler o mundo, não como cópia social, mas antes
como espaço de mediação na relação do homem
com o seu espaço sociocultural.

Através da análise dos discursos sobre a
recepção do espectáculo estudado, conseguimos
apreender o imaginário do espectador, através da
troca entre pulsões subjectivas e as referências
objectivas ao meio social. Dos comentários e
registos dos espectadores observámos que o
espectador tece a sua linha dramatúrgica pela
ordem de sentido pessoal, através do qual atribui
sentido às impressões do espectáculo.

O público não questionou o carácter
fantasioso e “fabular” da História do soldado. Pelo
contrário, a proposta cénica é integrada
pacificamente no seu imaginário como algo natural.
Como dissemos anteriormente, um dos propósitos
da escolha desta obra foi poder-se trabalhar sobre
as diversas linguagens performativas e, ainda, pela
estrutura parateatral do texto de Ramuz (2002).
Pretendíamos, pegando na noção primeva do
contador de histórias e dos territórios mágicos da
fábula, saber se estes ainda produzem efeito sobre
o espectador, ou seja, saber se o pensamento
parateatral mítico ainda encontra eco nos
quotidianos actuais.

Arriscamos afirmar que as artes cénicas são,
de todas as artes, aquelas em que a vida se manifesta
de forma mais crua e imediata. E não se trata de
maior ou menor fidedignidade ao real, de maior ou
menor verosimilhança, de mais ou menos realismo
– o que ocorre nas artes cénicas é a presença
imediata da existência. Dos dados obtidos,
verificou-se que a exploração de sentidos para o
espectáculo possibilita redimensionar o significado
do mesmo. O espectáculo é, então, uma obra aberta
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permanentemente recontextualizada, reflectindo
opiniões, histórias de vida, questionamentos e
também o momento histórico-social da tomada
dessas posições pelo grupo analisado (criadores e
receptores). Neste sentido, poder-se-á avançar com
a ideia de que a memória individual e social é a
base da recriação espectacular e condição de
atribuição de sentidos do corpo em cena, sendo o
espectáculo um tratado sem receitas, sem modo
de emprego.

2.

Concluímos, ainda, deste estudo que o
intérprete só consegue criar na medida em que não
se separa de si próprio, o que se revela condição
para a atribuição de um sentido à sua própria
interpretação. É através da sua voz singular que se
põem em contacto dois mundos constitutivos do
jogo e da dinâmica teatral: o mundo da cena e o
mundo da plateia. Neste processo, o corpo do
intérprete é a imagem-símbolo que possibilita o
surgimento de uma “outra vida” similar ao seu
corpo orgânico. É através do corpo que o intérprete
estabelece a relação entre si próprio, a personagem
que constrói e o espectador a quem se dirige. No
entanto, o corpo em cena não é uma mera
representatividade, mas antes reflexo das relações
sociais e de um imaginário desenvolvido entre as
construções da cena e a trajectória do espectador.

O corpo cénico adquire existência na relação
e na correspondência com o espaço teatral que
engloba o espaço cénico e o espaço do público,
sendo neste sentido que se constrói a dramaturgia
do corpo. Isto implica que tanto os intérpretes
como os espectadores queiram ser reconhecidos,
não como indivíduos específicos, mas na
reciprocidade dos dois planos constitutivos do
fenómeno espectacular: cena e sala. A dramaturgia
do intérprete é, então, desenvolvida a partir de si,
do seu universo dos possíveis, tendo em vista um
outro “corpo”, construindo, dessa forma, a ideia
da personagem que implica a receptividade do
público. Assim, o intérprete é um ser “meta
corporal”, no sentido em que está em constante
diálogo entre uma esfera não individual (poética e

transcendental) e uma esfera individual (que
engloba o Eu e o Outro), que vai obrigar a uma
constante transferência emocional. Daí que
defendamos uma dramaturgia do corpo não como
representação ou jogo lúdico, mas como
transcendência de criação. Neste processo, o
intérprete instrumentaliza o seu corpo físico em
diversas intenções. O texto pode eventualmente
preexistir, contudo o subtexto pertencerá sempre
ao intérprete. É, provavelmente, nesse sentido que
poderemos falar de virtuosismo, entendendo-o
como a capacidade de aliar a formação técnica a
uma expressividade pessoal.

Deste estudo retira-se que o intérprete fala
constantemente de si, uma vez que ele é exclusivo
no mundo. Actua num primeiro momento para si
próprio. Acredita profundamente no que diz,
levando o espectador a acreditar no que a cena lhe
está a contar. O desafio constante feito ao intérprete
é trabalhar na relação entre o “representante” (ele
próprio na sua heteronomia) e o “representado”
(universo de personagens, objectos e factos). Em
cena, o intérprete instala-se no papel de
testemunha, de intermediário entre o público e a
realidade, sendo a voz de uma ou várias
personagens do mundo. Empresta o seu corpo ao
corpo ausente do outro (personagem), tornando
essa ausência palpável, quase material. No entanto,
o intérprete não é um ser dividido, vestirá as
personagens com o seu próprio corpo, com a sua
individualidade e a partir da sua própria história
de vida, assumindo inteiramente a sua
subjectividade. A cena é, então, atravessada por
um espaço cénico e um espaço social em osmose
permanente. O objecto final, sob a forma de
espectáculo, conta ao mesmo tempo a história de
uma personagem, comunica lembranças, e brinca
com a memória colectiva.

Percepcionamos, deste estudo, que o corpo
do intérprete é escrita: os traços físicos que ele
inscreve em cena são referenciais de formas de
movimento, de possibilidades de existência. O
corpo do intérprete é feito de múltiplos e repetidos
encontros com outros corpos, entre a manutenção
de uma fisicalidade natural e a busca de uma
referencialidade colectiva.
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A forma como cada um chega ao seu corpo
“cénico” é uma tentativa, frequentemente
metafórica, de nomear e descrever uma identidade,
de preservar uma memória. Desta feita, o corpo não
é só o que pensamos que ele é e este aspecto é
particularmente pertinente quando pensamos no
intérprete. Mesmo exclusivamente ilustrativo, o
corpo em cena significa sempre “algo”, mas nunca
será esse “algo”. A metáfora, enunciada através da
palavra ou do movimento, atribui a tangível
substância do corpo em cena, condição de existência
do intérprete. Dos resultados obtidos percepciona-
se que o intérprete parte das histórias e aventuras
dos outros, para criar uma história de vida que é
quase sua e nunca exclusivamente sua. O intérprete
relaciona-se com os focos temáticos da fábula que
entrem em ressonância com a sua experiência de
vida. Estas identificações desenvolvem
corporeidades que convergem em elementos
imagéticos, plásticos, sonoros e corporais que se
articulam como rede de conhecimentos.

Explorando o seu corpo, enquanto discurso
dramatúrgico, o intérprete joga constantemente
com o pensamento, accionando pontos de contacto
com o outro, suspendendo momentos privados,
criando uma linguagem. O intérprete investiga um
equilíbrio entre o risco, a confiança (em si e no
outro), a dinâmica da relação com o corpo do outro,
e a necessidade de intenção cénica. Desta feita, o
espectáculo não encerra um fim em si mesmo, antes
caminha como elemento em movimento no
processo da complexa interacção entre indivíduo
e colectivo. Assim, o espectáculo cénico é uma
composição plural, móvel e crítica, nascida do
confronto, desconforto e descoberta entre
significantes e significados, que produz uma visão
do mundo para o indivíduo e para o colectivo.

3.

A análise do corpo como escrita dramatúrgica
conduziu-nos ao estudo do sujeito extraquotidiano.
No trabalho do intérprete observou-se uma relação
estreita entre pensamento e acção consciente do
corpo em direcção ao espectador e à relação com
este. Os dados analisados possibilitaram pensar

estas características a partir de uma metáfora: o
intérprete como feiticeiro. A metáfora do feiticeiro
resume uma ideia fundamental deste estudo: a
diversidade de configurações que a consciência
humana é capaz de produzir para dar-se conta e
repetir comportamentos espectaculares e
parateatrais. O feiticeiro, fenómeno religioso
particular de algumas sociedades, caracteriza-se
principalmente pelo uso de diversas técnicas
“mágicas” para diferentes funções sociais através de
uma presença singular entre o fazer e o compartilhar.

Existe um paralelismo entre a
operacionalização destas técnicas mágicas e o
processo criativo do intérprete. Tal como o
feiticeiro, o intérprete está sujeito a determinados
processos de “êxtase” e “transe”: ele configura o
seu olhar em direcção a um outro corpo, transcende
o seu corpo para alcançar esse outro que é o
espectador. O intérprete desempenha uma função
no limite da magia: manipula uma matéria
conhecida para lhe dar outro significado. Neste
sentido, o corpo em cena é um corpo
transformacional, um corpo em multiplicação. A
noção de representação como território mágico
ajuda-nos a tomar consciência das configurações
distintas, evasivas e plurais que estão em jogo na
comunicação cena-sala. Na magia, não
conseguimos delimitar com precisão o que é sujeito
e o que nele está atravessado por um outro; o que
é viagem para fora de si e o que é retorno a si, o
que é aperceber-se de si e o que é reconstruir-se.

Dos dados obtidos da contracena intérprete-
espectador poder-se-á avançar com a proposta,
ainda que provisoriamente, de que o caminho entre
a elaboração do intérprete e a sua alteridade face
ao espectador promove uma ruptura estrutural a
partir de uma continuidade funcional entre o
quotidiano e o extraquotidiano. Nesta perspectiva,
o processo de criação-recepção do espectáculo é
uma experiência filogenética e cosmológica.

Conclusão

“Se queremos mitologias devemos pelo menos gozar a ilusão de as planearmos”

Al Berto

O que se pode esperar do último momento
do confronto entre intérpretes e espectadores?
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Estamos reunidos no teatro, este lugar
predefinido para a representação. Mantemos viva
a crença de que o palco é o sítio mais competente
para mudar o mundo, exactamente por estar no
centro dele.  Gostamos de acreditar que a arte, na
sua génese, vive da articulação da cultura, de uma
mitogénese universal e de um imaginário pessoal.
Enquanto fenómeno comunicacional, a arte
convoca afectos e intimidades num espaço pleno
de partilha, sentidos e entretenimento. Isto é
particularmente válido quando pensamos nas artes
do espectáculo que vivem com a obrigatoriedade
de reunir, num mesmo espaço e tempo, pessoas
que aceitam um jogo de representação de papéis
(intérpretes e espectadores), dispostas a encontrar
uma respiração comum e convidadas a partilhar
intimidades e imaginários.

O “dizer” do intérprete e o “escutar” do
espectador são, desta forma, feitos da beleza dos
segredos indizíveis. E mesmo que as experiências
de uns e de outros nunca cheguem a tocar-se, a
representação artística ao (re)inventar o mundo
oferece a ilusão de uma verdade, em que a
possibilidade da diluição é real, vivida, ainda que
de forma fugaz.

Acreditamos que a experiência artística
permite, através do onírico, reformular a verdade
dos dias, jogando sempre com a vontade de partilha
de universos do ideal, numa espécie de optimismo
que garante a continuidade da vida. É, neste sentido,
que as artes do espectáculo se revelam como o lugar
onde a vida poderá ser sempre ficcionada de uma
outra forma, cabendo aos criadores o desafio de
redimensionar o vivido de forma subtil, numa ténue
fronteira entre o equilíbrio e o desequilíbrio da
aparência do real.

A personagem, aspecto complexo na análise
do espectáculo e objecto de inúmeras
interpretações, engloba duas entidades distintas:
por um lado, ela será sempre um ser em ficção e de
ficção, vinda de um universo distante e irreal; por
outro, é uma entidade corpórea, concreta, criada
por uma pessoa real – o intérprete – que a orquestra
no seu corpo, a partir de um registo emotivo e
estético próprio. O intérprete cria sempre sobre

verdades subjectivas, sobre imponderáveis, a partir
de sonhos, de encontros, sabendo que o seu corpo
se torna signo de um imaginário colectivo e que é
através desse “corpo imaginário” que ele comunica
com o outro que o recebe, tornando-se num receptor
de múltiplas referências sempre imprevisíveis. O
intérprete é olhado, não por aquilo que ele é, mas
pelo que criou e através do qual se expõe. Neste
processo, o corpo será sempre o espaço de
confluência de quem diz e de quem recebe.

Eis que entra um outro intérprete em cena: o
público. O trabalho do público é o mais exigente
trabalho de interpretação. É ele que mantém e
legitima o jogo de representação de uma forma
simultaneamente privada, enigmática, mas
formalizada e conceptualizada. Também o público
se constrói em exposição, sendo, o corpo, o motor
desse acontecimento. Falamos, então, de um corpo
colectivo no fenómeno de representação. No
entanto, não defendemos a noção que intérpretes e
públicos são uma massa de “eus” movidos por um
ideal comum, mas antes que o ideal de “eu” é
substituído, no fenómeno de representação, por um
objecto comum, materializado na fábula. Partindo
deste pressuposto, podemos afirmar que, nas artes
do espectáculo, a fábula é o corpo comum de criação,
através do qual intérprete e espectador se expõem
em imaginário colectivo. Nem intérpretes nem
públicos sabem exactamente o que vão construir.
Apenas conhecem as regras de um jogo de
representação que tem como objecto dramatúrgico
a ficção de possíveis. O intérprete entra em
contracena com o espectador ao oferecer um espaço
de imaginação, propondo-lhe que, com ele, jogue a
representação de um corpo simbólico. O espectador
aceita e retoma esse jogo, devolvendo, desta forma,
o poder da criação ao intérprete.

Todo o espectáculo é encontro. Encontro entre
uma fábula, uma equipa criativa, intérpretes e
públicos. Mas é, também, encontro entre um palco
e uma sala, entre o corpo e o olhar. É por isso que
é uma arte do agora. Existe sob as luzes de cena,
em comunhão com intérpretes e públicos e, quando
tudo retoma a escuridão e todos abandonaram o
espaço, não há nada. É passado. É vazio. Existe
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apenas na memória dos seus participantes.
Independentemente da estética utilizada, as artes
do palco estão sempre ligadas ao presente. Este é
sempre o seu tempo. É assim que a cena, as
personagens, os corpos, as palavras e o próprio
público adquirem sentido e existência. O
espectador delega no intérprete o mistério da
invenção, honrando desta forma a memória do
primeiro espectáculo, quando a arte era total, feita
de uma multiplicidade de linguagens. A experiência
da representação acontecia num tempo e espaço
ritual, em que espectadores se dispunham a ver
intérpretes que se dispunham a serem outros, por
vezes heróis, outras vezes deuses ou figuras
fantásticas e, algumas vezes, pessoas sem nada de
mágico ou divino, mas com histórias dignas de
serem contadas. Este é o grande segredo do
intérprete – oferecer, esquecido de si, um outro
em intimidade partilhada. Como afirma Pirandello
(1999), um intérprete é um colóquio de todas as
personagens já inventadas e ainda por inventar.

Será sempre um corpo, o do intérprete, que
inventa um outro corpo, o da personagem, com
pele, sangue e voz. Só que enquanto o corpo da
personagem não se altera, a pele do intérprete
gasta-se, mudam-se tonalidades, envelhece-se. Daí
a magia do intérprete residir em ser a um mesmo
tempo verdade e camuflagem, em ser real e
conhecimento no que de mais íntimo e secreto
existe em cada um de nós. A relação intérprete-
espectador é o lugar onde a vida poderá ser sempre
uma outra coisa, onde se reinventa o humano ao
enunciar “uma vez...”. A cena tem, desta feita, a
possibilidade de reconstruir numa noite um
imaginário, em forma de microssociedade, que se
reporta a uma consciência sociopsicocultural. Esta
realidade inventada pela cena conserva-se em
experiências, em memórias, tanto nos artistas como
nos públicos, ditas pelo corpo em silêncio, e que
se traduzem num frágil espaço de comunicação
interindividual e interpessoal.

Sendo assim, e relembrando Strehler (1986),

on ne raconte pas le théâtre, on ne le théorise pas…et,
fondamentalement on ne l’explique que dans le théâtre.
(p. 16)
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Os diferentes processos de
encenação e as diferentes
acepções do encenador

Walter Lima Torres Neto1

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo colaborar com

os estudos sobre a encenação teatral no Brasil e Portugal. Para

tanto, ele procura demonstrar a relação entre as diversas

modalidades de procedimentos acerca do trabalho do

coordenador do espetáculo teatral: ensaiador, diretor e encenador.

Palavras-chave: ensaiador; diretor; encenador; dramaturgia; cena.

RÉSUMÉ: Le but de cet article est de contribuer pour les études

de la mise en scène au Brésil et au Portugal. On cherche ici

démontrer les rapports entre les diverses modalités de

procédures a propos du travail du coordenateur du spectacle

theatral: repétiteur, directeur, metteur en scène.

Mots-clés: repétiteur; directeur; metteur en scène; dramaturgie; scène.

ABSTRACT: This article has the objective of  colaborating with

the studies about brazilian and portuguese art-directing. The

text looks forword to demonstrate the relation between diferent

modalities of directing: repétiteur, director, metteur en scène.

Keywords: repétiteur; director; metteur en scène; play; dramaturgie.

1 Diretor e professor de Estudos Teatrais no Departamento de Letras
Estrangeiras Modernas e no Programa de Pós-Graduação em Letras da
UFPR, em Curitiba.
2 O trabalho da trupe do duque de Saxe-Meininger é exemplar como
coletivo teatral que opera exatamente nessa fronteira entre o trabalho do
ensaiador e a passagem para o trabalho dentro dos princípios do que se
impôs mais tarde como moderno diretor teatral. Além de precursores
desse novo pensamento sobre os procedimentos de encenação de um
texto teatral, essa trupe também é a própria manifestação desse teatro
dito pré-moderno. Consulte-se a esse respeito o trabalho de SIMON,
Pablo Iglésias. Direção cênica e princípios estéticos na companhia dos
Meininger. Folhetim – Teatro do Pequeno Gesto, Rio de Janeiro, n. 25,
p. 06-31, jan.-jun. 2007. Ou, ainda, a já clássica coletânea de fragmentos
de diversos diretores teatrais, organizada por COLE, Toby; CHINOY,
Helen Krich. Directors on directing.  Indianápolis: Bobbs-Merrill, 1963.

1.

No começo do século XX, mais precisamente
por volta de 1903, no bojo do movimento
Naturalista, quando André Antoine formalizou
algumas idéias a respeito da arte e da técnica da
encenação, estabeleceu-se o início de uma ruptura
com um modelo anterior de coordenação artística
e técnica do espetáculo teatral que era
desempenhado pela figura que, genericamente,
podemos chamar de ensaiador dramático.2

De 1903 até os anos 1950 e 1960, se enraizou
muito fortemente na prática teatral ocidental uma
tendência na direção teatral que foi basicamente
textocêntrica, isto é, o diretor se comportava, na
maioria das vezes, como o porta-voz do autor do
texto dramático. Do texto advinha todo o matiz da
cena, sua textura e densidade. O texto seria
portador de uma essência cuja cena deveria revelá-

la o mais fortemente possível. A palavra do autor
era transposta do literário para o teatral. O trabalho
teatral do diretor primava então por se associar
intimamente à palavra do autor. Trabalhava-se para
ser seu melhor intérprete, seu melhor tradutor,
formulando artisticamente o melhor complemento
estético para maior eficácia do texto teatral à
representação diante do espectador. Essa operação
se fazia independente do estilo de cada diretor, da
tendência natural de cada olhar para a cena.

Ao contrário, contemporaneamente, importa
menos saber exatamente de quem é a autoria da
encenação, pois, como se pode deduzir, apesar do
sentido advir de uma orientação do “coordenador
do espetáculo” – ensaiador, diretor, encenador,
performador –, é inerente à criação teatral sua
capacidade de sintetizar uma prática expressiva que
é coletiva. Por vezes, contemporaneamente, o
sentido de autoria se perde devido às tênues
fronteiras entre os próprios agentes criativos que
forjam os elementos que constituem a cena no
momento do processo de trabalho. Reside aí o lugar
da negociação criativa onde se busca uma direção,
um sentido geral para a obra. E essa é uma forte
tendência do momento presente.
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2.

É importante considerar e não perder de vista

que o trabalho de montagem de um espetáculo

cênico é a possibilidade de se dizer alguma coisa

que não se poderia dizer de outra maneira, em outro

formato. A pertinência da idéia ou da questão

reivindica a cena teatral, e não outro meio, como

lugar artístico precípuo para a expressão dessa idéia,

desse problema que aí se traduz de forma poética.

Não esqueçamos de que cabe à direção emitir

um juízo. Um juízo estético. Ter respostas poéticas

para a questão que lhe interessa. Dirigir é opinar.

É dar opinião sobre um determinado tema, uma

certa situação, uma determinada personagem, um

problema social específico, um fato político

circunscrito no particular ou no geral de certa

comunidade, etc. Dirigir é a formulação de um

juízo, mediação de idéias. Dirigir é igualmente

coordenar a parte artística e técnica, conciliar o

espiritual e o material de um espetáculo. Se, por
um lado, dirigir um espetáculo é dar sentido a uma

questão, problematizando-a de forma poética, por

outro, conceber um espetáculo é trabalhar com

problemas estéticos e éticos submetido ao fracasso

ou ao sucesso diante de um auditório.

3.

Historicamente, quando o coordenador do
espetáculo teatral lia um texto teatral, era
importante que aos poucos ele fizesse uma idéia
particular do que poderia vir a ser este mesmo texto,
num espaço determinado, dito por atores
devidamente caracterizados, sob o efeito de certa
iluminação, acompanhado ou não de som,
submetidos a uma dinâmica e a um ritmo específico
e característico, etc. Somente de posse desta sua
“visão” é que ele então passava a dialogar com uma
equipe de agentes criativos (atores, cenógrafo,
iluminador, sonoplasta, figurinista, etc.), no intuito
de estabelecer o encaminhamento que se
pretenderia dar àquela obra na busca por uma
concretude segundo as suas idéias particulares, que

agora seriam compartilhadas, discutidas, refutadas,

aceitas e transformadas graças à dinâmica dos

processos de ensaio junto a um coletivo de agentes

criativos que fora previamente, na maioria das

vezes, selecionado por ele próprio.

Esse foi e continua sendo o perfil daquele que

designamos como sendo o moderno diretor teatral.

Esse diretor é, assim, o articulador do texto

dramático que ganha a cena. Ele negocia, artística

e tecnicamente, a passagem de uma determinada

escrita dramática à sua condição de escrita cênica

por meio do conjunto do resultado artístico

oferecido pelo trabalho criativo dos agentes

envolvidos na criação que a ele cabe estimular. Ele

os leva a forjar os elementos que engendram uma

teatralidade, a identidade do espetáculo. Essa

concepção primeva, essa idéia inicial com que o

moderno diretor se faz é necessariamente

influenciada pelo trabalho criativo dos demais

agentes criativos envolvidos na montagem. As

influências no processo de montagem são assim

recíprocas, formando uma espécie de vai-e-vem

entre proposta, apresentação e estímulo, que acaba

gerando um ciclo ativador da criação cênica.
A dinâmica da criação cênica está em parte

resumida no tripé – proposta; apresentação;
estímulo –, isto é válido para todas as esferas
criativas que vão fazendo avançar a criação cênica.
Seja entre ator e diretor; cenógrafo e figurinista;
figurinista e ator; e todos os demais agentes
criativos. Resumidamente, trata-se de estabelecer
um espaço para enunciação de propostas artísticas,
as mais diversas, que traduzem visões
interpretativas capazes de coexistirem e
estabelecerem um todo orgânico, que em seguida
são apresentadas. E, nesse sentido, cada agente
criativo se apresenta, e o resultado parcial do seu
trabalho, segundo suas habilidades e competências
cênicas, uma vez que a apresentação se dá no
conjunto de agentes criativos, isto é, os nossos
próprios pares, através de comentários, estimulam
a permanência e sugerem as modificações que
adequam aquela proposta ao todo da obra. É aí
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3 Esta questão do poder e do jogo criativo na realização cênica não será
tratada aqui. Entretanto, nos parece importante não deixar de sinalizar a
questão que é complexa e que até o presente momento não possui
estudos que a esclareçam. Tratar dessa questão é investigar, igualmente,
os processos criativos dos próprios agenciadores ou realizadores da
cena – ensaiador, diretor, encenador, performador.
4 Sobre a crítica, são bastante elucidativos os textos de Bernard Dort que
abordam os conflitos entre Émile Zola e Francisque Sarcey a propósito
de uma nova concepção por uma crítica teatral. Consulte-se, portanto,
DORT, Bernard. Um crítico novo: Émile Zola. Trad. Fernando Peixoto,
e ___.As duas críticas. In: O teatro e sua realidade. São Paulo: Perspectiva,
1977. Atualmente o papel da crítica teatral está sob forte discussão devido
à busca por um outro lugar para o jornal como meio de comunicação
diante das novas possibilidades no campo comunicacional, sobretudo na
área do jornalístico cultural, seja ele genérico ou especializado.

que entram em jogo a noção de poder e suas
representações no interior do processo criativo.3

Quando se fala sobre a leitura de um
determinado diretor acerca do texto de um autor,
procura-se compreender a visão que teve o diretor
da obra do autor visitado, visto que é o diretor o
responsável pela encenação e, por conseguinte, pela
indução do prazer ou desprazer do espectador diante
da linguagem engendrada por ele. A recente
montagem de Hamlet por Peter Brook, que visitou o
Brasil, chocou certos puristas, pois não poderia um
ator negro interpretar o personagem do príncipe
vingador! Independente deste juízo, a visão de Peter
Brook sobre o texto de Shakespeare é absolutamente
diversa daquela versão encenada, por exemplo, por
Patrice Chereau em 1989, com Gerard Dessarthe,
cuja atuação no papel do herdeiro do trono da
Dinamarca enfatizava o aspecto cômico da sua
figura. E ambas leituras destoam das idéias que
nortearam o projeto de Edward Gordon Craig e
Constantin Stanislavski para o Teatro de Arte de
Moscou no início de nosso século. Recentemente, o
ator Diogo Vilella, dirigido por Marcus Alvisi,
também deu sua contribuição ao mais importante
órfão da história do teatro inglês ao oferecer este
mesmo texto numa montagem muito interessante.
Entretanto, verificava-se a ausência desse ponto de
vista ou dessa subjetividade inerente ao olhar do
diretor acerca da concepção da cena. Não assisti à
montagem de Aderbal Freire Filho que trouxe no
papel-título do herói shakespeareano Wagner Moura,
o Capitão Nascimento do filme Tropa de elite. Porém,
já aí na escolha do ator, nota-se um critério
inquietante, independente do apelo midiático ligado
à associação Capitão Nascimento-Hamlet.

4.

Durante muito tempo a coerência da cena, isto
é, a sua concepção à moda do ensaiador dramático,
esteve subordinada ao gênero dramático ao qual o
texto estava filiado. Isto quer dizer que o formato
do texto, seu gênero (quadro da vida militar, opereta,
farsa, revista, burleta, drama de casaca, peça de capa e

espada, vaudeville, grand-guignol, comédia, drama,
etc.), deveria ter uma tradução específica que

refletisse exatamente esse formato “literário” sobre
a cena em termos de caracterização dos espaços;
visual dos personagens; gêneros musicais
adequados, etc. Esse princípio era inclusive muito
importante para que o espectador, ao pagar pelo
bilhete que lhe dava acesso ao teatro, tivesse a
certeza do que iria ver e ouvir e, portanto, a sua
expectativa correspondida.

Nesse sentido, a crítica jornalística
especializada foi um agente definitivo na defesa
de uma encenação que não desvirtuasse o teor do
pensamento e da palavra do autor. Grandes
polêmicas se estabeleceram em tempos pretéritos
e ainda hoje, vez por outra, é reacendida, entre
agentes criativos e a crítica especializada. A
polêmica entre agentes criativos e críticos se dá
quando os argumentos empregados pela crítica
reprovam substancialmente o que a encenação faz
a partir de um texto. Isto é, quando a encenação
não atende ao que seriam as prescrições do autor
dramático, traindo, por assim dizer, o seu “espírito”,
a sua essência.4

Entretanto, é como diz José Ortega y Gasset
– “Todo dizer é deficiente, diz menos do que quer.
Todo dizer é exuberante, dá a entender mais do
que se propõem”. Essa ambivalência está na raiz
do trabalho de exegese sobre um texto dramático e
dá a dimensão hermenêutica que estimula o
trabalho teatral de maneira geral e a concepção e
organização de uma linguagem teatral em particular.

Apesar das modificações da sociedade
ocidental, das influências de outras artes, do
audiovisual e da mídia sobre o teatro, essa visão
descrita acima sobre a concepção dos espetáculos
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vinculados a uma tipologia sobrevive ainda hoje,
sobretudo naqueles espetáculos explicitamente
anunciados como entretenimento, o que não é um
demérito. À guisa de exemplo, se poderia lembrar
de títulos de sucesso como O fantasma da ópera, O
homem de la Mancha, Choros Line, Evita, Os miseráveis,

Cat’s, entre outros espetáculos que são montados,
ou reproduzidos, mais ou menos em todo o mundo,
da mesma maneira, segundo o mesmo padrão, no
mesmo formato que os originou, e isso é muito
mais forte, contemporaneamente, nos espetáculos
inseridos no mercado de produção cultural.
Fazendo um paralelo com as novelas brasileiras,
verifica-se que essa pertinência ou fidelidade ao
gênero mantém tensionado o fio da convenção que
se perpetua no folhetim televisivo cujo princípio
está nesse teatro de dramaturgia tipificada,
auxiliada pelo emprego de atores-tipos para
representar papéis-tipos.

O problema do descompasso sociocultural se
estabelece quando muitas das vezes não se tem
contato com a arte do teatro, e considerando-se o
enraizamento da televisão na comunidade
brasileira, esta, por conseqüência, passa a
condicionar a criação cênica, limitando-a ao
realismo audiovisual, excluindo, sobretudo, a poesia
e o poder da convenção teatral. Esse é um fato
perceptível quando se assiste a espetáculos semi-
amadores ou universitários oriundos de regiões
onde a cultura e a prática teatral ainda não foram
consolidadas e de fato o paradigma da tele-
dramaturgia, o jogo dos atores e a concepção da
cena se deixam contaminar pela estética da telinha.

5.

Nossa aula foi intitulada “Os diferentes
processos de encenação e as diferentes acepções
do encenador”. Orientar uma aula prática, crítica
e reflexiva na nossa área não é tarefa fácil.  Aliado
ao fato de que, pessoalmente, tenho certeza de que,
como ministrante, não trago comigo um conteúdo
específico ou uma substância ideal que seja capaz
de transformar ou “preencher” quem quer que seja.
Nem imagino, tão-pouco, que os senhores tenham
essa visão do conhecimento. Haveria assim uma

espécie de manancial inicial cujo conteúdo, uma
sorte de essência, nosotros, mestres, doutores,
graças às nossas teses parciais e totais, teríamos
acesso. E em seguida derramaríamos em belos
cântaros o néctar de um conhecimento. Quanto
mais perto da fonte, da nascente, quanto mais
próximo dessa essência, maior seria nossa
densidade. E assim, por meio de um fluxo contínuo,
o conhecimento iria seguindo a sua trajetória. Não!
Essa é uma noção por demais clássica para não
dizer vetusta.

A aula, portanto, eu dizia, ela se faz. Ela é feita
do encontro. Ela se dá no espaço do entre. A aula
não é dada. Ela é feita. Feita pelo ministrante e pelos
participantes. A aula deve ser basicamente encontro.

No campo das artes, temos o papel precípuo
de promover o interesse, estimular o movimento
do raciocínio, oferecer alguma experiência já
adquirida, mas nunca partir movido por uma ação
impositiva. O difícil equilíbrio entre o relativo e o
objetivo ou absoluto em nossa área, onde a criação
de subjetividades é notória, é o fiel da balança.

Assim, penso que o conhecimento se constrói
e se conquista por um movimento do sujeito sobre
si e sobre o mundo, como já nos mostrou Paulo
Freire. Ou como diria o próprio Stanislavski. “O
ator precisa trabalhar sobre si mesmo, isto é
conhecer-se”. Então o objeto da busca pelo
conhecimento estaria tanto dentro quanto fora de
si. E isso na nossa área é uma recorrência
permanente. Enquanto agente criativo eu necessito
deter conhecimento sobre a minha pessoa, minhas
habilidades; e assimilar, igualmente, os
conhecimentos que estão fora da minha pessoa,
normalmente aquilo que chamamos de técnica.
Não me refiro ao jogo. O jogo se dá sempre no
entre, no espaço do inter.

É muito normal escutarmos numa conversa
os atores dizendo:

– Descobri um professor ótimo de técnica de
Alexander!

– Nem te conto, estou fazendo capoeira de
Angola e está sendo o máximo!

– E a professora de canto que me indicaram.
Feríssima... Coloca a gente cantando em
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quinze dias. Tenho uma amiga que já foi, e
já está num musical que deu supercerto...

– Coisa incrível, né? No currículo de uma
antiga escola de teatro, num é que obrigavam
aos atores a fazer aula de esgrima?

– Que coisa mais velha!
– Obsoleta e ultrapassada!
Atualmente, vivemos uma permanente

avalanche de técnicas e vivências que prometem
performances maravilhosas e de alto grau artístico.
Isto é uma característica da própria prática teatral
cujas raízes encontram-se na vida real, no cotidiano.
E nesse sentido é natural que advenha essa
diversidade de técnicas e práticas para o
enriquecimento do trabalho dos agentes criativos
da cena contemporânea.

Apesar de bastante pueril o meu exemplo, o
caso é que enquanto existir teatro e atores, ou
melhor, enquanto houver atores e naturalmente
espectadores, haverá teatro. Todo o resto é
parcialmente dispensável e acessório.

Eu disse parcialmente. Pois todos sabemos
que o teatro é uma prática social coletiva, como
gostava sempre de repetir Jean Duvignaud. E que
a presença dos demais ofícios ligados à criação da
cena só vêm a contribuir para aperfeiçoar esta arte
que de fato não tem como ser individual. Por mais
que você seja um one man show, haverá sempre
alguém que antes do pano abrir terá olhado por
você, zelado para que sua atuação fosse bem-
sucedida. Você pode até ser uma pessoa pernóstica,
um artista exclusivista, um one man show

reservadíssimo, mas mesmo assim, ainda antes do
pano subir e da luz acender, há alguém que por
zelar pelo próprio teatro se preocupou com você.
Apesar de você ser maravilhoso, o teatro é bem
maior do que você e seu personagem.

Mas, voltando ao meu diálogo pueril, quero
reafirmar que há uma busca incessante por parte
do ator em estar se aperfeiçoando por meio de
técnicas corporais e vocais, permanentemente. Isso
deve acontecer independente da rapidez com que
essas diversas técnicas corporais e vocais são
anunciadas e que logo deixam de ser novidades.
Ou, por vezes, a técnica já é até consagrada,

entretanto aquele multiplicador, que vem no-la
apresentar, não passa de um velhaco e oportunista
ao se apropriar, inescrupulosamente, de legado tão
sagrado para outrem que a idealizou.

E é natural que seja essa a condição do ator, a
da busca por um movimento perpétuo, de
superação e aperfeiçoamento de seu corpo e
espírito, pois ele é o ator. Nosso último xamã, como
dizia o falecido ator Rubens Correia; ou como bem
definiu Guy Debord, no seu já clássico A sociedade

do espetáculo, “o profissional da exibição”.
Há, portanto, esse conhecimento sobre si, que

dizíamos acima, e este outro que está fora e precisa
ser assimilado. À maneira dos enciclopedistas, nós
poderíamos pensar em valores primários e em
valores secundários. Isto é, aquela categoria de
conhecimento, e saber que é gerado desde o interior
do sujeito (o que às vezes chama-se talento), e
aquele propiciado pela cultura e prática teatral que
floresce ao seu redor.

E lamento dizer que, no caso do ator, isso
sempre foi assim desde os tempos primevos, desde
que aqueles que vieram antes de nós foram
confrontados com a imperiosa necessidade de
“repetir” a atuação, dia após dia, de tablado em
tablado, de feira em feira, de praça em praça. Como,
portanto, instrumentalizar essa repetição?

Sem remontar aos Mestres Farsantes dos sécs.
XVI e XVII; aos Cômicos dell’Arte que
mambembaram por toda a Europa; a O paradoxo

do comediante de Diderot, que encantou tantos
atores; ao próprio Stanislavski, esse sol que não se
cansa de iluminar as nossas investigações, as mais
emergentes, e de arrojadas teorias, temos que
observar que a cada época se reinventam as
técnicas e procedimentos em acordo ou ruptura
com uma tradição. Um substrato que subjaz e por
vezes nem nos damos conta de que fazemos algo
que já foi feito há alguns séculos. Esta espécie de
movência dos conceitos que dá lugar ao novo
dificilmente nos traz, para dentro do campo da
prática artística, uma novidade definitiva. O
efêmero e o provisório não estão somente no
espetáculo que após uma temporada acaba se
dispersando, mas também estão presentes – o
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5 HODGE, Francis. Play directing: analysis, communication, and style. Fourth
Edition. New Jersey: Prentice Hall, 1994. A primeira edição desta obra é de
1971. Desde então ela é editada recorrentemente, tendo em vista que é um
exemplar precioso sobre assunto onde há poucas obras do gênero.

efêmero e o provisório – na própria dinâmica da
matéria viva, matéria que alimenta e engendra esse
mesmo espetáculo.

Trata-se sempre de uma complexa
reelaboração de formas e procedimentos a dar a
perceber o papel do Eu criativo e os fundamentos
que orientam esse movimento, ou esse “sopro vindo
da alma”, a expressão artística. Em outras palavras,
aquilo que defino como sendo não uma teoria,
certamente, mas a delimitação de um campo do
conhecimento que envolve a cultura e a prática
teatral. Isto é, o conjunto de princípios,
condicionamentos e regras; técnicas e
procedimentos artísticos em permanente atrito com
concepções estéticas e éticas objetivando a
representação cênica de uma obra ficcional.

6.

Mas até agora só lhes falei de forma muito
imprecisa e precária sobre a condição do ator diante
da necessidade de consciência sobre si e sobre as
técnicas formativas que lhe são fundamentais. Esse
aspecto formativo parece-me muito visível do ponto
de vista da formação do ator, encontrando, inclusive,
grande bibliografia consolidada sobre o assunto.

Entretanto, fato é que meu foco aqui deve ser
“Os diferentes processos de encenação e as
diferentes acepções do encenador”, conforme
anunciaram na engenhosa formulação do título de
nosso encontro, hoje.

Devo lhes precisar, entretempo, o local de
onde elaborei o que se seguirá, daqui a diante.

Instado a lecionar num curso de formação de
diretores teatrais, eu, que fora habilitado em
interpretação e direção pela Unirio, escola que
herdou uma forte mentalidade gerada no antigo
Conservatório Nacional de Teatro da Praia
Vermelha, no Rio de Janeiro, não me sentia lá muito
seguro e até mesmo convencido de que seria
possível “ensinar” direção, ou, corrigindo-me,
“mobilizar e estimular” os aspirantes à carreira de
diretores teatrais.

De onde partir? Por onde começar? Qual o
conteúdo? Meus colegas nesse curso apresentaram-
me um cardápio pronto, preciso e objetivo, que

muito me surpreendera, pois até então ignorava que
tais obras pudessem existir.

Era uma espécie de manual do tipo faça você
mesmo bem ao gosto dos anglo-saxões.5 Ou, olhe
veja como já pavimentamos para sua trajetória?
Observe os modelos e agora faça você a sua parte.
Motivação, causa, efeito e conseqüência, tudo já
formulado de tal maneira a nos dar conforto e
segurança para nossas próprias experiências.

Esses livros, de fato, ainda são muito úteis,
interessantes, ilustrativos e possuem a qualidade
de serem muito decentes e corretos. Até porque há
neles uma sinceridade de propósitos com o fito
sempre audacioso de ensinar que os aproxima de
maneira indelével dessas publicações dirigidas às
crianças onde há jogos, passatempos, exercícios
para colorir, copiar, recortar e colar... Não há aqui
nenhuma crítica pejorativa, o teatro também é a
arte do jogo de armar. Teatro é jogo. Há de se ver
sim que essas publicações refletem uma cultura
particular, um pensamento próprio que se quer
aplicativo com resultados calculados e imediatos.
Essas publicações, não deixam dúvidas, são um
excelente ponto de partida para o jovem aspirante
à carreira de diretor teatral. Na verdade, essa
bibliografia apresenta, por meio de exercícios
inclusive muito elucidativos, técnicas de análise e
abordagem do texto teatral; sugestões de
composições para cena; emprego da luz; escolha
de figurino; aplicações da sonoplastia; materiais,
etc. Trata-se, portanto, de um conhecimento
sistematizado que visa antes de mais nada uma
educação estética para o teatro. Porém, como toda
sistematização, é bom ficar vigilante e olhá-la de
forma crítica.

Evidentemente que aceitei a proposta de meus
colegas não sem uma certa reserva, até porque, para
quem não tinha a mínima idéia de por onde
começar, essa era uma excelente dica... Li diversas
partes e inclusive constatei que aquilo que meus
mestres na antiga Escola de Teatro na Unirio
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6 Refiro-me aqui ao trabalho do saudoso Yan Michalski, professor e crítico
teatral, que traduziu partes significativas desta mesma obra de Francis Hodge
para seus alunos do Curso de Direção Teatral e Teoria do Teatro na Escola
de Teatro da Unirio. A tradução se transformou na “Apostilha de Direção
Teatral” e encontrava-se disponível no Banco de Peças Teatrais da Escola de
Teatro. Provavelmente muitos alunos formaram-se tendo, unicamente, como
fundamento sobre direção cênica essa apostilha organizada por Yan Michalski.
Somente no início da década de 1980 é que o livro de ROUBINE, J-J.
Linguagem da encenação teatral. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982,
fora traduzido pelo próprio Yan Michalski.
7 A proliferação do dito teatro em arena nas universidades americanas
deveu-se, além das questões de custo e benefício para sua implantação,
também ao trabalho de JONES, Margo. Theatre-in-the-round. New
York, Toronto: Reinchart & Company Inc., 1951.

haviam me oferecido como subsídio em algumas
aulas de direção teatral já era, em parte, a tradução
de diversas passagens dessas obras.6

Por um lado, essas publicações possuem
grandes méritos, tendo em vista a natural
sistematização, aliado ao fato de que elas
desmistificam os meandros da criação artística e
democratizam, ao divulgar, a possibilidade de se
conhecer um campo do saber que possui autonomia
em relação aos demais campos do saber, detentor
de suas próprias regras e procedimentos. Esse é
um aspecto muito positivo que não pode ser
esquecido. Por outro lado, haveria, segundo essas
obras, uma orientação exata e precisa acerca da
concepção da cena teatral. Essas obras são muito
eficazes, certamente, para o trabalho com peças
realistas, de fundo psicológico bem definido, tal
como os exemplos retirados da literatura dramática
dos realistas europeus e a escola realista norte-
americana. O pensamento aí enunciado se adequa
muito bem também aos gêneros musicais, sobretudo
os modernos.

Sobressai da leitura desses textos uma
percepção de que em algum momento no âmbito
do ensino superior estadunidense foi estimulado
esse tipo de obra, bem como foi vulgarizado e
uniformizado pelas universidades o teatro de arena.
Graças ao seu baixo custo e alto retorno em termos
de benefício tanto no tocante à construção quanto
à manutenção. Junte-se a isso uma influência
decisiva do próprio mercado cultural do
entretenimento da América do Norte, que levou a
academia americana, ao padronizar o espaço de
representação, a assegurar, minimamente, a
transmissão de uma técnica para direção teatral.
Ao mesmo tempo, a Academia procurava facilitar
a circulação de conjuntos teatrais universitários
sem a preocupação de gerar grandes ônus com
modificações, em termos de produção, visando a
adequação das montagens ao espaço teatral do
teatro de arena.7

Diante da leitura dessas obras, pude distinguir
três aspectos fascinantes: O primeiro é que seus
conteúdos se adequavam perfeitamente ao teatro
de fundo realista e naturalista psicológico, aquele

que considera o personagem uma pessoa; o segundo
é que fica destacada a condição da função que
conhecemos como moderno diretor teatral na
posição de porta-voz do autor, ao mesmo tempo
em que procura acrescentar algo de uma leitura
pessoal à encenação. Isto é, haveria uma ênfase na
figura do diretor como um agente criativo que sabe
adequar os elementos da cena ao que poderíamos
chamar de espírito da obra do autor, como disse
antes, ou o que o velho Stanislavski chamou de
superobjetivo. E por terceiro, elas são capazes de
oferecer uma muito satisfatória introdução ao que
eu chamaria de educação estética dos sentidos para
a cena. E isso não é pouco para quem quer encenar
um texto teatral.

O caso é que, nesse começo dos anos 1990,
na escola onde estava lecionando, uma obra dessa
natureza parecia não dar conta da inquietação e
do inconformismo dos alunos-diretores em relação
ao teatro que idealizavam fazer. Os alunos
diretores traziam, para sala de aula, a novidade
surpreendente de que não queriam mais montar
textos teatrais convencionais. Isto é, o ponto de
partida para montagem teatral na cabeça daqueles
jovens, aspirantes à carreira de diretor teatral, não
advinha mais do texto dramático como fora ainda
para minha geração. O foco tinha se deslocado.

Isso era uma batalha para nós professores, pois
não havia mais uma regra e o que prevalecia era a
exceção sempre. Dois aspectos se aliavam e se
sobrepunham para essa situação. O primeiro é que
de fato tratava-se de uma geração, talvez a primeira,
que podia ser considerada como formada, na sua
quase totalidade, à base de imagens. A imagem era
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8 Digamos que a redescoberta de uma língua afeita ao espetáculo,
portadora de certa teatralidade, fora do registro da língua do colonizador
português, pode ser hoje verificada em importantes estudos de cunho
etnocenológico. Consulte-se a esse respeito os anais do V Colóquio
Internacional de Etnocenologia (org. de Armindo Jorge de Carvalho
Bião), UFBA, PPGAC-GIPE-CIT, Salvador, 2007.
9 UBERSFELD, Anne. O homem do julgamento. Trad. Walter Lima Torres
Neto. (L’art du théâtre. Actes Sud/ Théatre National de Chaillot, hiver 1985. /
Printemps, 1986, nº 6, p. 73-74). http://www.estudosteatrais.blogspot.com/.

a referência mais forte para eles. E em segundo, o
fato da reviravolta do próprio teatro que apresentava
uma cena, cuja tendência, cada vez mais, sinalizava
sua emancipação do texto teatral por criadores do
nível de um Bob Wilson, François Tanguy, Robert
Lepage, Pina Bausch, Tadeuz Kantor, Richard
Foreman e tantos outros. Vamos e venhamos que
há uma enorme distância, para não dizer um abismo,
entre a excelência artística e a maturidade de vida
desses criadores da cena contemporânea e um jovem
aspirante à carreira de diretor teatral. Porém, quando
somos jovens, o que não nos falta é pretensão. E
isso é muito saudável, sempre.

Eu dizia que a culpada disso tudo, “pois era
necessário encontrar um responsável”, era a nossa
própria madrasta, dentro de casa mesmo, a língua
brasileira. Ela não teria nos legado uma dramaturgia
bastante forte e interessante como elemento
fundante de uma cultura teatral que gerasse uma
língua portuguesa teatralizada. Vamos e venhamos,
mas ninguém se acha lá muito influenciado por Gil
Vicente ou por Camões. O teatro do primeiro não
faz parte do nosso imaginário, a obra do segundo é
linda, porém não é teatro. Esse descompasso entre
nossa matriz dramatúrgica, a de vertente
portuguesa, em relação ao grau de
representatividade equivalente -– inglesa, francesa,
espanhola, alemã – nos colocou numa situação
subalterna que desde o século XIX estamos
tentando reverter. O que seria até natural para uma
ex-colônia. Evidentemente, essa situação foi
adensada pelas características regionais do país
continental onde vivemos; seu hibridismo e tantos
outros fatores que não me cabe aqui enumerá-los.8

Conjuntamente, dois outros fatores
adensavam nosso dia-a-dia na condição de
professor de direção teatral em termos de
encaminhamentos para uma orientação. A presença
quase que massiva da influência do dito teatro
antropológico de Eugênio Barba e todos os seus
êmulos surgidos aqui no Brasil, nas últimas décadas.
Em nome do Terceiro Teatro ecoava a palavra
mágica “treinamento”. Presumo que nunca se
treinou tanto para se fazer um espetáculo, nestas
últimas três décadas do final do século XX. A noção

do treino, para aqueles alunos-atores, era muito
fugidia e acreditava-se que de tanto treinar e dominar
certa técnica corporal ou vocal o espetáculo
aconteceria. O que é um equívoco. O treinamento
é um procedimento técnico, não é um procedimento
estético ou poético, apesar de poder haver poesia
em certos exercícios vocais e corporais.

Associava-se agora, ao treinamento do ator, a
expressão-chave que parecia ser capaz de abrir todos
os caminhos da criação e justificaria qualquer
cronograma de montagem. E era muito bom, pois
naquela altura ninguém definia muito bem, pois definir
muito poderia inclusive revelar a fragilidade das
iniciativas dos jovens aspirantes à carreira de diretor.
A expressão-chave era “processo colaborativo”.

Os procedimentos criativos, apesar de
“inovadores”, requerem, para sua efetiva eficácia,
maturidade, permanência e experiência de vida
artística. Stanislavski dizia que com o passar dos
anos o ator melhorava naturalmente sua capacidade
atuacional pelo simples fato de ter assimilado um
maior conjunto de experiências humanas capazes
de serem agora reinventadas por ele, melhores
destiladas em seu espírito. O mesmo não parece
ser tão relativo quanto ao trabalho do diretor, cujo
fim de sua ação criativa é outra, o plano de sua
ação é no intelecto. O campo de ação do
coordenador do espetáculo é o campo da
capacidade de selecionar e julgar, como bem
observou Anne Ubersfeld.9 Enquanto que, dentro
de certas concepções de direção, a atuação do ator
é derivativa desta conceitualização estabelecida
pelo próprio diretor.

Antes de continuar, preciso enfatizar que não
sou contra o teatro antropológico, a criação
coletiva, o treinamento do ator, ou o processo
colaborativo, ao contrário, sou muito favorável a
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10 Pouco se tem trabalhado sobre a figura do ensaiador dramático. Apesar de
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por nós em: Entre técnica e arte: o trabalho teatral do ensaiador na virada do
século XIX/XX. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS, 2, 2001, Salvador. Anais... Salvador:
UFBA/ Abrace, 2001. p. 272-278. (Memória Abrace, V); Introdução histórica:
o ensaiador, o diretor e o encenador. Folhetim, Rio de Janeiro: Teatro do
Pequeno Gesto, n. 9, p. 60-71, 2001; Entre técnica e arte: introdução à prática
teatral do ensaiador 1890-1954. Sala Preta, São Paulo: Departamento de
Artes Cênicas/ECA/USP, n. 3, p. 164-173, 2003; O que é direção teatral.
Urdimento, Florianópolis – Programa de Pós-Graduação em Teatro da
Udesc, n. 09, dez. 2007. Ressaltem-se ainda as importantes contribuições
sobre a condição do ensaiador dramático com os atores e as injunções da
categoria autor-ensaiador consultando-se: REIS, Ângela. Cinira Polônio a

divette carioca. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001; e CHIARADIA,
Filomena. Em revista o teatro ligeiro: os ‘autores ensaiadores’ e o ‘teatro por
sessões’, na Companhia do Teatro São José. Sala Preta, São Paulo:
Departamento de Artes Cênicas/ECA/USP, n. 03, p. 153-163, 2003.

isso tudo. Não sou favorável ao dogmatismo
suscitado por essas correntes e procedimentos,
sobretudo no âmbito da formação de jovens
aspirantes à carreira de Artes Cênicas.

O caso era que eu me encontrava na condição
de jovem professor diante de um currículo e
conteúdos por vezes questionáveis e via
nitidamente que essas novidades em termos de
procedimento inquietavam, ao mesmo tempo em
que atropelavam os alunos. O resultado dos
trabalhos dos estudantes era sempre muito bonito
em termos visuais, muito conceitual em termos
programáticos e bem apresentado em matéria de
produto cultural, pois, a essa altura, já havia muito
tempo que a expressão produto cultural já fazia
parte do jargão teatral. E apesar de todo esse
capricho por parte dos alunos e nossos esforços de
orientadores, os espetáculos, em sua maioria, não
se sustentavam. Havia expressão demais e
comunicação de menos.

Diante deste quadro de problemas é que fui
encontrando, graças à inquietação e mobilização
dos próprios alunos-diretores, como que até então
o ofício do diretor teatral vinha sendo entendido
e, sobretudo, como seu perfil vinha sendo
reinventado ou transmitido no Brasil.

A situação se adensava, pois a relação do teatro
com a televisão, ao menos no ambiente criativo do
Rio de Janeiro, ainda é muito forte. Visto que, desde
sua criação, a televisão, ao deixar de ser um mero
aparelho da família do telefone, isto é, da condição
de transmissor da informação, passou a ser meio de
divertimento e simulacro da realidade. Em rápidas
palavras, o meio promotor da cultura de massa. E
nesse movimento, cada vez mais, para se perpetuar
na atualidade, ao menos no âmbito de sua produção
ficcional, o sistema televisivo foi cooptando os
agentes criativos. Primeiro aqueles do rádio,
naturalmente, depois do teatro, e por fim do cinema
e da informática. Apesar de subordinada a uma
corrente realista convencional e segura, as narrativas
televisivas apareciam sempre como um objeto de
referência e de debate entre muitos alunos.

Ao encaminhar essa investigação, acabei
denominando de matrizes do agenciamento da cena

teatral os três comportamentos ou perfis destes
agentes criativos que denominamos genericamente
de diretor teatral. Esses três comportamentos estão
identificados pelos seguintes nomes: o ensaiador;
o diretor e o encenador.10

7.

Já faz um tempo que me dediquei nas horas
mortas ou quem sabe perdidas a pensar um caminho
relativamente lógico para demonstrar aos alunos-
diretores que esse coordenador do espetáculo teatral
reflete em primeiro lugar aquilo que de maneira geral
denominamos de “o espírito de seu tempo”. Trata-
se na verdade de uma mentalidade possível de ser
manifesta graças às injunções cognitivas e às
convenções socioculturais celebradas pela própria
comunidade na qual esse agente criativo se encontra.

Não obstante, em primeiro lugar, a aparente
classificação entre essas três figuras não deve
despertar nenhum sentimento de hierarquização ou
subalternidade. Em segundo lugar, essas são matrizes
de agentes criativos ideais, isto é, que não existem,
tal e qual, na natureza do teatro. São categorias ideais
estabelecidas no intuito de colaborar no exercício
do entendimento dos processos de configuração da
cena como obra de arte.

Como veremos, os três comportamentos
diante da concepção da cena (atuação, espaço, luz,
som, cor, textura, forma, tempo, etc.), apesar de
poderem ser localizados cronologicamente dentro
de nossa cultura e prática teatral, com maior ou
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11 ROUBINE, J.-J. A linguagem da encenação teatral. Trad. Yan Michalski.
Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982. p. 14.

menor intensidade de atuação, não desapareceram
por efeito deste mesmo tempo. Ao contrário, eles
se justapõem e estão presentes, ainda hoje, nas
realizações teatrais. Basta que nos esforcemos um
pouco para detectá-los. É mais gratificante ainda
constatar as intercessões possíveis de serem
figuradas na diversidade do repertório atualmente
oferecido ao espectador.

Tenho que observar a facilidade legada pela
própria língua portuguesa, que na sua
generosidade nos oferece essas três denominações
– ensaiador, diretor, encenador. Normalmente,
diretor e encenador são sinônimos e empregados
com o mesmo objetivo, resultando em idêntico
significado. Entretanto, quando da tradução de
A linguagem da encenação teatral, de J-J. Roubine por
Yan Michalski, em 1982, o historiador e crítico
teatral afirmava, na sua Apresentação inicial
desta obra, que seria melhor, naquela altura,
empregar encenação no lugar de direção, pois,
dizia ele, “a nossa direção, além de possuir uma
conotação potencialmente autoritária contrária ao
espírito que prevalece na obra, refere-se mais de
perto ao processo executivo de uma realização
teatral, enquanto na palavra encenação vejo
implícito, com maior força sugestiva, o resultado
da elaboração criativa de uma linguagem
expressiva e autônoma”.11

De fato, o problema não está na riqueza da
língua portuguesa, mas talvez na exclusividade do
emprego do termo mise en scène em francês, que é a
única palavra para designar a encenação do
espetáculo teatral, e, por derivação, a palavra
metteur en scène para diretor ou encenador, apesar da
ressalva de Yan Michalski.

Ainda seguindo a pista deixada por Yan
Michalski sobre esse caráter “autoritário” do
coordenador do espetáculo teatral, é bom lembrar
que o falecido crítico parecia ter em mente,
naquela altura dos acontecimentos, a noção de
diretor associada àqueles espetáculos que eram
designados como “espetáculo de diretor” lá pela
década de 1980 e 1990. É importante
especificarmos, então, essas três figuras ainda
pouco enunciadas.

8.

Em termos cronológicos, podemos localizar,
em primeiro lugar, o trabalho teatral do ensaiador
dramático. Ele seria o agenciador do espetáculo
teatral num período dito pré-moderno; já a figura
do diretor teatral estaria associada à criação da cena
na sua fase moderna de nossa cultura e prática
teatral ocidental; restando ao que chamamos de
encenador o papel de criador da cena em tempos
ditos pós-modernos.

Antes de descrever as características das três
figuras em termos de procedimento de trabalho e
concepção cênica, seria desejável sinalizar, ainda
que precariamente, essas faixas temporais.

Apesar de não ser nossa ênfase aqui, é
necessário lembrar que uma periodicidade não pode
deixar de estar associada às questões sociais e
mormente de ordem econômica dentro de uma
sociologia do teatro. Há uma dinâmica na vida
social e econômica que condiciona movimentos de
interação entre os perfis apontados. Ainda não nos
detivemos com a atenção que a questão necessita,
acerca da definição dessas faixas cronológicas, pois
nos parece que estas distinções, em termos de
meios de produção, apresentam-se complexas tendo
em vista a superposição de “tempos” distintos
dependendo do local de onde emana essa produção
artística. Apesar de nossa consciência, essa questão
da periodicidade ainda não foi satisfatoriamente
enfrentada e resolvida.

Entretanto, entendemos então que, de uma
maneira geral, o legado que constitui o conjunto
de técnicas e procedimentos de trabalho atribuído
ao ensaiador dramático remontaria ao
Renascimento. Desde o surgimento da perspectiva
linear; o acabamento da caixa de ilusão da cena
frontal com sua moldura e o arco do proscênio; e,
sobretudo, com a fixação de um repertório de
gêneros claramente definidos, herdeiro do século
XVII; estabeleceram-se “tratados” e teorias sobre
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12 O Renascimento foi pródigo na produção de tratados de cenografia.
Observe-se, por exemplo, que desde 1486, que é uma espécie de ponto de
partida para toda reflexão dos decoradores e arquitetos devido ao fato de
se ter redescoberto os escritos Marco Vitrúvio Pollione. Sua obra De

architetura favoreceu o desenvolvimento, a divulgação e a aplicação das
técnicas arquiteturais e igualmente influenciou a composição da cena e a
disposição do edifício teatral. Em 1545, por exemplo, foi o arquiteto
Sebastiano Serlio quem publicou o seu O segundo livro de perspectiva,
editado em Paris, no qual abordava a arquitetura teatral. Acreditava-se que
teria sido ele quem havia configurado os três cenários (telões) comédia,
tragédia e sátira (pastoral). O arquiteto Andréa Palladio deu início à
construção do teatro de Vicenza (1580 projeto e início) e Vicenzo Scamozzi
o termina, em 1585, cuja inauguração se deu com a encenação de Édipo

rei. Em 1638, teve-se a publicação de Prática de fabricar cenas e máquina

de teatro, de Niccola Sabbattini.
13 Note-se que, nesse sentido, o movimento de incentivo dos estados
nacionais europeus na reconstrução de sua identidade foi largamente
auxiliado pelos ditos teatros públicos. Constata-se, inclusive hoje, que
após estas instituições terem desempenhado o papel de indutores do
ressurgimento da arte teatral, inclusive como agente de pronto
restabelecimento das nações européias, na atualidade desempenham a
função de catalisadores da integração européia. Desde 1990, graças ao
empenho e à iniciativa do então ministro da cultura da França, Jack Lang,
e de Giorgio Strehler, foi se articulando um movimento, entre os países
europeus que já dispunham dessa rede de teatros públicos, para se
estabelecer uma integração no nível cultural entre as diferentes regiões
da Europa, com a finalidade de integrar e garantir a consolidação cada
vez mais firme do estabelecimento da União Européia. Consultar o
endereço eletrônico http://www.ute-net.org/ ou Ubu: Revista do Teatro
Europeu, em http://www.ubu-apite.org/fr/magazine/.

a concepção do olhar e a racionalização do espaço
da cena dita frontal à italiana.12

Mesmo sabendo da flexibilidade de concepções
acerca dessas faixas temporais, procuramos localizar o
ensaiador dramático nessa extensão, que remonta ao
Renascimento, devido ao fato de que, enquanto o tempo
avança, sua função ora foi desempenhada por um
músico, um cenógrafo, um ator, um autor; e somente
na segunda metade do século XIX teve-se notícia de
que ele se dedicava, exclusivamente, coordenação da
parte artística e material da cena, à representação, vez
por outra atuando também como ator.

O século XIX é por assim dizer o momento
culminante de seu trabalho, visto a proliferação de
teatros e o crescimento de uma demanda de
entretenimento nas principais cidades européias e
americanas. Junte-se a isso a eclosão dos
movimentos Naturalista e Simbolista nas artes de
maneira geral e no teatro de forma particular. Foi o
ensaiador dramático o homem de confiança de
diversos autores que com suas peças quiseram
chamar atenção para os novos fundamentos de uma
arte que buscava refletir o real de forma exata,
expondo a miséria dos ambientes e das
personagens, rompendo uma vez por todas com a
idealização do comportamento ficcional que
reinava desde o classicismo.

Pouco a pouco, no bojo do movimento
Naturalista/Simbolista no século XIX, se delineou
o segundo perfil. O perfil do moderno diretor
teatral encontra nas figuras paradigmáticas de
André Antoine e de Constantin Stanislavski suas
matrizes comportamentais. E daí em diante,
coloca-se em movimento a noção de um diretor
teatral que, ao se considerar como porta-voz do
autor dramático, também se vê diante da
responsabilidade e da necessidade de criar uma
camada sígnica que refletisse a sua interpretação
pessoal de certa obra dramática. O estabelecendo
uma “camada” de subjetividade que plasma sobre
a cena especialmente concebida para ela é a
afirmação de uma teatralidade, identidade do
espetáculo. É o primado das diversas e possíveis
versões de montagens de um mesmo texto por
vários diretores diferentes que propõem ao texto

as mais distintas visões para glória da dramaturgia
e sucesso da encenação. Este novo princípio de
trabalho estipulava, por exemplo, a leitura de mesa
como procedimento obrigatório a toda equipe de
criação envolvida com a montagem, assim como a
leitura da totalidade do texto por todo o conjunto
de atores para melhor conhecimento do todo,
independente das suas partes. É a idéia de que há
uma organicidade na operação do texto à cena e
um melhor entendimento das partes se dá pelo
conhecimento do todo tanto da escrita dramática
(o texto) quanto da escrita cênica (a encenação).

9.

Quando da reconstrução da Europa, durante
o pós-guerra, foi a noção de “Teatro de Arte”13 que
se impôs para colaborar no reerguimento das
identidades nacionais. Essa tendência teatral tinha
fortes contornos humanísticos e clássicos. Diga-se
de passagem que foi essa concepção, similar àquela
da virada do século XIX para o XX, agora
atualizada após 1945, que levou Bertolt Brecht e
Helene Weigel a se instalarem em Berlim Leste e
criarem o Berliner Ensemble em 1949. Em Milão,
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14 O cartel foi integrado pelos diretores: Louis Jouvet; Gaston Baty;
Charles Dullin e Georges Pitoëf. Tratava-se de uma associação colaborativa
informal onde esses homens de teatro que comungavam dos mesmos
princípios referentes a uma cultura e prática teatral comum ajudavam-se
mutuamente na realização de seus espetáculos e projetos. Associa-se a
esses criadores o estabelecimento de uma sistemática na direção da
consolidação de um teatro de arte nas décadas de 1940-1950, na França.
15 Consultem-se a este respeito os trabalhos de: GIANELLA, Maria de
Lourdes Rabetti. Contribuição para o estudo do moderno teatro

brasileiro: a presença italiana. São Paulo: Departamento de História da
FFCHL/USP, 1988; RAULINO, Berenice. Ruggero Jacobbi: presença
italiana no teatro brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 2002, e VANUCCI,
Alessandra. Crítica da razão teatral: o teatro no Brasil visto por Ruggero
Jacobbi. São Paulo: Perspectiva, 2005.
16 Consulte-se sobre essa noção o trabalho exemplar de análise de três
espetáculos específicos do então criador cênico Gerald Thomas. In:
FERNANDES, Silvia. Memória e invenção: Gerald Thomas em cena. São
Paulo: Perspectiva, 1996. Ou ainda a seguinte obra: GALIZIA, Luiz Roberto.
Os processos criativos de Robert Wilson. São Paulo: Perspectiva, 1986.

Paolo Grassi e Giorgio Strehler construíram seu
edifício para o Piccolo Teatro de Milano, inaugurado
em 1947. Na França, o TNP passou a ser dirigido
por Jean Vilar em 1951, após convite feito pelo
governo. Entretanto, já desde 1947 esse diretor
vinha trabalhando em prol da descentralização em
função do Festival de Arte Dramática de Avignon,
que ele próprio criara. Na Inglaterra, cujo teatro
sempre teve uma tendência fortemente ligada ao
entretenimento comercial, estabeleceu-se de pronto
a valorização de um repertório que retomava os
grandes clássicos elisabetanos. Tratava-se de um
movimento geral tanto a leste quanto a oeste de
Berlin. Com essa cidade passando a ser uma espécie
de ponto de equilíbrio entre as nações européias
após o fim do conflito e o restabelecimento das
fronteiras. Nesse ambiente de um “Teatro de Arte”,
foi o diretor teatral o agente de uma pactuação com
a sociedade na busca por uma modernização da
cena, ao mesmo tempo em que a obra teatral se
apresenta como uma obra de arte.

Dessa década de 1950 em diante, ainda nos anos
1970 e 1980 se afirmava o primado do diretor,
conforme Anne Ubersfeld gosta de chamá-lo, como
aquele “diretor demiurgo” e por vezes irascível na
imposição de suas idéias. São os descendentes de B.
Brecht pelo viés alemão e os descendentes de J.
Copeau por conta do cartel, e mais tardiamente os
herdeiros de V. Meyerhold e dos simbolistas russos.
Para esses diretores, o influxo da cena estaria centrado
no texto ainda que se divirja sobre o tratamento a ser
ministrado. O texto ainda estava circulando entre a
periferia e o centro da criação cênica.

A experiência do cartel na França,14 durante
as décadas de 1940 e 1950, foi o exemplo mais
bem acabado dessa proposta de visão de trabalho
teatral junto aos elementos da cena realizados pelo
diretor teatral, que condicionado ao texto não
deixava de expressar um pensamento de juízo sobre
esse mesmo texto. Para exemplificar, no caso
brasileiro, podemos lembrar das experiências dos
diretores italianos que tanto colaboraram com o
Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e que
encarnam exatamente esse perfil que estamos
descrevendo — Luciano Salce, Ruggero Jacobbi,
Adolfo Celi, Roberto D’Aversa, Gianni Ratto.15

Da década de 1980 para a de 1990, aqui no
Brasil, houve um adensamento em torno da figura
do coordenador do espetáculo teatral bastante
notório, e inclusive verificado na própria imprensa
especializada. Sinalizava-se o dissolvimento dos
grupos de “criação coletiva” e afirmava-se a
preponderância dos “espetáculos de diretores”.
Verificava-se, daí em diante, uma série de
novidades em termos processuais que alterariam a
promoção, exibição e recepção de uma narrativa
cênica – procedimentos de exploração da cena por
conta de novos recursos tecnológicos;
realinhamento da chamada direção dos atores
propondo-se uma nova situação para o ator no
interior do espetáculo; uma nova aplicação da
expressão oral e corporal; o estremecimento das
fórmulas até então consagradas no emprego dos
elementos da cena que são subordinados, não mais
àquela idéia detectável ou “lida” no resíduo
dramático, no texto teatral tradicional; etc.

A cena agora estava definitivamente livre da
literatura dramática ou de um núcleo ficcional que
gerasse uma essência, para estar subordinada a uma
idéia autônoma que se tornava encenação.16 Daí a
percepção de que esse encenador teatral, mais do
que encenar uma história ou uma narrativa oriunda
de uma matriz dramática ou dramatúrgica, servir-
se-ia de outras fontes possíveis. Colocava-se em
cena uma idéia; um problema; uma questão; ou até
mesmo a própria memória desse realizador cênico.
Poderia-se dizer que, em certa medida, o trabalho
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teatral desse coordenador contemporâneo do
espetáculo teatral estaria intimamente associado ao
trabalho criativo daqueles cineastas que forjaram o
que vulgarmente chamamos de cinema de autor.
Linguagem e conteúdo foram sintetizados em prol
dessa criação cênica que estaria desobrigada de
revelar uma dramaturgia convencional. Dissolve-se,
nesse sentido, a figura do autor teatral stricto sensu.

A própria noção de dramaturgia se modificava
diante dessa nova engrenagem. Se,
etimologicamente, drama é oriundo do grego e
significa ação, dramaturgia, em si, seria por
definição particular a “arte ou a técnica da
composição dramática”. Mas qual composição
dramática seria possível em tempos
predominantemente pós-dramáticos?

Dizia Pirandello que a trama de uma peça era a
razão de ser do personagem. O caso é que hoje a
noção de dramaturgia e conjuntamente aquela de
personagem extrapolam os limites daquilo que
outrora fora a composição de peças teatrais.
Contemporaneamente, encontram-se espetáculos de
diversos coletivos teatrais ou de criadores cênicos
que afirmam desenvolver uma “dramaturgia própria”
ou uma “dramaturgia corporal” sem necessariamente
se ater à “composição de um personagem”; ou ainda
trabalhos que repousam sobre uma “dramaturgia do
ator”, que exploram a sua própria biografia como
resíduo para cena; com encenações que são
elaboradas segundo uma dramaturgia oriunda de
“processo colaborativo”, entre outras denominações.

Naturalmente, estes são desdobramentos que
possuem sua origem histórica e estética no trabalho
teatral de um V. Meyerhold, apesar de que, por
vezes, essa matriz paradigmática seja atribuída às
experiências de B. Brecht, autor e diretor de seus
próprios espetáculos. O fato é que, na atualidade,
a discussão sobre a construção de uma dramaturgia
se afirma por conta de um processo criativo híbrido,
onde a noção de autoria não se apresenta mais
como era no passado. A noção de autoria hoje é no
mínimo flutuante diante dos diversos
procedimentos e determinismos vivenciados pelo
coletivo teatral. E esse dissolvimento da figura do
autor dramático tradicional acaba se refletindo no

trabalho teatral desse agente criativo que estamos
chamando de encenador.

À guisa de conclusão, estabelecemos um
quadro sinótico17 sobre estes três perfis
mencionados e que deve colaborar no intuito de
ser um indutor dos estudos dos processos criativos
dos comportamentos destes agentes criativos diante
da produção daquilo que costumamos chamar
genericamente de encenação teatral. Trata-se de
um quadro exclusivamente idealizado para fins
didáticos. Portanto, toda cautela acerca de
generalizações é importante para sua leitura.

17 Este quadro é um ponto de partida e não está “fechado”, ao contrário,
ele deve “provocar uma abertura” para discussões sobre a coordenação
e realização do trabalho criativo do responsável pela encenação teatral.
Os perfis estabelecidos não devem ser entendidos como classificatórios
e reducionistas. São tipos ideais para facilitar o estudo da cultura e da
prática teatral. Não devemos interpretar um perfil como superior, mais
desenvolvido, ou melhor, do que o outro. O que está em questão é a
dinâmica do trabalho imaginário engendrado pelos criadores cênicos
com o intuito de estabelecer uma interface com a sociedade e seus
modos de apreensão do espetáculo. Este quadro, na data de hoje, já está
superado, pois não contempla o perfil do performador teatral.
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Perfil / 

Trabalho 

Teatral 

Ensaiador / Repetidor Diretor / Regente Encenador / Coreógrafo 

Concepção da 

cena 

Pré-moderna. Localizada desde a saída 
da I. M. Renascimento, séculos XVI, 
XVII, XVIII, XIX. Cenógrafo, autor, 
músico, ator e empresário podem 
desempenhar essa função.  

Moderna. Verificada desde o final do 
séc. XIX, já ao longo da segunda 
metade deste mesmo século. Função 
assumida por alguém que se coloca 
fora da cena. Como verdadeiro 
mediador. 
 

Pós-moderna. Agregando manifestações 
híbridas como o teatro dança, herdeiro das 
vanguardas, das experiências da Bauhaus, da 
arte coreográfica, em diálogo com os processo 
criativos das vanguardas históricas (a escrita 
em vigília e o processo associativo...) Seleção; 
colagem e montagem. Presença do cinema. O 
realizador. 

Disciplinas de 

apoio 
História, Humanidades, Retórica. 

História, Ciências Sociais (Sociologia, 
Psicologia, Antropologia e Política). 

História, Ciências Sociais (Sociologia, 
Psicologia, Antropologia, Política), Estética, 
Filosofia, Psicanálise. Holística. 

Autoria do 

vestígio 

ficcional. 

A fábula 

Autor dramático 
(ficcional) 

Autor dramático 
(atrito entre real e ficcional) 

Autor-encenador ou em processo 
colaborativo com o encenador e equipe de 
agentes criativos. Biográfico e ficcional ao 
mesmo tempo. 

Texto 

Textocêntrico; gêneros fixos, com a 
necessidade de adequar a dramaturgia 
com a cena. Autoria marcada pela 
figura do autor dramático. 

Textocêntrico; produção de 
subjetividade; interpreta ao mesmo 
tempo em que se diz porta-voz do 
autor. Herdeiro de um projeto 
humanista e da tradição. 

Cenocêntrico; negação da dramaturgia 
convencional como base de trabalho, 
repensando-se o processo de criação cênica. 
Herdeiro das vanguardas. A personagem 
ficcional é subtraída. 

Atuação 

 
Ator-tipo 

 
Ator de composição 

Ator-bailarino; ator-colaborador; ator-autor; 
dramaturgia do ator; dramaturgia do corpo. 
São diversas as denominações. 

Espaço 

Frontalidade sem outra possibilidade 
de espaço dedicado a reproduzir 
tipologias reconhecíveis de imediato 
pelo espectador. 

Inicia-se na frontalidade, mas rompe 
com a caixa de ilusões na busca por 
espaços não convencionais. Sugestão e 
abstração. Ganha inclusive o espaço da 
rua. 

Espaço conceitual; um outro espaço baseado 
na frontalidade ou não. Espaço flutuante. 
Espaço ficcional e espaço real confrontados e 
confundidos. 

Aspectos 

sonoro-visuais 
Pré-codificados Criados especificamente Elementos da linguagem cênica 

Espectador/ 

Público 

Público indistinto. Diversos segmentos 
socioculturais associados e 
hierarquizados dentro da sala de 
espetáculo. 

Público de diletantes. Especialista. 
Herdeiro do gosto de uma certa elite 
cultural. O espectador que conhece a 
obra apresentada. Teatro dito de arte. 

Segmentado e dirigido. Grupos de 
espectadores. Segmentação não mais na sala, 
mas por conta da temática; ou projeto de 
montagem. 
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Educação Somática: seus princípios

e possíveis desdobramentos

 Marcia Strazzacappa1

RESUMO: Seria a Educação Somática um método de

reabilitação corporal? Ou trata-se de uma terapia corporal? A

Educação Somática tem apenas fins terapêuticos e corretivos ou

também pode ser usada com fins profiláticos e preventivos?

Poderia a Educação Somática ser empregada para a criação

coreográfica cênica? Essas são algumas das questões que

nortearam minha pesquisa de doutorado e conduziram a uma

investigação anterior sobre a gênese dessas técnicas e suas

possíveis aplicações. No presente artigo, compartilho com o

leitor resultados do estudo, no qual são apontados os conceitos

fundadores da Educação Somática.

Palavras-chave: educação somática; gênese; criação coreográfica;

técnicas corporais.

Somatic Education: its principles and possible developments

ABSTRACT: Would Somatic Education be a method of

rehabilitation? Or is it a body therapy? Has Somatic Education

only corrective or therapeutic purposes or can it also be used

with prophylactic and preventive purposes? Could Somatic

Education be used to create choreographies? These are some of

the questions that guided my doctoral studies and led to a

previous research on the genesis of these techniques and their

possible applications. This article shows the study results about

the founding concepts of Somatic Education.

Keywords: somatic education; genesis; choreographic creation;

body technique.

A expressão Educação Somática já faz parte do
vocabulário nacional. Em diferentes espaços, tanto
educacionais quanto terapêuticos, como escolas de
dança, academias, estúdios privados, centros de
fisioterapia, cursos universitários, ouve-se essa
expressão. Porém, na mesma medida em que o termo
é difundido e utilizado, acaba sendo vítima de muitos
equívocos e confusões. A Educação Somática poderia
englobar todas as técnicas corporais desde que
praticadas de forma consciente? Seria a Educação
Somática um método de reabilitação corporal? Ou
trata-se de uma terapia corporal? A Educação
Somática tem apenas fins terapêuticos e corretivos
ou também pode ser usada com fins profiláticos e
preventivos? A Educação Somática pode ser
empregada para a criação coreográfica? Essas

1 Marcia Strazzacappa, artista da dança e pedagoga. Doutora em Artes pela

Universidade de Paris, França. Professora da Faculdade de Educação da

Unicamp. Bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq.

2 A tese intitulada Fondements et enseignements des techniques

corporelles des artistes de la scène dans l’état de São Paulo, au

XXème siècle, Universidade de Paris, França, 2000, encontra-se em sua

íntegra  disponível on-line. Sua tradução e adaptação foram concluídas

e a publicação em língua portuguesa está no prelo pela Summus.

questões, dentre outras que nortearam minha
pesquisa, conduziram a uma investigação anterior
sobre a gênese dessas técnicas e suas possíveis
aplicações. Como a Educação Somática chegou à
cena? Que tipo de emprego se faz da Educação
Somática nos países da Europa e da América do
Norte, onde ela é mais difundida?  E aqui no Brasil?

O presente texto apresenta uma síntese do
último capítulo de minha tese de doutorado2, no qual
são feitas reflexões com o objetivo de esclarecer
alguns conceitos fundadores da Educação Somática.
O texto apresenta igualmente uma discussão sobre
a prática da Educação Somática no país, dando
destaque aos educadores somáticos nacionais.

A história de um termo

A Educação Somática já está presente em
território nacional há, pelo menos, quatro décadas,
porém mais conhecida sob outros títulos, como
técnicas corporais alternativas, técnicas de release, técnicas

de consciência corporal. Sabemos que a expressão
Educação Somática foi definida pela primeira vez por
Thomas Hanna em 1983, num artigo publicado na
revista Somatics. O referido artigo afirmava que a
Educação Somática era “a arte e a ciência de um
processo relacional interno entre a consciência, o
biológico e o meio-ambiente. Estes três fatores vistos
como um todo agindo em sinergia” (HANNA,
1983, p. 7). Segundo Sylvie Fortin, professora da
Universidade de Quebec, Canadá, após a realização
do primeiro simpósio bianual “Science and Somatics
for Dance”, em 1989, o termo passou a ser
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3 A expressão reformador do movimento (reformateur du mouvement) estará

sendo empregada no presente texto diante da falta de uma outra que

melhor traduza nossa idéia (pensadores do movimento?! Teóricos do

movimento?!).

gradualmente consolidado, o que se verifica depois
da formação do International Somatic Movement
Education and Therapy Association, nos Estados
Unidos, e do Regroupement pour l’Education
Somatique, no Quebec. No Brasil, vimos o
reconhecimento dos trabalhos de Klauss e Angel
Vianna, de José Antonio Lima, de instrutores de
diferentes técnicas que se disseminaram pelo país,
além da abertura de cursos superiores em dança com
abordagens somáticas (Faculdade Angel Vianna –
no Rio de Janeiro; Anhembi-Morumbi, em São Paulo,
para citar alguns), além de cursos de pós-graduação
– especialização.

Para Fortin (1999), em seu artigo intitulado
Educação somática, novo ingrediente da aula de dança, a
educação somática “engloba uma diversidade de
conhecimentos onde os domínios sensorial,
cognitivo, motor, afetivo e espiritual se misturam
com ênfases diferentes”. Assim, temos as técnicas
de Alexander, Feldenkrais, Bartenieff, a Ideokinesis,
o Body-Mind Centering, entre outras.

Nos estudos de doutoramento realizados sobre
a gênese das chamadas técnicas de Educação
Somática e numa análise comparativa e
aprofundada sobre aquelas que chegaram e são
utilizadas em território nacional, pude observar
alguns pontos em comum no que concerne a seus
princípios fundadores, quais sejam:
1. as técnicas de Educação Somática estudadas

tiveram um ponto de partida comum: uma lesão
séria, uma doença crônica ou uma moléstia;

2. as técnicas de Educação Somática colocaram
em questão a medicina normalmente praticada
nos países ocidentais;

3. as técnicas de Educação Somática
percorreram uma trajetória similar,
essencialmente empírica, que ia da prática à
teorização;

4. as técnicas de Educação Somática apresentam
como pensamento fundador a unificação
corpo/espírito do indivíduo.

Um princípio comum

Os reformadores do movimento estudados
definiram suas técnicas a partir de problemas

vividos. Intitulo como reformadores do movimento3 os
pioneiros no desenvolvimento e na codificação de
técnicas corporais específicas que tinham como
preocupação o movimento (ou a recuperação do
movimento) do homem e da mulher
contemporâneos. Os reformadores se diferenciam
de coreógrafos, bailarinos e diretores teatrais
porque as técnicas que idealizaram não
apresentavam, a priori, fins estéticos. Sabe-se que
a codificação de muitas técnicas corporais efetivada
por artistas tinha como objetivo a adequação do
movimento dos intérpretes à sua concepção pessoal
de movimento. Ao praticar a técnica desenvolvida
pelo coreógrafo, os dançarinos tornam-se mais
aptos para executar com maior perfeição as idéias
de movimento por ele concebidas. Assim foi com
várias escolas de dança moderna como Martha
Graham, José Limon, Merce Cunnighan, entre
outros. O intuito do desenvolvimento de suas
técnicas de dança era estético-criativo. Os
coreógrafos não estavam necessariamente
preocupados com o corpo, nem com a
individualidade de cada dançarino. Ao contrário, o
dançarino dever-se-ia colocar à disposição do
coreógrafo, anulando, se preciso (e possível) fosse,
suas características pessoais. Padrões de
movimento e ideais de corpo são idealizados e
solicitados por cada escola. O dançarino é, assim,
um instrumento (uma massa de modelar) a serviço
de uma estética.

Diferentemente dos coreógrafos, os
reformadores do movimento não pensavam na
padronização de corpos, nem tinham uma pré-
concepção estética. O desenvolvimento de suas
técnicas, embora tenham surgido da necessidade
de solucionar problemas específicos e mesmo
pessoais, tinha como objetivo exatamente o oposto:
resgatar a unidade e identidade do ser humano.
Estas técnicas partiam do princípio de que nenhum
ser humano é igual ao outro e de que estas
diferenças deveriam ser respeitadas e mantidas. Os
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reformadores se diferenciam dos demais
profissionais da área corporal pelo fato de terem
sido os criadores, os “pais” de novas concepções,
de novas maneiras de se pensar o corpo e o
movimento. Os demais, como os discípulos diretos
(formados pelos próprios reformadores) ou
indiretos (formados em suas escolas), herdaram os
conhecimentos do mestre-criador, alguns seguiram
os mesmos caminhos já traçados, outros se
rebelaram, abrindo suas próprias trilhas.

Dominique Dupuy, coreógrafo, dançarino e um
dos precursores da dança moderna francesa, afirma
no prefácio da obra Anthologie de François Delsarte que

Gerda Alexander, Mathias Alexander, Moshe

Feldenkrais, Joseph Pilates e ainda outros, todos como

ele [Delsarte] partiram de problemas encontrados, de

acidentes superados, de experiências vividas, que os

abriram à intuição, para elaborar métodos que, cada um

dentro de sua própria esfera, ultrapassaram o corpo, a

expressão para afetar o homem inteiro. (Dupuy apud

PORTE, 1992, p. ix)

Isto pode ser exatamente o que diferencia os
reformadores do movimento dos discípulos de uma
determinada técnica. No entanto, não podemos
acreditar que a condição sine qua non para a criação
e sistematização de uma técnica corporal seja ter
sido vítima de um acidente, de uma lesão ou de
um problema qualquer. Estas situações podem
levar o indivíduo a refletir sobre seu próprio corpo
e movimento e buscar soluções criativas para o seu
bem-estar. Muitos avanços da área da saúde foram
obtidos por meio de estudos aprofundados de
moléstias (para a medicina) e de casos (para a
psiquiatria e psicologia). Muitas técnicas de
Educação Somática se serviram destes
conhecimentos, não apenas com os fins de
reeducação corporal e terapêuticos, mas também
com objetivos profiláticos e preventivos.

A relação entre técnicas corporais

e saúde/medicina

As técnicas definidas pelos reformadores do
movimento colocaram em cheque a medicina
tradicional normalmente praticada nos países da
Europa e da América. Moshe Feldenkrais (que teve
um grave problema no joelho), Mabel Todd (que

foi vítima de paralisia), Matthias Alexander (um
ator que perdeu a voz), citando apenas alguns a
título de exemplo, não concordavam com as
soluções trazidas pela medicina tradicional da
época. Este descontentamento levou-os a tomar
em mãos suas curas, questionando, assim, a
atuação da própria medicina. Para não generalizar,
dever-se-ia dizer que os reformadores
questionaram a má medicina tradicional que era
normalmente praticada, não a medicina ocidental
indistintamente, pois não se podem negar avanços
incríveis obtidos em outras áreas da saúde,
sobretudo no que toca a doenças da
contemporaneidade como câncer e Aids.

Os reformadores do movimento não tinham
como objetivo o desenvolvimento de técnicas
terapêuticas, nem queriam questionar as práticas
médicas de sua época. O objetivo deles era
encontrar soluções para seus respectivos problemas.
No entanto, ao iniciarem suas pesquisas e definirem
seus métodos, as aplicações terapêuticas e as
críticas às práticas já existentes acabaram sendo
uma conseqüência quase inevitável. Não podemos
nos esquecer do processo judicial do qual Mabel
Todd foi vítima nos anos 1950, acusada pela
Associação de Médicos de Nova Iorque por praticar

a medicina ilegalmente, ou o caso de Irene Dowd, que
foi demitida de um hospital porque se recusara a
cuidar de seus pacientes “em partes”, ou seja, cuidar
apenas daquela que apresentava problemas. Estes
fatos são exemplos claros de que a medicina se
sentia ameaçada pelas ações dos reformadores,
sobretudo pelos bons resultados por eles obtidos.

A busca por práticas consideradas alternativas,
como a medicina homeopática, mostra a insatisfação
de pacientes frente à medicina que é normalmente
praticada, que retira do indivíduo exatamente sua
individualidade. Como José Antonio Lima, médico
e educador somático, afirma:

a frustração que a despersonalização da relação médico/

paciente traz ao usuário, está seguramente abrindo a

possibilidade de apontar-se a hipótese de que a

homeopatia, reconhecida pelo leigo como o ramo “não

acadêmico” da medicina, tratamentos baseados em

“medicina natural”, Florais de Bach e várias Mandalas

religiosas ou orientais, são solicitadas por pacientes que
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estariam a procura, exatamente, da possibilidade de não

serem normatizados. (LIMA, 1994, p. 16)

É dentro deste espírito que as técnicas
corporais encontraram um reconhecimento, um
status no mundo terapêutico dito “alternativo”,
mesmo sem ser esta sua vocação primeira. Estas
práticas, ainda que sem o rótulo de médicas, trazem
benefícios aos indivíduos que as praticam,
oferecendo-lhes exatamente aquilo que procuram
na medicina tradicional, mas que raramente
encontram: a atenção à sua integridade.

No entanto, não podemos confundir. Sabe-se
que todo e qualquer trabalho corporal, seja ele
esportivo, ritualístico ou artístico, seja a dança, o
teatro, a acrobacia, entre outros, toca o indivíduo
como um todo. Não há a dicotomia corpo/espírito,
“tudo o que toca o corpo, o coração registra. Tudo
que é falado ao coração, mesmo que em segredo, o
corpo escuta” (STRAZZACAPPA, 1994, s/p). Não
é este fato em si que irá implicar ou garantir o
caráter terapêutico destas atividades.

A relação entre teoria e prática

O terceiro ponto em comum entre as técnicas
de Educação Somática estudadas se encontra na
relação entre a prática e a teorização desta prática.
Todos os reformadores partiram do vivido, do
concreto, de suas experiências sensoriais, de suas
vivências. Desenvolveram pesquisas fundamentalmente
empíricas. A teorização foi posterior. Dizemos
teorização e não teoria, porque esta última está
presente a todo instante. Não acreditamos na
dicotomia teoria/prática, como defendem alguns
pensadores. A teoria e a prática caminham lado a
lado e alimentam-se mutuamente. A teorização é
compreendida como a reflexão profunda e
sistemática sobre dados empíricos, alimentada por
dados intuitivos e científicos posteriores à
experimentação.

No caso da Educação Somática, vimos que
muitos reformadores partiram da intuição e da
experimentação. Mabel Todd é um exemplo
concreto. Ela seguia apenas sua intuição. No início
de suas investigações costumava dizer a seus
alunos: “pode soar tolo, mas funciona” (TODD,

1937/1997, p. 216). A teoria sobre seu trabalho
surgiu quando ela passou a ter uma médica entre
seus estudantes, Dra. Lulu Sweigard, que terminou
ficando mais conhecida que a própria mestra ao
realizar uma pesquisa que acabou por sistematizar
um trabalho corporal baseado na comprovação
científica do trabalho de Todd.

A teorização tem sua riqueza como memória.
A memória que permite ao outro começar um
trabalho a partir do ponto onde o primeiro parou.
Esta arte efêmera que é a arte do movimento pode
encontrar sua eternidade nesta memória, nos
princípios e fundamentos perpetuados em registros.
Foi assim que Delsarte pôde ser ressuscitado 60
anos após sua morte. As universidades têm um
papel importante na preservação desta memória.
Cabe lembrar que muitos reformadores, sobretudo
os brasileiros, encontraram nas instâncias
universitárias o respaldo financeiro e logístico para
poder teorizar seus trabalhos. Foi assim com Klauss
Vianna e José Antonio Lima, dentre outros.

A relação dicotômica corpo/espírito

As técnicas desenvolvidas pelos reformadores
do movimento tiveram uma noção fundadora
comum: a afirmação da unidade do ser humano,
quer dizer, a convicção da unificação corpo/
espírito. Embora isso pareça ser, a princípio, um
ponto comum, este pensamento contém um longo
e difícil debate. Todos afirmam categoricamente
que o Homem é a unificação do corpo e do espírito.
Mas de que corpo eles falam? De que espírito? Não
tratarei aqui desta problemática imensa que
mereceria ser objeto de uma outra tese, mas gostaria
de indicar alguns pontos para nossa discussão.

A afirmação da unidade corpo/espírito é
defendida ao longo dos discursos de certos
reformadores que tendem a manter em suas
retóricas a utilização do duplo conceito “corpo/
espírito”. Ora, se o Homem é uma unidade, por
que, então, continuar a acentuar o dualismo?
Outros reformadores estão convencidos da
unidade, mas, em suas práticas, acentuam um
elemento em relação a outro. Mais uma vez, se o
Homem é uma unidade, é possível haver a
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supremacia de uma parte em relação à outra? Assim,
poderíamos dividir os reformadores em dois
grupos: o primeiro, que acentua a ação do
pensamento sobre o corpo, e o segundo, que
acredita que o corpo tem uma ação mais efetiva
sobre o pensamento. Embora fique claro que
nenhum dos dois grupos nega a existência destes
dois fatores como elementos edificantes de uma
unidade do indivíduo.

Os reformadores nascidos de uma linha na
qual a imagem e a visualização têm importantes
papéis no desenvolvimento de suas técnicas, como
as técnicas de Alexander, a Ideokinesis e seus
discípulos (Todd, Sweigard, Clark, Dowd,
Bernard), acentuam a ação do pensamento, não
como princípio da metodologia, mas como
ferramenta para o sucesso de seu método. Já o
trabalho de Bartenieff, Baindbrigde-Cohen,
Feldenkrais, Struyf-Denys, Gerda Alexander,
Vianna e Lima são mais voltados à ênfase do corpo
e do movimento.

Buscando clarear equívocos

Nesses anos de estudo e pesquisa sobre
Educação Somática no país, tenho constatado
algumas confusões e outros equívocos quanto à
denominação de certas atividades corporais e suas
aplicações como pertencentes a este campo do
conhecimento. Embora trabalhos sérios de
Educação Somática já sejam realizados no Brasil
há mais de quatro décadas por inúmeros
profissionais formados em diferentes linhas, a
Educação Somática, vitimada por um modismo
(como tantos outros que já presenciamos no país),
passou a ser vista como um “selo de garantia” ou
um “certificado de qualidade” das técnicas
corporais. Isso levou a uma tentativa desenfreada
de intitular trabalhos corporais como pertencentes
à gama de técnicas de Educação Somática. Sob
esse ponto de vista, professores das mais variadas
técnicas corporais se auto-intitularam educadores
somáticos ou, ainda, passaram a chamar e divulgar
suas atividades como Educação Somática, no
intuito de aumentar a clientela e o valor bruto de
sua hora de trabalho.

O equívoco de nomear trabalhos técnicos
corporais como Educação Somática não parte
apenas de professores e instrutores. Por vezes, o
próprio praticante começa a realizar “treinamentos
somáticos cotidianos” [sic] por meio da execução
de práticas de qualquer natureza, independente de
seu fim específico. Dentro desse terreno recém-
batizado (que gera, inclusive, um incômodo ao se
juntar as expressões “treinamento” e “somático”),
incluem-se técnicas de dança, de luta, capoeira,
yoga, Pilates, para citar algumas.

Baseando-nos apenas nos elementos
apresentados nesse texto, já se podem descartar
algumas tentativas de incluir ou classificar técnicas
de dança que são notoriamente com fim estético
e/ou cultural (como balé clássico e dança moderna
ou ainda manifestações populares como as danças
religiosas, as danças de rua, a capoeira, etc.), e
outras técnicas com fins de combate (luta
tailandesa, tai-kon-do, entre outras), como técnicas
de Educação Somática, quando realizadas dando
ênfase à consciência corporal. Mesmo que um
profissional do universo da arte busque praticar
essas técnicas de dança ou de luta com uma
intenção diferenciada, isto é, com o objetivo de
aprimorar seu trabalho corporal, desenvolver maior
flexibilidade e adquirir maior consciência corporal,
ainda assim não estará praticando Educação
Somática. Trata-se de um equívoco. O que permite
a uma determinada técnica ser considerada como
Educação Somática não é o fato de ser realizada
com maior preocupação e atenção com o corpo, e
sim, como vimos no presente texto, sua gênese,
seus fundamentos, suas metas e as metodologias
empregadas para chegar a esses objetivos.

Mas poder-se-ia perguntar: por que a
necessidade de qualificar toda e qualquer técnica
corporal como sendo Educação Somática? Seria isso
apenas fruto do modismo? Qual a finalidade de
classificar e de criar categorias para determinadas
atividades? Verifica-se um uso perverso da
classificação quando, de fins didáticos e
informativos, passa-se a um uso discriminatório, ao
se criar concomitantemente uma ordem hierárquica,
com a valorização de uns em detrimento a outros.
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Ora, as técnicas de dança, de luta, de alongamento,
de condicionamento corporal, como as acima
elencadas, quando praticadas de forma consciente
e com a mediação de um bom professor, instrutor
e/ou mestre, representam trabalhos técnicos
altamente qualificados, o que é bom e desejável,
independente de terem o “selo” de Educação
Somática. Aliás, ser efetivamente um trabalho de
Educação Somática não é garantia de qualidade, pois
já presenciei atividades notoriamente de uma linha
específica de Educação Somática sendo realizadas
de qualquer forma, sem nenhuma orientação
adequada. Ou seja, o crédito não está na técnica em
si, e sim em quem a ministra e orienta.

Desdobramentos possíveis e/ou

aproximações desejáveis

Há alguns exemplos de trabalhos que associam
atividades técnicas convencionais (técnica de
dança clássica, moderna, luta, capoeira, entre
outras) com técnicas de Educação Somática
(Alexander, Feldenkrais, Ideokinesis, Bartenieff
Fundamentals, Body-Mind-Centering) que podem
surtir efeitos muito positivos.

Sylvie Fortin realizou um estudo com três
dançarinas profissionais com o objetivo de analisar
os efeitos da Educação Somática sobre o trabalho
profissional enquanto dançarinas, professoras e
coreógrafas. Nesse estudo,4 evidenciou-se que a
Educação Somática, como instrumento para
professores e coreógrafos, pode mudar a qualidade
do trabalho em sala. “A educação somática não está
mais sendo oferecida simplesmente como um
treinamento complementar, nem para o estudo da
técnica; cada vez mais, ela está sendo integrada à
própria aula técnica” (FORTIN, 1998, p. 64).

A influência das técnicas de Educação
Somática nos cursos de dança começou a mudar a
estrutura de funcionamento dos cursos. Antes,
como nos indica Fortin, eram os próprios
coreógrafos que impulsionavam a evolução,
introduzindo suas estéticas e suas ideologias de
corpo nas aulas de dança e no trabalho de
treinamento físico. Atualmente, a Educação
Somática ocupa um espaço importante ao lado de
coreógrafos e diretores teatrais, concluindo que a

percepção do papel da Educação Somática poderá
mudar assim que sua prática estiver incorporada
em grande escala nas aulas técnicas de dança.

Caminhando para concluir a

reflexão

Caminhando para a conclusão, não da discussão,
mas do presente texto, destaco que na atualidade
temos em território nacional uma gama de técnicas
somáticas sendo praticadas e ensinadas e um número
considerável de profissionais atuando nos campos da
arte, da saúde e da educação, formando, inclusive,
praticantes e outros profissionais. Já há nos cursos
superiores de dança brasileiros pessoas que trabalham
na interface entre dança e Educação Somática. Há
igualmente cursos de pós-graduação (especialização)
sobre a temática e pós-graduandos em diferentes
programas (educação, saúde e arte) desenvolvendo
pesquisas sobre Educação Somática.

Nos diferentes espaços nos quais atuo e nos
cursos que ministro, sejam eles acadêmicos ou de
educação não-formal, tenho disseminado os
resultados dessa minha pesquisa teórica e,
sobretudo, destacado a “prata da casa”, isto é, o
trabalho dos reformadores do movimento nacionais,
como Klauss e Angel Vianna e José Antonio Lima.

Da mesma forma como Paulo Freire, no campo
da educação, e Augusto Boal, no campo do teatro,
tornaram-se referências internacionais, por vezes mais
conhecidos e difundidos no exterior que no próprio
país, identifico no trabalho dos Vianna e de José
Antonio Lima, quanto no trabalho de seus discípulos
de primeira e segunda geração, princípios inovadores
e resultados surpreendentes no que tange a esse
campo do conhecimento, com as mais variadas
aplicações e possibilidades. Aqueles que tiveram a
oportunidade de estudar com esses verdadeiros
mestres, em seus distintos momentos, compreendem
o que falo. Caberia talvez ainda, num exercício
hercúleo e enquanto ainda é possível beber na própria
fonte (no que toca a Angel e Lima), produzir mais
estudos e pesquisas sobre o trabalho desses pioneiros
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tupiniquins, cujos trabalhos
têm a somar no campo da
Educação Somática e, sem
dúvida, irão continuar a
influenciar não apenas o
ensino da dança, mas as
demais áreas nas quais a
educação corporal esteja
presente.
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Prise en compte des enjeux
esthétiques et de santé en
danse contemporaine
professionnelle: paroles de

chorégraphes, interprètes et répétieurs

Sylvie Fortin1

RÉSUMÉ:Dans cet article, j’aborde comment la santé est
négociée selon plusieurs aspects de la pratique professionnelle
de la danse. Alors que plusieurs chorégraphes, en sous-texte
de leurs œuvres, dénoncent des injustices humaines, nous
pourrions escompter une considération de la santé et du
bien-être des artistes qui donnent corps à ce regard sur le
monde. Nos résultats d’entrevues auprès d’une quarantaine
de chorégraphes, répétiteurs et interprètes professionnels
s’apparentent toutefois à ceux d’autres études en regard de la
passion et de la vocation souvent évoquées pour expliquer
les atteintes corporelles auxquelles consentent les artistes.
Ces derniers sont même parfois fort résistants à de nouvelles
façons de penser et de vivre leur art.  De nos entrevues est
clairement apparu un discours dominant axé sur la préséance
de l’œuvre et le dépassement des limites corporelles.  Si la
danse contemporaine est née en réaction au codes du ballet,
elle continue à perpétuer une culture du silence face aux
souffrances physiques et à la détresse psychologique des
interprètes.

Mots-clés: Danse, Santé, Souffrance, Éducation somatique,
Esthétique, Passion

ABSTRACT: In this article, we try to understand how health
is negotiated in relation to various aspects of professional
dance based on our interviews with over forty artists in the
professional dance milieu in Montreal, Québec, Canada.
Health and aesthetics are interrelated concepts since how
dancers come to regard their health is a matter of socialization
in a milieu that values surpassing of oneself and precedence
of the choreographic work.  The development of any creative
process invites choreographers and dancers to take risks and
engage in many unknown aspects.  Unfortunately, a critical
appreciation of the creative process, in terms of physical and
mental health is the exception rather than the rule.  Dancers
are passionate and accept silently physical and psychological
challenges.

Keywords:  dance, health, somatic education, aesthetic, suffering,
passion

1 Coreógrafa, professora e pesquisadora do Departement de Danse da

Université du Québec à Montréal, Canadá.

2 Pour de l’information concernant  l’éducation somatique et ses liens

avec la danse, lire Fortin 1998, 1999; Fortin et Long, 2005; Weber et

Fortin, 2004.

3 International Association of Dance and Medicine.

4 Si nous privilégions ici le terme constructions de la santé plutôt que

représentations, opinions, perceptions ou conceptions de la santé, c’est

pour mettre en évidence le fait que nous adoptons une approche

socioconstructiviste (HOWE et BERV, 2000).

Alors que les danseurs sont appelés à relever
des défis chorégraphiques toujours plus élevés,
rivalisant indirectement avec les corps virtuels du
cyberespace, comment pensent-ils et vivent-ils leur
art quotidiennement ? Jusqu’à quel point les artistes
sont-ils prêts à mettre en danger leur santé physique
et psychologique au nom de l’art ? Comment
parlent-ils de leurs rapports au corps? Quelle est
leur expérience de l’éducation somatique2? Ces
questions sont d’importance puisque les danseurs
doivent très souvent composer avec des problèmes
de santé affligeant leurs activités professionnelles
au point de mettre prématurément un terme à leur
carrière. Si les écrits en médecine de la danse3

contribuent grandement aux connaissances sur la
fonctionnalité des corps, notre perspective
privilégie plutôt les enjeux socioculturels de la
corporéité. Nos travaux s’inscrivent dans une
recherche de compréhension des pratiques
scéniques et des discours sur l’art qui font la
promotion de certains usages du corps, certains plus
empreints de violence que d’autres. De notre point
de vue, les artistes construisent, déconstruisent et
reconstruisent4 sans cesse leur rapport au corps et
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5 Les expressions en italique proviennent des personnes interviewées.

à la santé ; ils sont des participants actifs de leur corporéité
dans les limites de leur accès à différents discours.

Par discours, nous entendons un ensemble de
façons de penser, de faire et de parler, qui
caractérisent les champs de l’activité humaine. Les
discours forment et sont formés par les
comportements individuels et les changements
sociaux.  Ils sont en fait des « régimes de vérité »
(Foucault, 1963) qui spécifient ce qui peut être dit
et fait en des moments et lieux particuliers, et  qui
soutiennent certaines relations de pouvoir.  De
façon générale, on peut dire que le discours
dominant en danse valorise un corps idéal tandis
que le discours de l’éducation somatique fait la
promotion de l’expérience sensible qui reconnaît
la singularité du danseur.

Si des normes culturelles s’inscrivent depuis
toujours dans le corps des danseurs, et si les
atteintes au corps dansant ont toujours existé, le
fait nouveau tient d’une part à l’aggravation du
phénomène pour des raisons économiques liées à
la globalisation de l’industrie culturelle, et d’autre
part au questionnement éthique que suscite le
décalage observé entre certains projets esthétiques
et l’entité réelle qu’est le corps.  Certaines œuvres
chorégraphiques, sous le couvert de rechercher une
nouvelle sensibilité dans le dépassement des limites
scéniques, nous semblent aborder le corps du
danseur avec une dépréciation de sa matérialité.
Le statut du sensible est bien questionné mais,
comme les deux faces d’une même médaille, il
risque de basculer vers une certaine abstraction du
corps du danseur. Les sensations de plaisir et de
souffrance ne peuvent pourtant pas être ignorées
dans la prise en compte du corps au service de l’art
chorégraphique.  Le corps s’avère l’aspect le plus
politique mais aussi le plus personnel de la danse.
Un dépassement de ses possibilités n’est jamais
dissociable de son expérience phénoménologique
et de son contexte socioculturel.

Telle était notre posture de chercheure lorsque
nous avons débuté une série d’études portant sur
les constructions de la santé auprès d’artistes de
Montréal, Québec, Canada (Fortin, 2008). Dans le
cadre de cet écrit, nous retiendrons quelques

résultats de nos études conduites avec des
chorégraphes, des répétiteurs et des danseurs.  Plus
spécifiquement, nous avons procédé à des entrevues
individuelles avec 13 chorégraphes, 5 répétiteurs et
20 danseurs professionnels en danse contemporaine.
L’échantillonnage est représentatif de l’ensemble des
profils des artistes et des conditions d’exercice
existants dans le champ québécois de la danse.  Les
entretiens menés à partir de canevas d’entrevue semi-
structurée ont été analysés selon une adaptation de
la méthode de la théorisation ancrée, c’est-à-dire de
manière qualitative plutôt que quantitative (Paillé,
1996). Ainsi, l’utilisation du logiciel d’analyse de
données qualitatives NVivo a facilité l’identification
de thèmes récurrents dans les discours des artistes
interrogés.

Le paradoxe du corps « en santé

mais abimé »5

Dans les entretiens, toutes les personnes sans
exception, nous ont dit « être en santé mais
abîmés ».  Être en santé pour un danseur équivaut
à être fonctionnel, c’est-à-dire arriver à faire son
métier et à répondre à la demande chorégraphique,
ce qui n’exclue pas l’omniprésence de la douleur
ou de l’inconfort dans la réalité quotidienne des
danseurs. Les danseurs, comme la majorité de la
population en général, établissent un lien très net
entre leur état de santé et leurs habitudes de vie.
Ils font preuve d’une auto surveillance rigoureuse
en regard de l’alimentation et du sommeil, motivée
en partie par la crainte de ne pas se nourrir
correctement ou de ne pas récupérer suffisamment
pour combler les besoins énergétiques exigés par
le métier. Être et se maintenir en santé s’avère une
nécessité de tous les instants et exige une grande
variété de stratégies préventives, protectrices et
récupératrices qui constituent les habitudes de vies
spécifiques à la danse.

« Se préparer »

Pour se préparer à la danse, la plupart des
danseurs, tous âges confondus, accordent une
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grande importance aux classes techniques,
classiques et contemporaines. Toutefois, vu les
qualités franchement athlétiques de la gestuelle
contemporaine, cet entraînement peut ne pas
permettre, à lui seul, de répondre aux demandes
chorégraphiques actuelles.  Ce que je trouve
intéressant dans la danse », nous dit un danseur,
« c’est le dépassement corporel. Comment est-ce
qu’on pourrait préparer le corps à faire cet excès-
là? (…) Ça veut donc dire être très créatif dans
son entraînement et avoir une panoplie de
possibilités. Par conséquent, plusieurs danseurs se
tournent vers des pratiques de renforcement
musculaire. En popularité croissante, les approches
somatiques qui cumulent tout autant des fonctions
préparatoires que réparatrices. Elles sont  perçues
par les danseurs, surtout les plus âgés, comme une
« nourriture essentielle à l’équilibre du corps ». Les
soins du corps tels les massages, huiles de bain ou
tisanes fortifiantes sont également du menu. Les
commentaires des danseurs révèlent non seulement
la variété bien établie des pratiques de préparation,
mais surtout l’individualité avec laquelle ils les
aménagent au quotidien. Objet-sujet de sa propre
construction, le corps du danseur n’a jamais été
autant encouragé à consommer une grande variété
de techniques d’entraînement aussi bien que de
produits corporels.  Le danseur opère sur lui-même
un « auto-façonnement créateur », dirait
Shusterman (1992).  La danse se voit identifiée à
une liberté de corps, à une libération du corps par
le corps, qui exige action et effort. Alors s’impose
une dimension réflexive pour que les multiples
exercices de construction, déconstruction,
reconstruction du corps garde une cohérence pour
les artistes constamment interpellés par le passage
des « modes chorégraphiques » auxquelles il est
parfois difficile de résister.

« Se protéger »

La créativité des danseurs est au rendez-vous,
non seulement lors de la préparation à la danse,
mais aussi lors du travail de création, répétition et
représentation, par l’usage d’une variété de micro-
stratégies pour contourner les situations

potentiellement problématiques. Par exemple, dans
une situation où le chorégraphe lui demande
d’improviser pour nourrir la création d’une pièce,
un danseur d’expérience nous confia ne proposer
qu’une gestuelle qu’il sait pouvoir répéter de
nombreuses fois sans se blesser. Dans leur
processus de création, les chorégraphes convient
fréquemment les danseurs à jouer différents rôles
allant de la reproduction fidèle du geste jusqu’à
une collaboration active à la mise en oeuvre
chorégraphique où le danseur devient une sorte de
co-auteur.  Au sein d’un même processus de
création, l’artiste peut être appelé à transiter entre
ces différents rôles qui, pourrait-on croire, sous-
tendent des conséquences différentes sur la santé.
Lorsque le processus créateur repose sur la
participation active des danseurs à l’élaboration de
l’œuvre, cela permet-il, tel que supposé par certains
chorégraphes, de soutenir la santé et le bien-être
des danseurs?

J’travaille beaucoup à partir de leur corps, donc c’est pas
quelque chose qui leur est imposé de l’extérieur. La plupart
du temps, c’est assez modelé sur leur corps (et) je leur dis
toujours qu’ils choisissent leurs tortures (en riant)

S’il apparaît vraisemblable, dans certains cas,
que le dialogue suscité par la co-création représente
un partage de responsabilité de la santé entre
chorégraphe et danseurs, le chorégraphe reste le
signataire le plus en vue de l’œuvre. Dans certains
cas, le terme de co-création nous apparaît
problématique car bien que danseurs et
chorégraphe puissent être passionnément investis
dans la démarche artistique, leur relation n’est
jamais exempte d’enjeux de pouvoir (Guigou,
2004). Comme le soulignait une répétitrice, il est
extrêmement difficile de refuser quelque chose à
un chorégraphe alors que la création suppose de
« consentir à l’inconnu, au débordement et au
dépassement de soi » et que le refus des danseurs
est sévèrement jugé.  La situation est complexe.
De nos conversations avec les danseurs se dégage
l’idée que les atteintes au corps ont à voir avec le
rapport qu’entretient le danseur avec son art.  Au
terme d’un long et complexe processus
d’incorporation des « habitus » du milieu, dirait
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Bourdieu (1979), le danseur a intériorisé des façons
de sentir, de penser et d’agir qui convergent vers une
grande dévotion à l’art.  Ainsi, dans bien des cas le
danseur ne se trouve pas en situation de contrainte
extérieure imposée par le chorégraphe mais au
contraire participe de lui-même à des situations
fragilisantes pour sa santé. Aux dires de Rannou et
Roharik (2004), les nouvelles méthodes de création
peuvent même dans certains cas être vues comme
une « forme ultime du don de soi » (p. 181).

« Se réparer »

Aussi incontournable que les stratégies
préventives et protectrices, les danseurs nous ont
dit consacrer  beaucoup de temps et d’argent à
 « réparer » leur corps abîmé.  Les danseurs
constituent une importante source d’informations
en matière de santé. Entre collègues, ils ont
développé un réseau informel où circulent
connaissances, références de spécialistes,
traitements  et produits variés. La blessure est une
réalité à ce point dérangeante qu’il est inévitable
de réfléchir aux conditions qui l’ont provoquée.
Elle peut  stigmatiser un « manque de
concentration », « un échauffement hâtif », ou
encore « un problème de rébellion avec le
chorégraphe ». Souvent, elle est vécue par le
danseur comme une « défaillance », une
« faiblesse ».  Pour plusieurs chorégraphes, il revient
aux danseurs de prendre la responsabilité de leur
état de santé.

Il n’y a pas de limites. Je dis aux danseurs que moi, en
tant que chorégraphe, j’ai tous les droits. J’peux leur
demander de se lancer par la fenêtre du quatrième étage,
et s’ils sont assez fous pour le faire, c’est leur problème
(…) C’est souvent de cette impossibilité-là que va surgir
quelque chose de très riche, et là, véritablement, on a créé
quelque chose. On est devant un problème irrésoluble,
et c’est toujours l’interprète qui trouve la solution. 

Il ressort de cette section que tout en étant
conscient que de nombreux facteurs externes
influencent leur santé, les solutions que les
danseurs privilégient spontanément et
quotidiennement font écho au discours social
dominant qui fait porter aux individus la
responsabilité de leur santé et qui fait de l’entretien

de soi une obligation civique et morale qui,
ultimement, peut s’inscrire contre les
revendications collectives. Pour le danseur,
culpabilité, inquiétude d’interférer sur le
déroulement de la création ou sur l’échéancier du
travail, peur de perdre son emploi, l’expérience de
la blessure peut s’accompagner d’une détresse
psychologique élevée. Il faut donc savoir résister
soigneusement au sentiment de culpabilité et au
blâme qui apparaissent quasi inéluctable dans le
contexte d’un discours santéiste (Crawford, 1980 ;
Williams, 1998) qui attribue l’état de santé à des
facteurs individuels en diminuant l’importance des
déterminants socioéconomiques que sont, par
exemple, les conditions de travail telles les heures
de répétition ajoutées juste avant le spectacle, la
fatigue accumulée par le double emploi, les studios
inadéquats ou le calendrier artistique serré pour
minimiser le coût des tournées.

L’acceptation d’une « pratique à risque »

L’acte de créer représente une « recherche
d’innovation » et de « dépassement », un « plongeon
dans l’inconnu », une « ré-invention du mouvement »
de tous les instants qui, malgré les corps solidement
entraînés, est potentiellement douloureux, comme
l’illustre ce commentaire d’une danseuse:

En danse contemporaine, on réinvente le mouvement à
chaque pièce. Puis ça, ça fait mal .... Quand on est devant
la création, on ne peut pas se mettre à réfléchir: « je peux
pas faire ça parce que c’est nocif pour mon corps ». Pour
moi, aller vers un processus de création, c’est aller vers
quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises
pas, que tu ne possèdes pas, par essais et erreurs. Alors,
c’est difficile de penser que la notion de santé doit être
constamment présente.

Autant chez les danseurs que les chorégraphes,
le terme « excès » est consensuel mais cela engendre
tout-de-même un questionnement chez certains
chorégraphes:

Personnellement, je sais que j’suis constamment en train
de placer mes danseurs dans une situation d’inconfort.
Alors, elle est où la ligne entre faire l’effort pour rendre
c’qui est demandé et aller trop loin dans l’effort, puis se
faire violence et se faire mal ?

Les pratiques du cirque, très répandues à
Montréal, ont certes contribué à renouveler
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l’esthétique de la profession mais ont aussi
encouragé des prises de risque physique comme
jamais auparavant. Concilier les « excès » que peut
comporter une démarche de création au besoin de
fonctionnalité du corps se révèle une tâche
complexe difficilement compatible avec le discours
dominant en santé qui favorise la construction de
corps responsables et raisonnables. En effet, la
majorité des études portant sur le risque et la santé
tend à représenter la prise de risque en tant que
résultat de l’ignorance ou de l’irrationalité (Lupton
et Tulloch, 2002).  Les danseurs rencontrés ont
cependant mis de l’avant les aspects positifs de la
prise volontaire de risque et parlé du sentiment
d’autocontrôle associé au plaisir de dépasser des
limites, qu’elles soient kinesthésiques,
émotionnelles ou autres.  Mais si idéalement, la
satisfaction du dépassement est partagée par le
chorégraphe et le danseur, les conséquences du
risque sont davantage portées par  les danseurs.

Incorporations différenciées : « Pour les
filles, c’est de plus en plus difficile »

Les commentaires des danseurs interviewés
révèlent cependant des différences entre les femmes
et les hommes. Dans le milieu de la danse,
majoritairement féminin, les femmes se retrouvent
dans une situation de compétitivité qui teinte tous
les aspects de leur vie professionnelle. La
compétitivité engendrée par leur surnombre donne
une saveur différente à l’entraînement en général
de même qu’aux sensations de plaisir et
d’autocontrôle associées à la prise volontaire de
risque. Dans la prochaine citation, une danseuse
soutient que les exigences techniques sont
beaucoup plus élevées envers les danseuses
qu’envers les danseurs.

Le milieu en ce moment est assez compétitif, surtout
pour les femmes. T’sais, les gars, ils ont même plus
besoin d’aller à l’école ! Ils font trois mois de danse puis
si un gars est moindrement beau et en forme, les
compagnies disent « on va le former ». Mais pour les
filles, c’est de plus en plus difficile. Les chorégraphes en
ce moment sont très intéressés par le corps de ballerine,
les filles qui ont une technique un peu plus virtuose. Ça
fait que la danseuse contemporaine, elle est mieux de
s’étirer puis d’avoir la jambe qui... paf, dans le front,
t’sais (en riant).

Du fait de la moindre compétition, les hommes
ont généralement un parcours facilité mais la
situation est tout-de-même problématique pour
ceux-ci. Dans nos entrevues, les danseurs masculins
ont abordé les conséquences de l’apprentissage
tardif et intensif des techniques de danse sur leur
santé car plusieurs danseurs ont entamé leur
formation autour de la vingtaine. Plus
spécifiquement, ils ont parlé des blessures
provoquées en honorant prématurément des
contrats exigeants sans avoir pu développer au
préalable une connaissance du corps dans le cadre
d’une formation adéquate. C’est le cas de ce
danseur qui a eu droit à une attention spéciale des
enseignants: Veut, veut pas, un p’tit plus, parce
qu’on remarque le gars qui travaille avec les filles.»
Puis parlant de ses débuts professionnels: « Il n’y a
personne de ma cohorte [parlant des filles] qui s’est
fait offrir comme ça des contrats par [nom des
chorégraphes]; c’est des chorégraphes importants
pour qui j’ai travaillé ». Toutefois, Nicolas s’est
blessé au dos: « J’avais deux ans d’entraînement,
je n’étais pas prêt... Maintenant, je connais mieux
mon corps, et autant le travail de (nom de la
chorégraphe), puis je sais que je n’ai pas le corps
pour faire ça».

Ajoutons, par ailleurs, que femmes et hommes
nous ont parfois parlé de la dimension positive de
la blessure dans la mesure où elle permet souvent
une meilleure connaissance de soi. Voici ce qu’en
dit une danseuse, « il faut arrêter de voir les
blessures comme quelque chose qui nous rend
victime. Au contraire, elles sont un outil pour nous
faire avancer autrement ». L’évolution des danseurs
passe par une appréciation qualitative et
quantitative des blessures et de la douleur qui
deviennent signe de force intérieure. Les danseurs
ont appris à « discriminer les bonnes douleurs des
mauvaises douleurs » mais dans les deux cas
minimaliser la douleur équivaut à entrer dans la
norme implicite de la danse professionnelle, surtout
pour les femmes. Conformité et  transgression
reposent sur une notion variable de norme qui se
définit par ce que l’individu a intériorisé suite à un
long processus de socialisation.
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À cette difficulté relié au genre, s’ajoute le fait
que les normes sont contradictoires selon qu’elles
relèvent du discours contemporain en danse, qui
présume une part de risques liée à l’innovation, ou
du discours dominant en santé, qui invite à la
responsabilisation individuelle et à la prévention
des blessures. La discipline, le contrôle et l’auto-
surveillance du corps vont en partie à l’encontre
de l’incertitude, du débordement et des excès
propres aux processus chorégraphiques. L’idée
même d’un  corps dansant en santé, conforme au
discours dominant en santé, constitue une
transgression du discours dominant en danse où
inconfort et douleur sont la normalité.

Préséance de l’œuvre

Pour bon nombre d’artistes, le travail de
création consiste en un acte « sacré » nécessitant
un abandon total à l’œuvre qui prend forme. Les
propos de ce chorégraphe expriment bien le
dévouement exigé des artistes:

Je laisse énormément de place à la création chez les
interprètes, mais il demeure que leur rôle premier, c’est
de s’offrir et de donner tout. Et mon rôle est de faire de
même. Mon rôle est de créer. Je suis Dieu quand je fais
des créations. Mon rôle est de créer un monde à mon
image. C’est aussi simple que ça. Mais ça, ce sont des
notions qui sont fortes et, à la limite, peut-être même
questionnables. (...) Et plus j’avance, plus je réalise que
mon rôle, c’est beaucoup plus de m’enlever du chemin.
Si je m’enlève du chemin, la danse va peut-être advenir.

 Les chorégraphes, animés de la vision de
l’œuvre qui se crée, sont souvent plus près de
l’œuvre, selon leurs propres dires, que de la
matérialité des corps qui cherchent à l’incarner. Est
aussi souvent présente l’idée d’une œuvre qui se
développe par une volonté quasi indépendante de
la volonté des artistes. L’idée d’être au service de
l’œuvre se retrouve dans plusieurs commentaires,
comme en témoignent cette chorégraphe:

Je ne travaille pas pour moi, je ne travaille pas pour
vous, je travaille pour une pièce, et nous travaillons pour
la pièce. Un projet dans lequel on va se dépasser, un
projet auquel on va s’identifier.

 L’œuvre dicte la voie à suivre et semble avoir
une vie propre.  Poussée à l’extrême, une situation
non rencontrée dans notre étude, la sacralisation

de l’art fournit un alibi pour justifier les choix
esthétiques. Dans cette logique, les atteintes au
corps ne peuvent être imputables aux artistes
puisqu’un transfert de responsabilités s’effectue de
l’individu vers l’œuvre. En regard de notre propos,
il importe de comprendre qu’une conception de l’art
où prédominent l’œuvre et le côté messianique du
créateur n’est pas sans conséquences sur la santé
des artistes. Cet aspect nous semble sous-estimé
par les artistes qui n’échappent pas à une
acculturation qui rend difficile l’autocritique de
leurs pratiques habituelles. Pourtant les conceptions
de l’art, du processus créateur et des œuvres sont,
au même titre que celles de la santé, des
constructions ancrées historiquement et
socialement.

Précisions que cette idée de l’œuvre « entité »
n’est cependant pas partagée par tous. La prochaine
citation d’une répétitrice représente une exception
en affichant un parti pris envers l’œuvre au service
des individus plutôt qu’envers l’individu au service
de l’œuvre:

Je travaille vraiment pour les danseurs, je travaille pour
l’humain. La création, pour moi, c’est une finalité, mais
c’est l’humain qui m’intéresse. Moi, j’aide du monde à
s’accomplir, puis leur accomplissement donne naissance
à une œuvre.

 Cette dernière citation est rassurante car à
notre avis, le développement de la danse ne doit
pas s’appuyer sur l’acceptation de la démesure. Au
nombre des actions pour préserver l’intégrité
corporelle des danseurs et la vision artistique des
créateurs, figure une réflexion critique de l’idéologie
artistique dominante.  Cette idéologie, qui sous-
tend des idées plus ou moins verbalisés sur la
préséance de l’œuvre et le dépassement individuel
de l’artiste, nous est apparue être à la tête d’une
longue chaîne de décisions en lien avec la santé.
L’abnégation de soi au bénéfice de l’aboutissement
de l’œuvre est valorisé autant par les artistes,
chorégraphes autant que danseurs.  Aux dires de
plusieurs, la dévotion à l’art permet de donner un
sens à sa vie et procure un sentiment profond
d’accomplissement. Sans atténuer leur passion pour
l’art, plusieurs des artistes de la jeune génération
nous ont cependant dit être à la recherche d’un
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meilleur équilibre de façon à ce que les exigences
de leur art nourrissent plutôt, qu’entravent, leur
bien-être physique et psychologique.

Culture du silence :  « Je vais en parler à
moins de personnes possibles »

Afin de mieux comprendre pourquoi les
danseurs acceptent les conditions de travail si
difficiles que posent la danse, des sociologues tels
Turner et Wainwright (2003) ont effectivement
proposé le concept de « vocation » artistique,
soulignant l’idée d’un « appel », mais aussi celle d’un
dévouement à l’art, cette manifestation quasi
« sacrée » qu’est la création artistique. Nos études
démontrent que cette dévotion s’accompagne d’une
importante culture du silence. Comme l’exprime une
jeune danseuse professionnelle : « Si j’ai une
blessure, je vais en parler à moins de personnes
possibles.  J’ai vu des gens perdre des emplois parce
que c’est un risque de les amener en tournée ».

Exprimer la douleur ressentie à l’exécution
d’un mouvement ou encore aménager à son rythme
le temps de répétition pour prendre soin d’une
blessure ne va pas de soi. Le commentaire de cette
danseuse expérimentée est éloquent à ce sujet :

Il y a neuf mois. J’avais une blessure au pied. Le
chorégraphe, au début, a eu l’air d’accepter la situation.
Ce n’est pas une blessure qui guérit nécessairement en
deux semaines, surtout quand on danse dessus. Après
deux semaines, il était assez excédé. Il a fait une scène. Je
lui ai dit… j’ai: « Je vais être capable de le faire, parce
qu’au moment du [spectacle], je devrais être guérie. Mais
là, pour l’instant, je ne peux pas le faire. » Je voulais
expliquer que j’avais mal, je voulais expliquer quels
mouvements, pour moi, étaient impossibles à faire et le
chorégraphe ne voulait rien entendre. [Le lendemain] il
nous a fait une autre scène. Je sentais que je ne pouvais
même pas dire que c’était à cause de mon pied. Il n’y
avait pas de place pour ça. Avec ce chorégraphe-là, mais
avec d’autres chorégraphes aussi. (…) Il y a la peur d’être
mise de côté, il y a la peur qu’on me relègue à des choses
simples, très simples. Je lutte constamment pour avoir
la liberté de dire, mais ce n’est pas toujours évident parce
que je suis mise de côté. Même avec toutes les années
d’expérience que j’ai… Émotivement, c’est très dur !

La prochaine citation d’un danseur masculin, issu
du milieu classique, exprime un point de vue différent:

Si tu limites les idées du chorégraphe, c’est comme si
tu ne remplis pas ton rôle comme tu devrais le faire.(…)

L’abnégation de soi au service du créateur, c’est pas le
chorégraphe qui exige ça, c’est les danseurs qui exigent
ça d’eux-mêmes. Parce que je suis certain que le
chorégraphe, si tu lui dis: « ça me fait mal au dos », il
aurait changé son idée. Ça, j’en suis certain. Il n’y a pas
un chorégraphe qui dirait : « non, c’est important,
même si tu as mal au dos ».

La situation est complexe et ne se réduit pas à
une simple association de la réalité des hommes
avec les mots « collaborateur », « pouvoir » et «
parole », en opposition à la réalité des femmes avec
les termes « exécutante » et « loi du silence. » Lors
des entrevues, danseurs et danseuses se sont
exprimés sur différents sujets, tant du point de vue
du collaborateur que de celui de l’exécutant. Si les
limites de nos entrevues ne nous permettent pas
d’aborder cette problématique avec la profondeur
qu’elle mérite, elles nous indiquent toutefois
certaines pistes à considérer notamment, les
relations de travail entre chorégraphes et danseurs.

Une des chorégraphes interrogées a tenu à
préciser que la culture du silence n’est pas une réalité
spécifique au milieu de la danse, mais bien à
l’ensemble du marché du travail. Selon elle, les
chorégraphes portent, en tant qu’employeurs, la
responsabilité d’ouvrir le dialogue afin de contrer
ce phénomène. « Je trouve que c’est au chorégraphe
d’ouvrir une porte à la discussion avec le danseur. Il
faut que le danseur puisse le dire, s’il a quelque chose,
et qu’il y ait un respect de ça”. Cette chorégraphe
relatait que malgré une invitation lancée aux danseurs
à s’exprimer à propos de leurs douleurs, ceux-ci
préfèrent parfois en nier la gravité pour pouvoir
continuer à danser. Mais si certains chorégraphes et
répétitrices démontrent de l’ouverture face à l’état
de santé du danseur, pour d’autres, blessures et
inconforts ne devraient pas contrevenir au
déroulement du processus créateur.  C’est ce qui se
dégage de ce commentaire d’un chorégraphe :

Tout ce qui me donne l’impression que le danseur
s’économise ou se protège, ça me tue. Je ne veux pas le
savoir. Donc dans ce sens-là, il y a une très grande
préparation du danseur. J’peux accepter qu’un danseur
arrive et ait une douleur. Mais sur une certaine période,
si j’ai un mois de répétition puis le danseur s’économise,
je ne supporte pas ça. La création, c’est de rester longtemps
sur la même chose. Donc le corps va souffrir à quelque
part, d’une manière ou d’une autre



62

Éducation somatique et nouvelle génération :
« Ils comprennent dans leur corps »

Questionnés sur les nouvelles générations de
danseurs, certains chorégraphes, dont les propos
ont été parfois cinglants, ont abordé à la fois la
problématique sociétale de « ces enfants rois »
inscrits aux différents programmes de formation, à
qui « il manque sens de l’effort et de la discipline »
et les formations à proprement parler qui, pour
plusieurs, ne prépareraient pas à la dure réalité du
milieu. Voyons, à titre d’exemple, ces propos d’un
chorégraphe qui expriment dépit et consternation
devant l’éducation des jeunes québécois :

Je suis terriblement découragé. Les étudiants nous arrivent,
mais ils n’ont pas appris une forme de discipline. Ils sont
incapables de répondre à un ordre : « Tu dois faire ça! »
Incapables! L’école ne veut plus enseigner ça. Mais qu’est-
ce qu’il fait, le chorégraphe ? On oblige, on force, on tord.
Et là, on est des monstres quand on fait ça, parce qu’on
n’a pas de pédagogie. Il est là, le plus gros problème.

Selon une autre chorégraphe, les étudiants « se
plaignent » lorsqu’ils sont invités à rencontrer les
standards professionnels. « Les universités,
tournées vers le pédagogique, font en sorte qu’une
partie de la réalité professionnelle échappe aux
futurs danseurs. » Celle-ci souligne toutefois une
meilleure préparation au métier de danseur,
particulièrement en regard des connaissances
anatomiques et des approches somatiques de
conscience du corps acquises par le biais de ces
même lieux de formation; des approches, précisait
un chorégraphe, « dont on ne peut faire
l’économie. »  Une opinion que partage également
le chorégraphe suivant :

Un moment donné, j’avais peur, j’voyais toute l’attention
qu’on portait aux cours sur l’anatomie, la somatique puis
j’me disais « donner plus de cours de technique à vos
danseurs «  (en riant) ! (…) Parce qu’ils sortent de là, puis
ils savent qu’ils ont mal à tel muscle, ou qu’il faut pas
qu’ils bougent tel autre muscle (…) J’craignais qu’on arrive
avec des danseurs qui soient trop préoccupés par cet aspect-
là. Puis au contraire, je regarde les jeunes danseurs avec qui
j’travaille en ce moment, ils travaillent tellement bien.
J’aurais aimé ça travailler de même. Ils écoutent, ils sont
intelligents, ils comprennent c’que tu veux.

 Sans exclure que l’éducation somatique puisse
s’inscrire dans le discours dominant en danse, il

demeure que l’éducation somatique défend une
position soucieuse des enjeux de santé. L’éducation
somatique, qui fait partie de la formation des jeunes
danseurs, invite les danseurs à questionner certains
enjeux de pouvoir rencontrés fréquemment dans
la pratique professionnelle.  Le jeune danseur veut
être respecté » nous confiait une répétitrice. « Il ne
veut pas être materné, il veut être pris comme un
adulte, qu’on se parle d’égal à égal : “Je sais ce que
je vaux, je sais qui je suis, je me connais. Donc, il
argumente beaucoup plus. On peut donc voir que
ce qui est véritablement en jeu dans les pratiques
d’éducation somatique, c’est la mise en doute des
« jeux de vérité » (Foucault, 1963), soit une
validation de certaines formes de savoir et pouvoir.
La normalité de la douleur ou de certaines
pratiques pédagogiques n’est plus aussi
aveuglément tolérée ou ne l’est qu’à certaines
conditions et pour un certain temps. Le but visé
est l’accomplissement de sa pratique artistique
harmonisée avec les autres sphères de  vie.

Conclusion

Quand on les voit effectuer des prouesses
techniques avec naturel et aisance, on se doute bien
que les danseurs doivent endurer quelques douleurs
et blessures. De fait, danseurs et chorégraphes ont
intégré l’idée que danse et souffrance vont de pair,
que c’est le prix à payer pour vivre leur passion. Il
ressort de nos études empiriques que la notion de
santé est généralement évacuée au profit d’une
idéologie artistique qui prône le dépassement des
limites individuelles et donne à l’œuvre préséance
sur l’artiste, même si paradoxalement c’est ce
dernier qui donne vie à cet œuvre.

Certaines méthodes de création sollicitent trop
intensément les ressources physiques et
émotionnelles du danseur, et les chorégraphes
disposent rarement des outils nécessaires pour
supporter le danseur face à la blessure dont ils sont
parfois tributaires.  De plus, quand la blessure
corporelle ou psychologique survient, c’est
majoritairement la loi du silence qui s’impose. Que
les chorégraphes soient compréhensifs ou pas, la
plupart des danseurs ont intériorisé l’idée qu’il vaut
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mieux se taire pour préserver son emploi, sa
réputation et s’assurer de signer d’autres contrats
par la suite.

Les méthodes de création, plus particulièrement
celles qui se réclament d’un processus
collaborationniste, peuvent contribuer à soutenir des
gains en santé si les artistes arrivent à rompre la
culture du silence et à s’engager dans un dialogue
n’excluant pas une remise en question des préceptes
de l’idéologie esthétique dominante. Dans cette
perspective, la pratique de l’éducation somatique a
été nommée puisqu’elle est soucieuse des enjeux de
santé, bien qu’ici encore il faille être critique afin
d’éviter de créer de nouveaux « jeux de vérité ».

Une prise de parole collective est aussi
apparue comme une action souhaitable afin de
transformer le travail de la danse, notamment, les
enjeux de pouvoir qui prévalent entre le
chorégraphe et les danseurs. En fait, nous avons
rencontré une multitude d’articulations de la triade
chorégraphe, danseur et répétiteur face à la non
moins complexe triade esthétique, santé et travail.
Bien que nous ayons souligné des failles
importantes dans le discours dominant en danse,
nous insistons de nouveau sur l’idée que l’idéologie
artistique qui sous-tend les façons habituelles de
pratiquer la danse, peut être vécue selon une
passion harmonieuse.  Pour contrer les atteintes à
la santé, souvent insidieuses dans le parcours de
socialisation professionnelle, doivent être
développées des modalités de formation qui
cultivent d’autres imaginaires du corps et de l’art
de la danse.
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Formação nas artes cénicas em
Portugal: a preparação corporal
do intérprete em diferentes
tipologias de ensino

Ana Cristina D’Andrea Galmarino1

RESUMO: Este artigo, realizado através da participação nos
Seminários Transculturais Corpo e Cena na Contemporaneidade,
promovidos pelo PPGAC da UFBA, tem como ponto de
partida o estudo intitulado Formação e profissionalidade nas artes

cénicas, interfaces das dimensões pedagógica, artística e sócio-cultural:

tendências actuais em Portugal, concretizado entre os anos de 2002
e 2008 no âmbito do Doutoramento em Ciências da Educação,
ramo Educação e Desenvolvimento, na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com
orientação do Professor Doutor Sérgio Grácio2. Em tal estudo
exploramos a apreensão sociológica de práticas artísticas e artístico-
formativas em Portugal, articulada com uma abordagem
pedagógica da formação nas artes cénicas, com a finalidade de
analisar as suas implicações no desenvolvimento local. Para o
presente artigo seleccionamos tópicos relacionados com a
actividade de escolas que respondem pelo ensino das artes cénicas,
evidenciando projectos formativos e abordagens do corpo.

Palavras-chave: Formação em artes cénicas e novas tendências
na abordagem do corpo.

ABSTRACT: This article, carried out through the participation
in the Body and Scene in Contemporaneity Trans-cultural
Seminars (Seminários Transculturais Corpo e Cena na
Contemporaneidade), promoted by PPGAC at UFBA, has as
starting point the study entitled “Training and professionalism
in performing arts, interfaces of pedagogical, artistic, social and
cultural dimensions: current trends in Portugal”, that was
materialized between the years 2002 and 2008 under the Doctorate
Programme in Educational Sciences – branch of Education
and Development – from the Faculty of Social and Human
Sciences (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas) at the
Universidade Nova de Lisboa, under the guidance of Professor
Dr. Sérgio Grácio. In that study we explore the sociological
grasping of artistic practices and artistic training in Portugal
combined with a pedagogic approach to the training in
performing arts, in order to analyze its involvement on local
development. For the present article we have selected topics
associated with the activity of schools that are responsible for
the teaching of performing arts, pointing out training projects
and approaches to the body.

Keywords: Training in performing arts and new trends towards
the body approach.

1 Performer, pesquisadora do CNPq e professora do PPGAC/

Universidade Federal da Bahia.
2 O projecto contou com uma bolsa de estudos da Fundação para a

Ciência e Tecnologia (FCT) a partir de outubro de 2007.

A participação nos Seminários

Transculturais Corpo e Cena na

Contemporaneidade

A oportunidade de participar nos seminários
promovidos pelo PPGAC (pela qual agradeço em
especial à Antonia Pereira, coordenadora do
programa, e à professora Ciane Fernandes) foi um
momento de enriquecedora partilha, numa dinâmica
de trabalho que, proposta pela organização,
favoreceu potentes cruzamentos disciplinares,
trânsitos entre a teoria e a prática e um intenso
envolvimento dos participantes. Soma-se a isto a
evidência de uma comunidade de estudantes-
pesquisadores da casa, a primar por um assertivo,
consistente, criativo e inovador empenho com a
pesquisa em artes cénicas. Corpo transcultural: os
seminários realizados foram uma privilegiada
ocasião colectiva de produção de conhecimentos.

“Notas introdutórias sobre o estudo

Formação e profissionalidade nas

artes cénicas, interfaces das

dimensões pedagógica, artística e

sócio-cultural: tendências actuais

em Portugal”

Na investigação que concretizamos levamos
em conta a recente história das instituições
dedicadas ao ensino das artes cénicas em Portugal,
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situando a abordagem num perspectivar dos
contextos temporal, geográfico, nacional, político-
cultural e global, realizando uma aproximação ao
subcampo local da região metropolitana do Porto,
procurando levantar pistas para o repensar
contextualizado dos rumos da formação e da
profissionalização na área das artes cénicas,
identificando estratégias dinâmicas culturais
produzidas por agentes e instituições artísticas,
promotoras de diferentes níveis de envolvimento
e de participação pública.

Nos propusemos a evidenciar as dinâmicas
geradas no contexto estudado a partir de uma
aproximação às lógicas subjacentes à acção dos
seus interlocutores. A caracterização dos factores
endógenos e exógenos da formação e do trabalho no
âmbito artístico foi o mote para a aferição das
motivações, posicionamentos, interacções e
estratégias engendradas pela intervenção de
estruturas profissionais e escolas de teatro e dança.
Entendemos por Dimensão Endógena da actividade
artística aquela que se relaciona com o treinamento
técnico, preparação artística e pesquisa de
elementos estéticos e por Dimensão Exógena a
relativa à luta pela construção do impacto público
e das condições profissionais.

Concentramo-nos em apreender um arco
temporal específico, contemporâneo à vinda da
autora do estudo do Brasil para Portugal em 1992,
a fim de exercer docência numa escola do ensino
artístico especializado. Paralelamente a actividade
no ensino deu continuidade ao trabalho de
pesquisa, criação e produção artística, instância
onde a motivação para o presente estudo nasceu;
a proximidade com o objecto de observação
condicionou as directrizes adoptadas para a
formulação das problemáticas. A presença de
códigos comuns favoreceu a presença de uma
escuta cúmplice em relação aos agentes abordados.

Assumimos um compromisso existencial e
afectivo com o trabalho científico, pelas possibilidades
que o gesto reflexivo tem para a compreensão
fundamentada da realidade social nas suas variadas
formas de expressão. A tarefa fundamental assumida
foi a de estabelecer as condições para uma objectivação

consistente da subjectividade, através de uma
exploração intensiva dos métodos qualitativos de
investigação que associamos complementarmente
com métodos quantitativos.

Para a apreensão das particularidades das
práticas artístico-performativas em Portugal
levamos em conta os processos de globalização e
localização mediante os quais Sousa Santos (1994)
problematiza a situação de Portugal, entrelaçando
os níveis analíticos macro e microssociológico. A
abordagem dialéctica da globalização/ localização
ofereceu suportes conceptuais para uma reflexão
sobre as articulações das condicionantes globais
dos percursos no universo das actividades artístico-
performativas e artístico-formativas e as respostas
locais engendradas pelos agentes e estruturas que
compõem o universo de observação.

Como afirma Correia (2001, p. 19),

o Teatro e as artes do corpo consistem em práticas relativamente
localizadas, ou seja, existem enquanto representações (...),
que são únicas para um determinado espaço e tempo (...); os
repertórios artísticos, podem ser dimensionados como
recursos culturais globalizados que circulam
transnacionalmente e que são apropriados localmente.

O escritor português Miguel Torga considera
que o universal é o local, menos as paredes. A levar em
conta que as produções realizadas no âmbito das
artes cénicas, muito embora encontrem os seus
alicerces num internacionalismo artístico
(constituído, tal como indica Bourdieu, através dos
microcosmos sociais onde se concretizam
orientações técnicas, estéticas e artísticas mais ou
menos legitimadas, mais ou menos conflituais ou
consensuais), são localmente concretizadas por
agentes localmente inseridos.

No estudo que realizamos sobre as artes cénicas
em Portugal, equacionamos como referencialidade

cultural global aquela que incide de forma mais
marcante sobre o valorizar e privilegiar de
referencialidades artísticas e colaborações
internacionais para a promoção da formação,
produção e difusão artística, com influência, ao nível
das opções programáticas das estruturas
profissionais, na adopção e no desenvolvimento de
códigos artísticos reconhecidos como legítimos no
contexto internacional.
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Equacionamos como referencialidade cultural

local, aquela onde é fomentada a identificação de
particularidades e a optimização dos recursos
culturais disponíveis no contexto envolvente, em
termos de parcerias artísticas e institucionais
locais para a consolidação de práticas e infra-
estruturas, influenciando a procura e o fomento
de particularidades culturais, em ligação com as
opções artístico-programáticas. Entenda-se aqui
o local não como ligação a um território
geográfico, mas como instância de procura da
singularidade e exacerbação da subjectividade
contextual; tal conceito, fundamentado na teoria
desenvolvida por Sousa Santos, não se constitui
de forma dicotómica relativamente às
possibilidades de influência de referenciais
culturais e artísticas transnacionais de índole
cosmopolita. Associamos a referencialidade
cultural local à acção cultural que visa
desenvolver a dimensão identitária, informada por
uma racionalidade pós-moderna, onde, de acordo
com Harvey (1995, p. 23), é estabelecida uma
viragem na estrutura de pensamento e sentimento,
numa revisão multifacetada das categorias que,
até então, sedimentavam o discurso cultural, que,
na modernidade, revelava um carácter teleológico
e linear, representando o emergir do interesse pela
descontinuidade e pela heterogeneidade, como
forças libertadoras do discurso cultural.

Abordamos também como nucleares os
conceitos de habitus, campo social, autonomia e

heteronomia, desenvolvidos pelo sociólogo francês
Pierre Bourdieu. A Autonomia de um campo social
diz respeito à defesa de regras próprias, na luta pela
afirmação da sua legitimidade, e a Heteronomia se
relaciona com a permeabilidade de um campo social
a outros campos (no campo artístico, por exemplo,
com os campos político e o económico em situações
de espessamento da construção de um impacto
externo e de índices de audiência).

Relativamente à dimensão pedagógica do
ensino artístico, equacionamos os desenvolvimentos
propostos por Giroux (1983) relativamente às
dimensões política e cultural da Educação,
associando, nesta discussão, os princípios

filosóficos da Educação pela Arte preconizados por
Herbert Read (1982).

A aproximação a actuais estudos científicos
portugueses sobre as políticas e hábitos culturais
liderados por Maria de Lurdes de Lima dos Santos
(concretizados através do Observatório de
Actividades Culturais, tutelado pelo Ministério da
Cultura), os estudos desenvolvidos por João
Teixeira Lopes (sobretudo no âmbito da
aproximação às práticas culturais na escola), os
trabalhos de Claudia Marisa Oliveira e André de
Brito Correia (que se debruçaram sobre práticas
teatrais profissionais no país, questionamentos
científicos sobre a aparente dicotomia entre os
processos de criação e recepção e de globalização/
localização) são reveladores da situação actual em
termos científicos da investigação realizada no
contexto nacional, sobre temáticas relevantes para
a nossa investigação. Somam-se a este conjunto
de estudos abordados as contribuições de Augusto
Santos Silva, relativas à discussão da dimensão
cultural do desenvolvimento e à análise das
políticas culturais.

A caracterização do mercado de trabalho
teatral, desenvolvida por Pierre Menger (1997/
2002) em França, cujas assertivas são
recontextualizadas nos estudos desenvolvidos por
Vera Borges (2003) em Portugal, são também
marcos científicos de referência na presente
abordagem, assim como a investigação sobre a
profissão coreográfica em Portugal desenvolvida
por Cristina Farinha (2001).

A apreensão do “habitus artístico”

(sistema de disposições herdadas)

como vector de aproximação à

realidade empírica das artes cénicas

O conceito de habitus,3 desenvolvido por
Bourdieu, é nuclear na investigação que realizamos;

3 Segundo Micelli, para Bourdieu o habitus constituiria o fundamento

mais sólido da integração dos grupos ou das classes, pressupondo um

mínimo de domínio e de controlo de códigos comuns.
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4 Bourdieu coloca em relevo nos seus estudos a questão de acesso à

experiência estética, criticando a exclusão social e propondo-se a verificar

as posições em curso. Com isto, é preciso observar que a pouca referência

que Bourdieu faz à experiência estética propriamente dita deve-se ao

facto de este não ser seu objecto de discussão.
5 Resolução sobre a situação e o papel dos artistas na União Europeia –

relatório ao Parlamento Europeu, elaborado pela Comissão Cultura. In:

Ser artista em Portugal. Edição do Centro Nacional de Cultura, 2000.

Coordenação de Teresa Tamen.

na génese do mesmo, o autor pretendeu
fundamentalmente questionar a visão dicotómica
fomentada pela sociologia de pendor estruturalista
em relação aos binómios indivíduo-sociedade,
subjectividade-objectividade, explorando a criação de
um pensamento histórico-sociológico relacional,
como afirmam Noronha e Rocha (2008).

A representar exterioridades interiorizadas,
incorporação de determinadas estruturas sociais
elaboradas pelas práticas individuais e colectivas,
e permitindo a aquisição de um senso de jogo capaz de

orientar as estratégias individuais no interior das estruturas

sociais (ibidem), o habitus revela disposições específicas

para sentir, pensar e agir; tais disposições têm o seu
enraizamento no Corpo, uma vez que, tal como
postula o pedagogo Wallon (1968), a cognição se
desenvolve a partir do fisicalidade desde as etapas
matriciais do desenvolvimento humano. O Corpo

é o suporte afectivo das aprendizagens sociais e
culturais e, para compreender o habitus de um
indivíduo ou de um grupo, é necessário analisar
trajectórias e a história do meio onde estão
inseridos. O habitus, como sistema de disposições e

patamar de partilha, construção e recriação de códigos

comuns a um determinado grupo social, se constitui
como parte integrante da identidade dos sujeitos
individuais e colectivos.

Consideramos que o conceito de habitus, que
se poderia sintetizar como razão prática incorporada,
é fundamental para a apreensão das práticas
artístico-performativas na medida em que oferece
um aporte para a observação das dinâmicas de
acção e de interacção que os agentes estabelecem,
configurando-se como um substrato para a
identificação das coerências internas dos campos

sociais4.

Trabalho artístico e profissão

artística: constituir história/

legitimar realidades

Muito embora profissão artística e trabalho
artístico sejam dimensões indissociáveis nas
práticas ligadas ao mundo do espectáculo, haverá

uma distinção entre estes aspectos, já que nem
sempre o trabalho artístico encontra um patamar
de realidade enquanto prática exercida como
profissão formalmente sistematizada.

Num certo sentido, na sua gênese, a formação
artística académica deriva da actividade artística,
sendo um espaço privilegiado para a reprodução e
transformação do campo. Por outro lado, terá
estabelecido, pelo compromisso com o campo
educacional, um contexto prático menos autónomo
do que o artístico, sujeito a uma normatividade
exterior às artes. Institucionalizando-se, o ensino
artístico torna-se um contexto de salvaguarda do
campo, ao integrar artistas-docentes, que encontram
neste contexto possibilidades de manter a ligação
ao trabalho artístico. O conhecimento artístico
emerge a partir de contextos práticos e a conversão
deste em matéria de aprendizagem equivale ao
robustecimento das suas propriedades autónomas,
por ser um contexto de especialização. A luta pela
autonomia dos campos é um dado das sociedades
modernas, que tendem a especializar-se em
subcampos cada vez mais específicos.

 Para desenvolvermos a distinção entre
trabalho artístico e profissão artística, levamos em
conta a definição do artista adoptada pela Unesco,
segundo a qual,

artista é toda a pessoa que cria ou participa através da sua
interpretação na criação ou recriação de obras de arte, que
considera a criação como elemento essencial na sua vida
(...), e que é reconhecido (...) enquanto artista,
independentemente de estar ligado ou não por um
vínculo laboral ou de associação.5

A fluidez do conceito apresentado
corresponde em larga medida à realidade vivida por
quem actua no espaço das artes cénicas em
Portugal, visto que este engloba profissões com
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carácter intermitente e com perspectivas de carreira
difusas, exercidas a partir de um constante
desdobramento da actividade dos agentes
envolvidos numa diversidade de funções assumidas
para assegurar a manutenção da actividade
propriamente artística. Informado pelo habitus, o
trabalho artístico, ou a criação como elemento essencial

na vida do artista, poderá ser dimensionado como
motivo e motor que conduz a pluralização de
práticas encetadas com a finalidade de constituir
as condições da existência da profissão artística.

Farinha, que realizou um estudo sobre as
identidades sociais e as práticas profissionais dos
coreógrafos em Portugal (2002), identificou que,
simultaneamente ao sentimento de paixão pela
actividade, coexistem contextos de crise e
precariedade laboral e a defesa de uma situação de
flexibilidade, mobilidade e exercício interdisciplinar.
Identificou a existência de situações de multiemprego
para a gestão da irregularidade, conferindo que a
maioria dos artistas ligados à área da dança em
Portugal não sobrevive da sua actividade criativa, mas
sim de um emprego paralelo. A autora considera que,
muito embora as artes sejam, por definição, aceitas
como actividades produtivas com uma função social,
com um papel distinto do lazer, a identidade artística
profissional e o reconhecimento da mesma não
derivariam dos critérios utilizados para a definição
de grande parte das profissões.

Na recensão dos livros de Menger La profession

de comédien. Formation, activités et carrières dans la

démultiplication de soi (1997) e Portrait de l’artiste en

travailleur (2002), Borges (2003, p. 129-134) realiza
um apanhado global sobre a contribuição do autor
para o estudo das características particulares das
profissões ligadas ao palco. A formação é
considerada por Menger como um passo
importante para a socialização e integração no meio
profissional artístico. O autor ressalta que a escolha
das profissões ligadas às artes cénicas é motivada
principalmente pelas recompensas resultantes da
natureza e variedade de tarefas e actividades
artísticas, a autonomia individual, a aprendizagem
incessante do eu, o reconhecimento do mérito
individual, prestígio e estatuto.

Actividade artístico-performativa

em Portugal

De acordo com Garcia (2007), podem ser
identificadas algumas tendências recentes no
mercado e nas políticas culturais no sector das artes
cénicas em Portugal, tais como o crescimento
global do sector, a desregulação do mercado de
trabalho, os constantes processos de reformulação
das políticas culturais públicas e o incremento de
novas áreas de actividade. Entre estas novas áreas
é possível referir a difusão das artes do espectáculo
através de Programas do Ministério da Cultura, os
serviços educativos nos recintos de espectáculo
com a preocupação nuclear de sensibilizar para as
artes, a emergência de funções nas áreas técnicas
de suporte, tais como a gestão, planeamento e
comunicação e o crescimento da formação (de base
e contínua), sendo esta uma das tendências mais
marcantes e um factor determinante na evolução
do emprego artístico.

A actividade no âmbito das artes cénicas em
Portugal se caracteriza pela intermitência. Contudo,
apesar da instabilidade laboral, a oferta de
espectáculos em Lisboa e no Porto é constante.
Os contratos de trabalho nas áreas ligadas à
produção das artes cénicas restringem-se
habitualmente ao tempo que antecede a montagem
e a concretização de espectáculos; normalmente,
não há vínculo estável com uma empresa ou
companhia.

Em Portugal ainda não existe uma Lei de
Bases que regulamente as profissões ligadas ao
palco ou uma instituição que emita carteiras
profissionais. De acordo com informações
recolhidas no terreno através de entrevistas a
agentes culturais, a maior parte dos actores não
está sindicalizada e, até muito pouco tempo, as suas
estruturas representativas se revelavam muito
fracas. Motivada pela necessidade de intervir na
transformação das condições para o exercício
profissional na área das artes cénicas, em 2004 foi
criada no Porto uma Associação local de
Profissionais.
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Actividade artístico-formativa na

área das artes cénicas e tipologias

de ensino

De acordo com Santos (2002), o conjunto de
reformas educativas em Portugal não foi capaz de
implementar um sistema de educação artística de
base no ensino genérico. Por outro lado, o marco
para a estruturação do ensino artístico
especializado em Portugal foi, segundo afirma
Santos (2002), o Plano Nacional de Educação
Artística dos finais da década de 70, seguido por
outras iniciativas legislativas, como a publicação
do DL 310/83, que introduziu a reforma dos
conservatórios públicos e instituiu o Ensino
Artístico Vocacional (Ensino Artístico Especializado),
nas áreas da música e da dança, estabelecendo a
separação entre ensino artístico superior e não
superior. A seguir, a LBSE de 1986 e o DL 344/
90 favoreceram o surgimento de escolas
particulares e cooperativas de nível básico e
secundário no contexto do Ensino Artístico
Especializado, instituindo também a criação do
Ensino Artístico Profissional.

O Ensino Artístico Especializado, um subsistema
de ensino, integra-se no sistema regular de ensino
(Decreto-Lei nº 310/83) como formação vocacional
ministrada nas áreas da música e da dança em escolas
públicas ou privadas; acompanha em paralelo a
sequência dos anos de escolaridade, (do 5º ao 12º
anos), funcionando em regime articulado com este.
Neste regime, os alunos são dispensados de um
conjunto de disciplinas na escola do ensino regular,
cujas cargas horárias revertem a favor da frequência
no ensino artístico. O Ensino Artístico
Especializado integra também o regime integrado, onde
as escolas respondem pela totalidade do currículo
(como é o caso da Escola de Dança do
Conservatório Nacional de Lisboa). Na área da
dança há no país três escolas que respondem por
cursos secundários de dança (nas cidades de Lisboa,
Setúbal e Vila Nova de Gaia).

São destinatários dos Cursos Artísticos
Especializados de nível secundário jovens com o
9º ano de escolaridade. Os cursos têm a duração

de três anos lectivos e são ministrados em
estabelecimentos especializados de ensino público,
particular e cooperativo. Os cursos podem estar
dirigidos, consoante a área artística, para o
prosseguimento de estudos de nível superior ou, na
dupla perspectiva do prosseguimento de estudos e
inserção no mercado de trabalho. O plano de estudos
dos cursos secundários de dança compreende três
componentes de formação: formação geral;
formação específica; formação técnico-profissional
ou técnica/artística. A avaliação dos alunos rege-se
pelos normativos em vigor do ensino secundário
regular e por normativos específicos.

O ensino profissional inicia com a transição
para o secundário, formando profissionais de nível
intermédio. As escolas profissionais são também
tuteladas pelo Ministério da Educação e
acompanhadas pela Direcção Geral de Formação
Vocacional. Destinam-se, principalmente, a jovens
que, tendo concluído o 9º ano de escolaridade,
pretendam obter uma qualificação profissional que
lhes possibilite o ingresso no mercado de trabalho.
Têm a duração de 3 anos e são promovidos por
escolas profissionais públicas ou privadas e por
escolas secundárias da rede pública.

Os planos de estudo dos cursos profissionais
integram três componentes de formação: sociocultural,
científica e técnica (sendo que esta inclui
obrigatoriamente uma formação em contexto de
trabalho). Os cursos estão distribuídos por 39 áreas
de formação, entre as quais se encontra a Área das
Artes do Espectáculo; nesta área existem em Portugal
seis instituições que respondem por 10 cursos (Dança
– 2 cursos, Teatro – 4 cursos, Realização Plástica e
Técnica – 2 cursos, Artes Circenses – 1 curso). Todas
as instituições, com excepção de uma, são privadas.
A oferta formativa, ao nível dos cursos profissionais
no âmbito das artes cênicas, se concentra em Lisboa
(3 escolas) e no Porto (2 escolas), existindo também
uma escola no Funchal.

A taxa global de crescimento da procura de
cursos profissionais no país entre 1992 e 1994 foi
de 55%, o que indica que a formação profissional
passou a ser uma alternativa para os jovens
portugueses.
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Uma outra vertente da formação nas artes cénicas,
para a qual Garcia et al (2007) chama a atenção,
principalmente em relação ao papel que desempenha
(tanto no aumento da procura como na formação de
novos profissionais do sector), é o Ensino não graduado

(cursos que não conferem certificação equiparável com
os níveis de ensino de acordo com a Lei de Bases do
Sistema Educativo). Tais cursos são desenvolvidos por
fundações, associações culturais, entidades privadas e
companhias de teatro e dança e correspondem a uma
tipologia abrangente, evoluindo na dependência das
dinâmicas de procura.

Ao nível do Ensino Superior, a oferta de cursos
no âmbito das artes cénicas é circunscrita ao teatro
e à dança. Utilizando a base de informações do
Observatório da Ciência e do Ensino Superior para
a recolha de dados sobre o Ensino Superior, Garcia
et al indicam que em 2005 registam-se 11
instituições de ensino na área de teatro do país (a
responder por 14 cursos, entre os quais cursos
bietápicos, que representam cerca de dois terços
do total, licenciaturas, especializações e
mestrados), maioritariamente na região de Lisboa
e Vale do Tejo (6 cursos), Centro (5 cursos) e Norte
(4 cursos, concentrados no Porto). Na área da
dança há duas instituições a ministrar 3 cursos
superiores (ambas situadas em Lisboa). Excepto
uma das instituições, todas pertencem ao sector
público. O número de alunos tem aumentado nos
últimos 15 anos, sobretudo, na área do teatro (na
década de 90 o número de alunos dobrou, período
em que a diferença do número de alunos diplomados
nas áreas do teatro e da dança não era muito
significativa); nos cursos de dança o número de
alunos tem se mantido nos últimos cinco anos,
sendo dois terços do número total de alunos do
sexo feminino e, na área da dança, 87%. Em termos
geográficos, cerca de 70% da totalidade dos alunos
que frequentam o ensino das artes cénicas são
registrados na região de Lisboa e Vale do Tejo e
20% no Porto. O número total de alunos de teatro
em Portugal tem vindo a crescer desde 2003. A
concentração dos cursos em apenas algumas das
regiões tende a limitar as possibilidades de acesso
a alunos das regiões não contempladas.

A aproximação empírica ao universo

da formação em artes cénicas

A aproximação empírica realizada no estudo
Formação e profissionalidade nas artes cénicas, interfaces

das dimensões pedagógica, artística e sócio-cultural:

tendências actuais em Portugal, que oferece bases para
a realização da palestra realizada nos Seminários
Transculturais Corpo e Cena na Contemporaneidade,
promovidos pelo PPGAC da UFBA, visou a análise
das articulações e sinergias entre as políticas
culturais e educacionais relativas às artes cénicas e
as orientações artístico-pedagógicas, programáticas
e socioculturais de instituições que respondem por
diferentes tipologias de ensino (vocacional,
profissional e superior) nas áreas da dança e do
teatro. Equacionamos as conexões existentes entre
a aprendizagem artística e a preparação dos
estudantes para o contacto com o público, uma vez
que as aprendizagens técnico-artísticas se inscrevem
no corpo do intérprete como espaços constitutivos
de um habitus específico e de competências
comunicacionais ligadas ao trabalho de palco.

Formação no âmbito das artes

cénicas na região metropolitana

do Porto

Para identificarmos as orientações específicas
a cada instituição nas diferentes tipologias de
ensino das artes cénicas, apelamos à recolha e
análise de um conjunto de dados documentais das
escolas que respondem pelo ensino profissional,
vocacional e superior ao nível da dança e do teatro
na região metropolitana do Porto. Caracterizamos
e analisamos os tipos de orientação formativa
revelados e as interfaces desenvolvidas entre as
dimensões pedagógica e artística, abordando os
conteúdos produzidos nas entrevistas a direcções
e docentes, complementando as informações
levantadas com dados provenientes de inquéritos
aplicados a estes, a um conjunto mais alargado de
professores e a estudantes dos dois últimos anos
dos cursos observados. A recolha de dados foi
realizada entre os anos de 2004 e 2006.
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Para iniciar a abordagem às escolas artísticas
(Escola Profissional Academia Contemporânea do
Espectáculo, Balleteatro Escola Profissional e
Ginasiano Escola de Dança – Escola Vocacional,
Escola Superior de Música do Instituto Politécnico
do Porto e Escola Superior Artística do Porto),
apresentamos quadros síntese para a caracterização
global das mesmas.

Balleteatro Escola Profissional: a

dimensão estética e endogenamente

orientada das práticas criativas e a

acção frente ao meio como

afirmação de uma particularidade

artística

Fundada em 1989 no contexto das Escolas
Profissionais, estabelecida pelo ME. Foi criada a
partir do Balleteatro Contemporâneo do Porto,
fundado em 1983, estrutura que na sua origem
objectivou a constituição de uma plataforma para
a criação e produção artística. A fundação da escola
teve como motivo o lançamento de programas de
formação informados por uma vertente
contemporânea da dança, com um vinco na
experimentação. A experiência formativa através
da qual foram lançadas as bases para a Escola
Profissional foi o Centro de Formação, estrutura
anterior não integrada no sistema educativo. Foi
fundado e é dirigido por profissionais ligadas à

criação artística que realizaram especialização em
dança fora do país. O BT é uma estrutura
polivalente, que assume num mesmo projecto a
formação (cursos profissionais e centro de
formação, com actividades para um público
multietário), a criação artística (através do BT
Companhia de Dança associada) e a programação
(a sala de espectáculo alberga com relativa
regularidade produções de dança contemporânea
e performances multidisciplinares).

Cursos profissionais promovidos (de nível
III): Curso Profissional de Teatro e Curso Profissional de

Dança.

Academia Contemporânea do

Espectáculo: fomento de

disposições para a conquista de

espaços para o exercício

profissional

A Academia Contemporânea do Espectáculo
completa o conjunto das duas Escolas Profissionais
na área das artes cénicas existentes na região
metropolitana do Porto. Fundada em 1990 por
profissionais de teatro do Porto, surgiu na sequência
de uma parceria de companhias teatrais com o
Ministério da Educação, a Fundação Gulbenkian,
a Câmara Municipal do Porto, o Governo Civil e a
Fundação Engenheiro António de Almeida. Em
2002, a ACE constituiu-se como unidade de
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Nº de pessoas 

previstas 

para 

inquirir 

Inquéritos 

distribuídos 

Inquéritos 

respondidos 

Contactadas 

para 

entrevista 

Entrevistados Entrevistados 

que 

responderam 

ao inquérito 

A) Escolas do Ensino Artístico Especializado 

1. Directores de Escolas 

e Coordenadores de 

Cursos 

13 10 10 10 9 9 8 

2. Estudantes (dos dois 

últimos anos dos cursos) 

150 100 130 105 - - - 

3. Docentes 120 40 100 26 14 14 10 

B) Estruturas Profissionais de Teatro e Dança 

1. Direcções de 

Estruturas Profissionais 

de Dança e Teatro 

50 20 40 25 20 15 23 

2. Actores/Bailarinos 150 40 90 26 11 8 6 

3. Profissionais de 

Programação e Produção 

20 10 6 4 6 5 4 

Total 500 200 376 196 60 50 41 
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produção teatral – ACE/ Teatro do Bolhão apoiada
pela Direcção Geral das Artes/ Ministério da
Cultura, ocasião em que passou a assumir-se como
estrutura simultaneamente orientada para a
formação e produção teatral. A actividade da ACE
integra a formação (Escola Profissional) e a
produção teatral (Companhia de Teatro),
assumindo uma ligação orgânica entre as duas
estruturas, ambas regidas pelos objectivos de
fomentar o tecido profissional e dinamizar a vida
cultural local.

Cursos promovidos (de nível III): Interpretação

(formação de actores); Realização Plástica (formação
de cenógrafos, figurinistas e aderecistas); Realização

Técnica (formação de iluminadores, sonoplastas e
técnicos de cena).

Ginasiano Escola de Dança:

ensino centrado no aluno e

intervenção sociocultural

O Ginasiano é uma instituição privada com
estatuto de utilidade pública, com existência legal
desde 1987, localizada em Vila Nova de Gaia; está
inserido na rede de escolas do Ensino Artístico
Especializado. Possui uma estrutura de ensino
artístico reconhecida oficialmente, com planos de
estudos próprios. Propõe a formação de
profissionais na área de dança; desenvolve
propostas de ligação à comunidade local
(actividades dirigidas a diferentes níveis etários,
com componentes físicas, culturais, lúdicas e
artísticas); cria e monta espectáculos com os seus
estudantes, envolvendo também profissionais com
experiência. Desenvolve, para além da actividade
curricular, projectos de sensibilização e formação
artística dirigidos a estudantes do ensino básico e
secundário e mantém uma actividade regular de
produção de espectáculos, com a comunidade
escolar no seu conjunto e com a Kale Companhia
Escola, estrutura de produção associada, criada
para fomentar espaços correlatos ao contexto
profissional de trabalho.

Cursos promovidos (ensino articulado):

Curso Vocacional de Dança: Curso Básico – 2º e 3º

Ciclos e Cursos Secundários: Formação de Bailarinos e
Secundário Especializado Artístico, Vertente Dança

(experiência pioneira no país, criada em 1998 com
a finalidade de alargar a oferta artístico-formativa,
procedendo a flexibilização do acesso).

Escola Superior de Música e Artes

do Espectáculo do IPP: prática

teatral como exercício colectivo

Fundada em 1994, resultou da extinção da
Escola Superior de Música (ESM) criada em 1983.
É uma unidade orgânica do Instituto Politécnico
do Porto. Foi criada com o objectivo de alargar o
seu âmbito de formação, de modo a responder a
necessidades do desenvolvimento local. O Curso
Superior de Teatro da Escola Superior de Música e
Artes do Espectáculo teve seu início no ano lectivo
1993/1994 com os ramos de Interpretação e de
Produção. A partir do ano lectivo 1998/1999, a
ESMAE reformulou os seus cursos, organizando-
os em dois ciclos, bacharelato e licenciatura, em
função do disposto na Lei de Bases do Sistema
Educativo (Portaria nº 413-A/98).

Cursos promovidos: Teatro, Licenciatura
Bietápica, opção de Interpretação (1º ciclo) e ramo
de Estudos Teatrais (2º ciclo); opção de Técnica e

Produção Teatral: Design de Cenografia (1º Ciclo),
Design e Produção Teatral – Design de Cenografia (2º
Ciclo), Design de Figurino (1º Ciclo), Design e Produção

Teatral – Design de Figurino (2º Ciclo), Design de Luz

e Som (1º Ciclo), Design e Produção Teatral – Design de

Luz e Som (2º Ciclo), Direcção de Cena e Produção

Teatral (1º Ciclo), Design e Produção Teatral – Direcção

de Cena e Produção Teatral (2º Ciclo).

Curso de Teatro da Escola

Superior Artística do Porto

(ESAP): orientação estético-

artística

A partir da Cooperativa de Ensino Superior
Artístico Árvore I, criada em 1982, passou a
designar-se como Escola Superior Artística do
Porto, sendo a sua entidade tutelar a mesma
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cooperativa que passou a designar-se por
Cooperativa de Ensino Superior Artístico, CRL
(CESAP), instituição de utilidade pública, sem fins
lucrativos. A ESAP é uma escola associada da
Unesco, o que permite o desenvolvimento de
acordos bilaterais com universidades europeias, no
âmbito do Programa Sócrates e Leonardo de
mobilidade internacional de docentes e estudantes.

Abordagem formativa em

diferentes tipologias de ensino das

artes cénicas

As escolas em diferentes tipologias de ensino
das artes cénicas em Portugal tendem a privilegiar
uma formação artística de carácter eclético, com
poucas excepções, o que não quer dizer, na opinião
de Garcia et al (2007), que as escolas não apelem
a tendências mais contemporâneas.

São notórias as diferenças de orientação entre
as duas escolas profissionais no âmbito das artes
cénicas na região metropolitana do Porto: a
formação promovida pelo BT concentra-se na
preparação estético-artística do intérprete,
enquanto que a formação desenvolvida pela ACE
articula de forma incisiva a preparação técnico-
artística com o ensino de aspectos pragmáticos da
profissão, pretendendo proporcionar o
desenvolvimento de uma visão contextualizada da
prática teatral.

As diferenças de orientação são em certa
medida informadas por nuances do habitus artístico
que profissionais da dança e do teatro tenderão a
desenvolver, devido às características subjacentes
ao treinamento técnico de cada área e às diferenças
intrínsecas a estas formas de expressão cénica.
Grosso modo, na dança, se manifesta uma forte
acentuação de factores endógenos da aprendizagem
(treinamento técnico); haverá em certa medida um
predominar do trabalho individual, tendência que
tende a ser alterada a partir da presença de
abordagens do movimento que apelam à interacção
corporal entre intérpretes, ao toque e à
improvisação colectivamente explorada (tal como
no contacto-improvisação e no Método Laban);

comparativamente, no teatro, as componentes da
contracena e do conflito tendem a criar as
condições para a geração de disposições artísticas
diferenciadas, apelando de forma mais evidente aos
factores exógenos relacionados com a dimensão
pragmática das profissões ligadas ao palco.

O habitus na dança é produto de tradições
artísticas que encontraram sistematização através
da formulação e transmissão das técnicas, com uma
base de ensino vincadamente oral, de onde não é
possível alienar a presença e o papel dos modelos,
a evocação das disposições elementares da
aprendizagem (as respostas motoras, a
afectividade, a imitação) e a interacção entre mestre
e discípulo. Tal habitus é firmemente sedimentado
porque, muitas vezes, a aprendizagem em dança é
iniciada em tenra idade (o que expõe o bailarino a
um longo processo de inculcação), envolvendo
intenso, complexo e profundo trabalho corporal.

A aprendizagem técnica em dança envolve a
vivência de repertórios, num equacionar do
domínio de vocabulários artísticos que se traduzem
em obras coreográficas. A dança institui uma
pluralidade de sentidos e fomenta a abstracção. O
teatro não foge a estas características, mas
estabelece uma comunicação de carácter mais
objectivo. Estas nuances de tradições e de
disposições, que se foram construindo e que se
reconstroem ao longo de percursos de formação,
influenciarão a presença de diferentes tónicas nas
escolas, sempre sujeitas a reorientações, de acordo
com a presença de maiores ou menores consensos
no interior da comunidade de formadores. O que
faz uma instituição de ensino artístico ser única é
a (re)produção/ (re)criação de determinados
modelos mediada pela dinâmica formativa interna,
em linhas de força introduzidas pelos
intervenientes que ocupam posições de liderança
e pelo conjunto de agentes, gerando uma cultura
de escola, elo de ligação entre o contexto intrínseco
e extrínseco com o qual pretende dialogar.

Quanto à Escola Vocacional de Dança
(GED), as afirmações reunidas dão-nos elementos
que endossam a constatação de que a orientação
formativa desta escola faz frente à visão de escola
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vocacional declarada pelo ME (que postula que tal
sistema deve dar resposta ao desenvolvimento de
jovens com manifesto talento artístico). Observamos
a convergência entre a necessidade de adequar a
oferta da escola aos diversificados perfis dos
estudantes (cuja motivação para a frequência no curso
poderá ou não estar associada ao interesse pelo
exercício profissional no contexto das artes cénicas)
e o desenvolvimento de uma perspectiva educacional
informada pelos pressupostos da Educação pela Arte,
onde finalidades ligadas ao desenvolvimento pessoal
e social do jovem são notoriamente acolhidas nas
aprendizagens artísticas, subordinando a aquisição de
competências técnicas específicas a uma visão de
desenvolvimento humano. É problematizada pela
direcção do GED a tendência à saturação do mercado
de trabalho e a necessidade de flexibilização da missão
do ensino vocacional de dança.

Indagados sobre as suas disciplinas de
predilecção, os alunos do BT, ACE e GED
reclamam da baixa incidência das disciplinas
teóricas. Apresenta-se nos alunos de dança de
ambas as escolas (BT e GED) uma maior apetência
para as disciplinas orientadas para a preparação
técnico-artística, o que contribui para o espessar
da ideia que esta área artística tem como
característica uma acentuada orientação endógena,
que se reflecte nas disposições artísticas
manifestadas pelos alunos.

Identificamos que os alunos de teatro da
escola profissional BT tendem a valorizar de forma
mais evidente a possibilidade de adquirirem
competências psicofísicas ligadas à interpretação
(o que reflecte a forte presença do trabalho corporal
na formação ministrada); os alunos de dança da
mesma escola dividem o mesmo factor de
predilecção com a capacitação técnica, o que pode
reflectir a influência das técnicas contemporâneas
que se apresentam na formação, apelando à
dimensão somática do movimento corporal, e a
conjugação da aprendizagem de códigos de
movimento com a finalidade de adquirir
competências físicas de carácter mais global.

Os alunos de interpretação da ACE revelam
uma inclinação para valorizar as possibilidades de

autoconhecimento que as disciplinas práticas
proporcionam. No GED, se apresenta uma grande
margem de subjectividade das respostas relativas
às razões atribuídas à preferência por determinadas
disciplinas, respostas estas que se aproximam da
valorização das possibilidades de autoconhecimento
e aquisição de competências psicofísicas, o que
também reflete o impacto das novas abordagens
do corpo, que terão vindo a influenciar mudanças
disposicionais nos bailarinos (que tendem na
contemporaneidade a substituir a valorização do
domínio formal pela valorização dos processos de
apreensão sensível do movimento). Contudo, o
domínio formal, imprescindível ao desenvolvimento
do trabalho cénico, não estará necessariamente no
pólo oposto da integração da dimensão somática
na apreensão e desenvolvimento corporal e dos
vocabulários de movimento. É possível afirmar que
as abordagens que apelam às dimensões orgânica
e sensível da fisicalidade contribuem para um
domínio mais profundo, completo e consciente da
acção cénica de actores e bailarinos.

As diferenças entre as duas escolas superiores
de teatro do Porto ligam-se em parte à oferta que
desenvolvem: pluralidade de opções no Curso de
Teatro da ESMAE e concentração da oferta no Curso
de Teatro da ESAP. Ao nível da abordagem
formativa, na ESMAE é evidente o enfatizar da
prática teatral propriamente dita, assumindo uma
interligação entre as componentes técnicas e criativas
associadas fortemente à realização profissional de
espectáculos. Já na ESAP é manifesta uma orientação
formativa mais generalista. Verificamos que os seus
interlocutores problematizam a proporção exigida no
ensino universitário entre disciplinas teóricas e
práticas, manifestando a necessidade de uma presença
mais significativa da segunda componente em termos
de carga horária. É clara a missão defendida para o
curso: formar actores e sensibilizar os formandos para
um futuro exercício ao nível da encenação. O
enquadramento da ESMAE no ensino politécnico
(uma variante do ensino superior, assumidamente
orientada para a formação profissional) potencia uma
incorporação mais substancial da componente
prática.
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Tal como nas escolas profissionais, o apelo à
resposta singular do aluno é um aspecto nuclear
no ensino desenvolvido pelas escolas superiores
de teatro estudadas. Muito embora ao nível das
aprendizagens artísticas, a técnica, a criatividade e o
desenvolvimento de uma visão de contexto são aspectos
que se articulam, é possível apreender diferentes
tónicas formativas nas orientações assumidas por
escolas nas diferentes tipologias.

Apesar da ACE ser uma escola secundária,
recebendo estudantes mais jovens do que os que
acedem às escolas superiores, há uma valorização
mais evidente da dimensão pragmática do trabalho
artístico do que a que se evidencia nas escolas
superiores. A intercolaboração entre alunos,
indicada pela ESMAE, é descrita principalmente
em termos associados aos processos de criação,
enquanto que na ACE, em termos associados à
produção. Por outro lado, a pluralidade de opções
oferecida pela ESMAE, onde uma das áreas
contempladas é Direcção de Cena – Produção, não
só permite, como realça que esta vertente seja
desenvolvida e assumida, contudo, especificamente
pelos estudantes que fazem esta opção. Parece-nos
que, quanto mais especializante for a formação
artística, menor será a probabilidade dos alunos se
orientarem para a diversificação de tarefas no
contexto profissional que se evidencia como uma
necessidade do próprio mercado de trabalho.

Aprendizagens artísticas ligadas à

fisicalidade

Em cada uma das escolas nas diferentes
tipologias (ensino profissional, ensino vocacional
e ensino superior) se apresentam diferenciados
conjuntos de disciplinas ligadas à fisicalidade; nos
planos de estudo dos cursos secundários de dança
do GED (ensino vocacional), a leccionação das
disciplinas de Técnica de Dança Clássica e de
Técnica de Dança Moderna partilham a mesma
carga horária semanal, com aulas diárias; no curso
profissional de dança do BT, a carga horária de
TDM é ligeiramente superior à de TDC.

No contexto da disciplina de Técnica de
Dança Moderna em ambas as escolas, os alunos

têm contacto com uma diversidade de abordagens,
integrando, entre outras, as Técnicas Cunhighan,
Limon, Graham, Release e elementos de Contacto-
Improvisação, e sínteses pessoais dos professores. No
GED, as aulas são ministradas predominantemente
por professores fixos e alternadas por acções de
formação, com professores convidados nacionais
e estrangeiros. No BT, as aulas de Técnicas de
Dança se desenvolvem numa estrutura modular,
com alternância entre professores da escola e
professores convidados, que normalmente
desenvolvem projectos coreográficos com os
alunos. Parte significativa dos docentes de TDM e
Contemporânea das escolas estudadas exploram
como elemento transversal no ensino a exploração
de abordagens somáticas de diferentes procedências
(orientadas para o trabalho de consciência corporal),
elementos do Método Laban e elementos de
trabalho de abordagens de matriz oriental.

Nos cursos de teatro, a presença de
aprendizagens ligadas ao corpo é bastante
significativa e integra, simultaneamente, elementos
de trabalho direccionados para o desenvolvimento
de competências expressivas e o treinamento
corporal propriamente dito. A presença de docentes
com formação em dança é significativa. O amplo
espaço dedicado ao desenvolvimento da
fisicalidade e a incorporação de técnicas e práticas
corporais de matriz oriental e de educação
somática, integradas no conjunto de técnicas de
dança e movimento, são partilhados por todas as
escolas (BT, ACE). Perspectivando o treinamento
corporal como factor transversal às diferentes
abordagens formativas e artísticas desenvolvidas
pelas escolas de diferentes tipologias estudadas,
solicitamos aos estudantes, através do inquérito que
aplicamos, que indicassem aprendizagens ligadas
ao corpo que consideram fundamentais.

Os alunos de dança são mais específicos na
indicação de aprendizagens ligadas ao corpo (ao
referir as competências psicofísicas adquiridas),
tendendo a realizar observações mais
pormenorizadas, relativas a aspectos que
extrapolam o domínio e a reprodução de códigos
de movimento cénico, relevando a valorização da
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dimensão cinestésico-perceptiva. Os alunos de
teatro parecem valorizar mais a dimensão formal
da aprendizagem corporal.

Entre os alunos de dança, 25% indicam o
desenvolvimento da consciência corporal como
factor importante nas aprendizagens ligadas ao
corpo, 12,5% o domínio corporal, 12,5% a
condição física, 25% o exercício dos domínios
psicofísicos (concentração, foco, presença, domínio
postural, autocontrole, autoconfiança) e 12,5%
indicam a prevenção de lesões. A distribuição de
respostas revelada pelos estudantes de dança
evidencia a diversidade de aspectos que a
aprendizagem nesta área elucida em termos
corporais. Tal diversidade será fruto de
transformações das disposições que moldaram o
modelo clássico de bailarino, em cuja origem o
virtuosismo e o domínio técnico em aproximação
fiel ao modelo são factores determinantes.

A emergência das técnicas de dança modernas
e contemporâneas (processo iniciado no princípio
do século XX) conduziu a uma diversificação de
códigos e a uma gradual transferência de uma
ênfase na reprodução de códigos para a construção
de processos de aprendizagem mais apropriativos
e individualizados. Tal como pudemos observar,
as abordagens contemporâneas de dança têm
também um impacto ao nível do treinamento físico
de intérpretes de teatro.

Quanto às escolas superiores de teatro da região
metropolitana do Porto, no contexto de disciplinas
ligadas ao treinamento corporal é apresentada uma
alargada gama de práticas (Aiki-Do, Movimento
Cénico, Dança e tópicos especiais relacionados com
o trabalho de interpretação, tais como Máscara
Neutra, Clown, entre outros). Verificamos que o
conjunto global de escolas superiores de teatro da
região metropolitana do Porto se insere nesta
tendência: acentuada presença de trabalho corporal
na preparação do actor, envolvendo a integração de
tópicos ligados ao fomento da fisicalidade,
exploração expressiva, codificação do movimento,
vivência de abordagens somáticas e de abordagens
corporais de procedência oriental, tal como nas
escolas profissionais de teatro (de nível secundário).

Apreendemos que assim como nos cursos
profissionais de teatro, a disciplina de movimento
abrange, nas escolas superiores observadas,
conteúdos relativos às técnicas de movimento
contemporâneo que apelam simultaneamente a
vocabulários específicos de dança e à dimensão
ligada à consciência cinestésica (contacto e
consciencialização de sistemas anátomo-
fisiológicos), integrando também o Método Laban
(cujo núcleo é a criação de espaços para a
experimentação individual e colectiva de
possibilidades de acção e expressão física). É
partilhada uma orientação quanto ao exercício de
competências relacionadas com a improvisação,
observação e composição do movimento,
objectivando fundamentalmente que os alunos
desenvolvam percursos que têm como ponto de
partida a descoberta e o reconhecimento corporal.

Os profissionais de dança que, em ambas as
escolas superiores, respondem pela disciplina de
movimento exercem simultaneamente trabalhos ao
nível da criação coreográfica, aspecto que favorece
abordagens globalizantes do trabalho corporal, em
relação às componentes técnicas e criativas. Os
contextos de aprendizagem corporal registados
pelos alunos das escolas superiores incidem de
forma mais notória na identificação da
aprendizagem técnica do que na aquisição de
competências psicofísicas de ordem mais global,
contrastando com as evidências apresentadas pelos
alunos das escolas profissionais de nível secundário.

Formação em artes cénicas na

região metropolitana do Porto:

projectos singulares e a

singularidade do conjunto

As orientações pedagógicas das escolas
artísticas encontram as suas bases nas finalidades
subjacentes às práticas artístico-formativas,
criadoras de disposições específicas, onde a
abordagem à individualidade do aluno tende a ter
um espaço destacado. Na contemporaneidade das
artes performativas, tendem a ser muito valorizadas
as componentes subjectivas da formação,
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relacionadas com o papel da implicação e com o
exercício inventivo que subjaz às práticas
interpretativas; o habitus, cultivado nos estudantes
de artes cénicas, tende a se apresentar como
disposição individualista, enfatizando a afirmação
da singularidade, originalidade e autonomia
criativa. As diferenças de orientação formativa das
escolas artísticas estudadas são informadas por
nuances do habitus artístico que profissionais da
dança e do teatro tenderão a desenvolver devido
às características subjacentes ao treino técnico de
cada área e às diferenças intrínsecas a estas formas
de expressão cénica.

Uma abertura deselitizante das artes pode ser
considerada como aspecto comum entre as escolas
de diferentes tipologias estudadas (profissionais,
vocacional e superiores), seja pela inexistência de
um discurso sobre um suposto carácter inato do
talento artístico, seja pela criação de condições para
um acesso mais alargado do jovem a este tipo de
ensino (através da diversificação da oferta e da
admissão de alunos não detentores de disposições
artísticas anteriormente adquiridas), seja, na
intenção de actuar na dinamização da oferta
cultural, através da captação de novos públicos (a
partir da produção de espectáculos e realização de
actividades de complemento de formação na área
artística dirigidas à comunidade). Tal abertura
poderá ser considerada, por um lado, como produto
de convicções pedagógicas e artísticas, e, por outro,
como estratégia para uma adequação à realidade
apresentada no contexto local e nacional, frente a
uma débil presença de formação cultural e artística
de base nas populações juvenis e frágil mercado
de trabalho na área artística.

Coexistem no mesmo subcampo perspectivas
mais claramente orientadas para a dimensão
exógena da actividade (profissionalização,
projecção e impacto no meio) ou para a dimensão
endógena (desenvolvimento pessoal, pesquisa,
experimentação, criação), mais notoriamente
associáveis ao teatro no primeiro caso e à dança
no segundo.

Ambas as escolas superiores estudadas
demonstram estar sensibilizadas e atentas às

evidências do mercado de trabalho, e interessadas
em concretizar a estruturação de outros ramos para
o curso de teatro, que respondam simultaneamente
à necessidade de oferecer o suporte científico e
pedagógico para o trabalho ao nível do ensino do
teatro e das actividades de animação sociocultural,
identificando a existência de um apelo que vem do
meio envolvente, através de solicitações realizadas
por instituições educacionais e culturais.

O fomento de disposições artísticas encontra,
como espaço privilegiado, os interstícios da
componente relacionada com a aprendizagem
técnico-expressiva e as instâncias ligadas à
realização de projectos artísticos dirigidos à
apresentação pública. A observação dos territórios
da formação artística oferece pistas para a
identificação de projectos culturais que extravasam
as fronteiras escolares, orientadas com maior ou
menor intensidade para a defesa do campo artístico,
ou para a sua permeabilidade a outros campos
sociais, constituindo-se tal processo como
recontextualização do habitus e das tradições
artísticas.

A pluralidade de frentes de intervenção parece
ser uma das características desenvolvidas pelas
escolas artísticas estudadas, forjadas através de suas
culturas organizacionais de base voluntarista e
fortalecidas pelas parcerias institucionais cultivadas
sobretudo ao nível local (autarquias e instituições
culturais). Uma das escolas superiores e ambas as
escolas profissionais possuem salas de espectáculos
e estruturas de produção artística associadas, o que
permite aos seus estudantes a criação de
referências sobre a prática profissional e
simultaneamente uma intervenção cultural para
além das fronteiras escolares.

As evidências que permitem alguma
generalização são reveladoras de uma valorização
da experiência artística em si mesma, o que, de
certa forma, se sobrepõe à luta por condições
profissionais adequadas. A possibilidade de
realização em termos pessoais, ligando-se esta ao
autoconhecimento e ao autoaprimoramento, é um
dos posicionamentos mais presentes no conjunto
total de estudantes, possivelmente acentuada pela
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vivência de formas de abordagem do corpo e do
movimento centradas na experiência sensível e na
integração psicofísica.

Tanto em estudos de carácter artístico como
em abordagens de cunho sociológico e
psicopedagógico, a abordagem das representações
do Cor po como instância fundamental da
aprendizagem artístico-performativa oferece pistas
essenciais para apreensão das transformações
contemporaneamente operadas ao nível do ensino
e da actividade profissional das artes cénicas,
particulares a contextos locais ou transversais a
diferentes culturas teatrais ao nível global.
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Warwick Long: articulando
Feldenkrais nas artes cênicas
Melina Scialom

1

RESUMO: Warwick Long, neozelandês e atual professor da
Université du Québec em Montreal e Concordia University no
Canadá, esteve no Brasil durante os Seminários Transculturais
em Teatro e Dança para ministrar workshops envolvendo sua
prática com o Método Feldenkrais. Durante dois dias, as aulas
abertas à comunidade participante do evento trouxeram um
pouco do que é possível criar e trabalhar com base no Método
de Educação Somática desenvolvido por Moshé Feldenkrais.

Palavras-chave: artes cênicas; Educação Somática; Feldenkrais.

ABSTRACT: Warwick Long, natural of  New Zeland is
professor at the Université du Québec in Montreal and
Concordia University in Canada. He was in Brazil during the
Transcultural Seminars in Theater and Dance and offered
workshops to the participants of the activities of the Seminars.
During two days he presented possibilities of creating and
working artistically associating the Somatic Education Method
developed by Moshé Feldenkrais with his personal experience.

Keywords: performing arts; Somatic Education; Feldenkrais.

Warwick Long, natural da Nova Zelândia,

atualmente reside no Canadá, em Quebec. A

convite do Programa de Pós-Graduação em Artes

Cênicas, passou pela Escola de Teatro da UFBA

em agosto de 2008, deixando registros somáticos

e criativos nos participantes dos Seminários

Transculturais em Teatro e Dança organizado pelo

programa. Nas duas aulas abertas que ministrou

para a comunidade inscrita nos seminários, o

artista, terapeuta e professor neozelandês nos

transmitiu um pouco de sua especialidade:

Feldenkrais aplicado às artes cênicas.

Warwick tem experiência prática no estudo do

movimento há mais de 20 anos. No seu currículo

constam trabalhos com crianças, idosos, atletas e

bailarinos profissionais. Ele é bacharel em Artes

do Espetáculo (Performing Arts) pela University

of Auckland e pelo Victorian College of the Arts

na Austrália. Desde 2002 é mestre em Educação

Física pela University of Otago na Nova Zelândia.

Warwick é também certificado como instrutor de

Feldenkrais e de Iyengar Yoga pela Western

Australian School of  Yoga.

Ele tem se concentrado em estudo e prática
da Educação Somática aplicada nas áreas de
métodos de condicionamento para dança, anatomia
(com enfoque no movimento), contato,
improvisação, trabalho de voz, teatro físico e nas
artes marciais (dirigido ao Aikido). Como professor
dos Departamentos de Dança da Université Du
Québec em Montreal e da Concordia University,
atualmente é responsável por disciplinas de
Processos Coreográficos e Técnicas de Dança.

Warwick não hesita em deixar claro que, como
professor, ele se preocupa em integrar as
necessidades de cada indivíduo, desenvolvendo um
senso de eficiência e equilíbrio na movimentação
pessoal de cada um. Esta é também a filosofia do
Método Feldenkrais®.

O Método Feldenkrais®

O método criado pelo ucraniano/israelita Dr.
Moshé Feldenkrais (1904-1984) faz parte do grupo
de práticas e estudos chamado Educação Somática.
A Educação Somática é um termo que engloba
diversas práticas corporais diferentes. Atualmente,
elas têm sido amplamente difundidas em ambientes
acadêmicos, profissionais e amadores de dança e
teatro. Este é um campo teórico e prático que atua
sobre a consciência do corpo e seu movimento.
Essa consciência pode ser entendida como o
conhecimento sensível de si próprio que se
desenvolve conduzindo a uma postura que permite
estabelecer relacionamentos mais significativos
com o mundo. Sylvie Fortin e Warwick Long (2005)
reforçam que as abordagens somáticas de trabalho
corporal enfatizam a primazia do processo nas
experiências de aprendizagem do movimento.

A prática de Feldenkrais tem sido difundida
através de instrutores e terapeutas formados e

1 Bacharel e licenciada em Dança pela UNICAMP. Bailarina, performer

e mestre pelo PPGAC/UFBA.
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certificados que realizam a prática somática junto a
populações de qualquer idade e formação corporal.
A procura pelo método tem aumentado recentemente,
em especial entre os atletas e artistas cênicos, pela
abordagem particular que ele oferece como
complemento aos treinamentos corporais tradicionais.

Moshé Feldenkrais era médico e praticava
judô.2 Sua visão de saúde estava ligada a um bom
funcionamento do corpo e da mente, ou seja, a
capacidade de alcançar um alto nível de respostas
psicomotoras em qualquer situação. Utilizando o
movimento do corpo como o próprio meio, o
método procura desenvolver nos praticantes a
observação dos comportamentos motores e
sensitivos. O autoconhecimento é, portanto, gerado
através do que ele chamou de “estado de atenção
através do movimento”. Este é um conceito que
se distingue da visão de saúde da medicina
tradicional, procurando explorar o corpo/mente,
aumentando a percepção e conduzindo a uma
melhora do funcionamento global do corpo.

O método é dirigido a qualquer pessoa que
queira se reconectar com suas habilidades de se
mover, pensar e sentir, visando levar o indivíduo a
se mover com menor esforço. As lições devem ser
sempre dirigidas de forma gentil e suave, para que
aconteça a auto-aprendizagem de uma nova
colocação e possibilidades de movimentação do
corpo. O método propõe a melhora na qualidade
de vida quando se aprende a utilizar o corpo de
forma integral e dinâmica.

Os workshops de Warwick

Durante os Seminários Transculturais, as aulas
de Warwick apresentaram diferentes abordagens
que a Educação Somática pode assumir. Ele mesmo
deixou claro que sua entrada no método é apenas
uma dentre muitas outras possíveis (o que é
justamente uma das características da Educação
Somática). Warwick ministrou dois workshops
diferentes que possibilitaram a vivência de duas
práticas diferenciadas cujo pilar principal está no
Método Feldenkrais®. Além disso, durante todas
as aulas ele exemplificou outras formas de abordar
as propostas e os exercícios que indicava.

O foco da primeira aula foi a investigação do
movimento e o da segunda uma proposta de novo
olhar sobre a composição coreográfica. Os
trabalhos foram realizados, inicialmente, através
de indicações verbais e não-verbais mediante a
cópia de movimentos (na relação professor-aluno).
Esta metodologia tem o objetivo de fazer com que
o movimento seja feito respeitando as
possibilidades de cada um, negando um modelo
dicotômico de certo e errado.

A prática de guiar os alunos por meio de
indicação verbal faz parte também do universo da
Educação Somática, que procura conduzir o aluno
no desenvolvimento de sua consciência corporal.
Este processo é justamente o que Feldenkrais
chama de consciência através do movimento, onde
uma série de movimentos é realizada através de
indicação oral do instrutor, visando promover
mudanças na respiração, postura, flexibilidade,
amplitude de movimento, alterações na auto-
imagem, redução de dor e trazendo, com isso, a
atenção para o que se está fazendo de fato. Nas
palavras do próprio Moshé Feldenkrais, se você
sabe o que está fazendo, pode fazer o que quiser.

Consciência criativa

No primeiro workshop, Warwick enfocou o
trabalho na investigação da criatividade. Ele
colocou aos alunos que o corpo é o meio utilizado
para materializar a criatividade e que o produto
criativo depende das sensações internas
desenvolvidas por cada indivíduo.

O trabalho prático que aconteceu durante a
proposta foi estruturado em três partes distintas: a
primeira, uma sessão típica do Método
Feldenkrais®, que acontece inicialmente com o
corpo deitado e sentado no chão; em seguida, foi
desenvolvido o que no método é chamado de “mãos
em cima”, e, por fim a experimentação aconteceu
em duplas, a fim de elaborar uma frase criativa de
movimentos que fosse simples e acessível para

2 Judô é uma arte marcial de origem japonesa cujos principais objetivos

são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada.
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todos (considerando a diversidade das pessoas
presentes na aula).

Warwick iniciou a investigação prática,
deixando a racionalização sobre o que foi feito para
ser discutida no final. Após verificar se havia algum
aluno com limitações físicas, insistiu para que a
atenção fosse inteiramente voltada ao trabalho que
seria feito, de uma forma delicada e suave. Enfatizou
que neste tipo de prática a força e o empenho
demasiado são inapropriados, sabiamente
exemplificando que “há uma competição onde quem
chegar por último é o vencedor”.

A prática começou efetivamente quando
Warwick indicou que os alunos caminhassem pelo
espaço. Verbalmente reforçou que a atenção
deveria estar no solo e no contato dos pés com a
superfície. O foco de autopercepção passou para
o quadril, para que acontecesse a comparação
imaginária entre os dois lados.

O trabalho com o método acontece através
da diferenciação: aprender para perceber a
diferença, que pode ser uma sensação pessoal ou
uma impressão exterior vinda de outra pessoa.
Portanto, a percepção do nosso próprio corpo pode
ser tanto algo que vem de nós mesmos quanto uma
opinião que venha do outro (sendo uma simples
observação ou podendo chegar a ser,
maliciosamente, uma imposição).

Num segundo momento da aula, iniciou-se a
investigação no plano baixo. Com os braços ao
longo do corpo e guiados pelas palavras de
Warwick, os alunos foram dirigidos a perceber o
posicionamento e toque do corpo e de cada
membro separadamente com o chão. A respiração
também deveria receber atenção, para que fosse
percebida a expansão do abdômen, do tórax, das
costas e da entrada do ar pelo nariz.

Enquanto Warwick caminhava entre os alunos
que estavam reclinados sobre o chão, ele foi
introduzindo, aos poucos, os exercícios básicos do
método, sempre através da palavra. As indicações
foram acompanhadas de pausas na posição supino.
O momento da pausa é o lugar de se voltar a atenção
para as diferenças, isto é, ao notar as mudanças que
o corpo apresenta, o indivíduo é capaz de perceber

seu corpo e sensibilizar o produto das posturas e
movimentos que assume tanto no cotidiano quanto
na exploração de si próprio. Warwick fez questão de
ressaltar que este momento é essencial na prática
somática, pois o corpo aprende justamente durante
a pausa e com o reconhecimento de si, internamente
e no espaço que ocupa.

As etapas seguintes envolveram uma
investigação das possibilidades de movimento
apresentadas pelo corpo e suas respectivas
sensações e respostas físicas e fisiológicas. A
indicação se repete incentivando a brincadeira com
os movimentos realizados, explorando
micropossibilidades de sensações e variações (na
respiração, na intensidade, nos vetores e nas
combinações).

As pesquisas corporais aconteceram sempre
intercalando a investigação com a pausa e também
acessando as diferentes possibilidades de amplitude
dos movimentos. A comparação entre o trabalho
realizado nos membros inferiores e nos superiores
foi conduzida através do direcionamento da atenção
sobre os conjuntos articulares.

Nota-se que este primeiro momento da aula
traduziu o que Feldenkrais chama de “percepção
através do movimento”, onde a atividade acontece
através de investigações que envolvem pensar,
sentir, mover e imaginar. Ao contrário da
metodologia clássica da aprendizagem visual (que
acontece pela cópia da forma e do desenho dos
movimentos realizadas por outra pessoa), o Método
Feldenkrais® propõe a condução do aluno pela sua
própria interpretação das indicações orais. Através
desta metodologia, é possível desconstruir padrões
posturais e caminhos de movimento cristalizados
em nosso soma.

Em média, a sessão de Feldenkrais tem
duração entre 30 e 60 minutos, justamente como
fez Warwick em sua aula. A percepção através do
movimento tem o objetivo de tornar a pessoa
sensível ao seu próprio padrão motor
neuromuscular. As bases do método reforçam que,
através da aprendizagem e da organização corporal
básica, o indivíduo pode perceber seu esquema
corporal e assim eliminar o uso de energia
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desnecessária na utilização do corpo e melhorar o
rendimento funcional – motor e mental.

Existem algumas formas de potencializar a
sensibilidade e a disponibilidade de informações
ao sistema nervoso. A redução da velocidade e da
amplitude do movimento permite a aprendizagem
do como fazer um movimento ao invés do que ele
quer dizer para o corpo. Assim, fomentam-se a
mudança e as possibilidades criativas e funcionais
de cada indivíduo.

Warwick descreve o trabalho feito nas aulas
como discreto e profundo. Ele exemplifica com a
seguinte metáfora: “O trabalho de Feldenkrais é
como alguém que observa a grama de um jardim
crescer ou mesmo a tinta de uma parede secar...”.
Quem realiza o movimento se coloca para perceber
a sensação interna (percepção sensível) do que está
acontecendo, e não a fotografia externa do
movimento realizado (forma). Com relação à
respiração, ao invés de condicionar o corpo a um
modo de respiração padrão, o foco do Método
Feldenkrais® propõe que se o indivíduo souber e
compreender o que está fazendo, pode fazer o que
quiser. Justamente por este motivo, é preciso que
cada pessoa perceba seu hábito ao respirar para
não se limitar a ele, permitindo testar e
experimentar novas formas de se associar o
movimento, a postura e a respiração. Este é um
dos principais pontos de referência da Educação
Somática: a experiência como veículo e espaço para
a percepção das mudanças e modificações.

A transição para a próxima etapa da aula
aconteceu conjuntamente aos exercícios propostos.
A prática de “mãos em cima” começou com a
formação de duplas, quando uma pessoa
acompanhou o caminhar da outra com o toque de
suas mãos em diferentes pontos do corpo do
parceiro. Aos poucos, o companheiro começou a
realizar, em pé, os mesmos movimentos que
estavam sendo feitos no chão. O toque das mãos
não somente auxilia na sensibilidade da pessoa que
está se movimentando, mas também na percepção
do movimento do outro. Intercalaram-se os papéis
entre quem fazia/recebia e quem sentia/tocava.

Esta atividade é justamente o que Feldenkrais
nomeou de “integração funcional”, em que, além

das instruções verbais, os praticantes são guiados
com o auxílio de um leve toque – não invasivo –
em partes estratégicas do corpo. Esta é uma forma
de comunicação cinestésica que auxilia o praticante
a perceber, sentir e reconhecer o movimento de
seu corpo, entendendo formas e condutas mais
orgânicas e eficientes.

A realização de uma seqüência de movimentos
compôs o desfecho da aula, onde se materializou a
ponte entre a autoconsciência criativa e a aplicação
das novas descobertas corporais. Mais próximo dos
padrões de uma aula de dança, Warwick utilizou o
processo de aprendizado visual: demonstrou
movimentos, pausadamente, para a composição de
uma seqüência (dança). Apesar de estar
demonstrando os movimentos, ele deixou claro para
cada aluno buscar a sua forma pessoal de realizar
cada frase proposta. O grande diferencial neste
procedimento foi que, ao demonstrar visualmente
um desenho de movimento, Warwick enfatizou as
ações vetoriais do corpo no espaço. Estas indicações
singulares sobre o enfoque de cada desenho do corpo
no espaço permitiram que cada indivíduo pudesse
particularizar sua movimentação, agindo de forma
criativa sobre o que estava sendo absorvido.

Entre investigação e composição

A segunda aula aberta ministrada por Warwick
Long procurou articular o Método Feldenkrais® e
a composição de movimentos. Em suas pesquisas,
Warwick aplicou o método tanto em praticantes
de teatro e dança quanto de artes marciais. Desta
forma, ele percebeu que, apesar das codificações
de técnicas de luta e expressão, a utilização do
método de Educação Somática desenvolvido por
Feldenkrais pode contribuir para o aprimoramento
do indivíduo em sua própria prática, melhorando
o desempenho e as possibilidades criativas.

Primeiramente, Warwick esclareceu que,
quanto maior o tônus do sistema locomotor, menor
a sensibilidade disponível no indivíduo. O trabalho
desta investigação propõe eliminar a tensão
desnecessária, disponibilizando o sistema nervoso
para a percepção do corpo como um todo, e não
somente voltar a atenção para a parte que está
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sendo mobilizada. O estudo da aplicação da
Educação Somática sobre uma técnica de artes
marciais a princípio soa estranho, pois a primeira
impressão de uma luta é a necessidade do emprego
de grandes intensidades de força. Mas, pelo contrário,
Warwick observa que a utilização do máximo de
força é somente necessária em uma mínima fração
de tempo. O esforço predominante da prática está
na atenção não somente sobre o próprio corpo, como
também na ação feita por um possível parceiro. É
faculdade das práticas somáticas a percepção e o
domínio do funcionamento global do próprio corpo
quanto do espaço (e, neste caso, dos outros corpos)
que está ao redor.

Warwick aplicou exercícios distintos do
Método Feldenkrais® que enfatizam as articulações
do quadril e das pernas. O uso das pausas
continuou da mesma forma, intercalando cada
mudança sugerida. Os objetivos do trabalho
somático não são realizar treinamentos musculares,
mas sim conduzir a descobertas de caminhos e
possibilidades de percursos, levando os indivíduos
a encontrar organizações somáticas mais eficazes.
Este pensamento parte do pressuposto sugerido por
Bolsanello (2005) de que o corpo é indivisível e
indissociável da consciência.

Seguiram-se diferentes propostas de
movimentos e exercícios que desafiaram a atenção
dos alunos e que levaram os corpos a adotar
posições inusitadas, explorando ritmos distintos do
cotidiano. Warwick lembrou que se o corpo
apresentasse tremedeiras ou balanços, era sinal de
que demasiada força estava sendo realizada, o que
não era o objetivo da prática.

Faz parte da proposta do método a não-
repetição dos exercícios de forma idêntica nos dois
lados do corpo. O desenvolvimento da capacidade
de adaptação nas mais variadas situações e
circunstâncias, obedecendo à personalidade de cada
um, é também aplicado na integração global em que
um lado do corpo “ensina” o outro. Warwick
pergunta: “O que você aprendeu com você
mesmo?”. Esta pergunta é característica do método.

A imaginação é constantemente evocada,
quando são feitas indicações de visualização mental

do movimento precedente. Para Feldenkrais, a
aprendizagem está justamente no processo de
tornar o desconhecido conhecido através da
descoberta individual de cada pessoa. Warwick fez
uso do imaginário ao sugerir a comparação entre a
percepção do que era imaginado e do que estava
sendo sentido, propondo que se buscasse o ponto
onde imagem, sentimento e fisicalidade se
chocassem.

A aula continuou com investigações realizadas
no plano alto (com os alunos em pé). Primeiro,
movimentos individuais e, em seguida, a parceria
em duplas. Os exercícios evoluíram para um
processo de composição coreográfica. Através do
jogo sugerido por Warwick, um dos parceiros criava
o ímpeto de movimento no outro com pequenos
toques em partes distintas do corpo. A pessoa que
recebia o toque iniciava um impulso a partir do
local percutido e permitia que o movimento se
propagasse por todo o corpo. As propostas foram
sendo desenvolvidas até que diferentes dinâmicas
fossem exploradas e novas formas de se
movimentar investigadas.

Warwick explicou, no final da aula, que estes
exercícios envolvendo a criatividade abrem portas
para serem desenvolvidos de inúmeras maneiras.
O pensamento que parte das artes marciais
fomenta o relacionamento entre os indivíduos que
realizam trocas de movimento, peso, espaço,
imagens e idéias.

Conclusão

A visita do Prof. Warwick Long possibilitou a
introdução do pensamento somático do Método
Feldenkrais® nas atividades dos alunos e professores
tanto da Escola de Teatro e de Dança como também
de toda a Universidade Federal da Bahia.

Estes workshops proporcionaram a
possibilidade da comunidade vivenciar
praticamente os pensamentos e as bases da
Educação Somática e os procedimentos
metodológicos tanto do Método Feldenkrais®

quando da própria pesquisa de Warwick Long. A
compreensão do corpo integrado e sua resposta às
propostas somáticas podem ser uma chave para a
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preparação corporal e uma pérola criativa em
composições de partituras de movimento e
coreográficas.

Quando reconhecemos que o corpo humano
apresenta uma história construída a partir de sua
vivência, aprendemos então a respeitar seus limites,
a estabelecer maior intimidade com nós mesmos e a
integrar uma nova possibilidade de movimento e de
postura no mundo, que se reflete em toda e qualquer
atividade cotidiana, seja qual for a idade, o sexo ou a
ocupação do indivíduo. Aplicados à arte, os processos
de Educação Somática têm sido pesquisados a fim
de integrar todas as etapas da formação, preparo e
treino, chegando à criação artística.

A intersecção de linguagens sob o viés da
Educação Somática demonstrou uma possibilidade
contemporânea para trabalhar com temas e práticas
transculturais, que integram diferentes olhares e
abordagens teóricas. O Método Feldenkrais® pode
contribuir como uma base de trabalhos práticos
para discussão, treinamento e criação de propostas
artísticas contemporâneas.
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RESUMO:  Destaca-se neste texto a importância,
características e vantagens da metodologia fílmica na pesquisa
e na interdisciplinaridade. Salientam-se igualmente alguns
princípios e procedimentos metodológicos, técnicos e
analíticos sobre a utilização da imagem documental na
pesquisa. Após um rápido panorama histórico e
metodológico sobre o filme documentário, desde o
surgimento do cinematógrafo em 1895 na França, passando
por dois de seus maiores representantes, Robert Flaherty e
Dziga Vertov, busca-se mostrar o interesse deste aporte
metodológico. Este inclui a imagem estática e em movimento
nos trabalhos acadêmicos e foi iniciado pelos pesquisadores
Margaret Mead e Gregory Bateson nos anos 1930, seguidos
por pesquisadores franceses tais que Marcel Griaule e Jean
Rouch, nos anos 1930 e 1940, vindo a se tornar uma
disciplina,  no sentido amplo do termo, quando a
pesquisadora Claudine de France publica o texto Cinema e

antropologia no final do anos 1970. A partir deste momento,
esta nova disciplina, a antropologia fílmica, começa a ser um
instrumental valioso para a compreensão do Homem e das
atividades humanas em situação de pesquisa.

Palavras-chave: Cinema documentário; pesquisa; metodologia
fílmica.

ABSTRACT: This text focuses on the importance
characteristics and advantages of the filmic methodology in
research and in interdisciplinary studies. It points out too
some principles and methodological behaviours, techniques
and analytics about the use of the documentary image in the
research.  Initial ly,  there is a short historical and
methodological review on documentary film, from the
beginning of the cinematograph in 1895 in France, going
through two of its major representatives – Robert
Flaherty and Dziga Vertov. Then, we demonstrate the interest
for methodological approach which includes still image and
in movement in academic works. This methodology, started
by the researchers Margaret Mead and Gregory Bateson in
the 1930s, followed by the French Jean Rouch in the 1940s,
became a field of study on its own when researcher Claudine
de France published her text “Cinema and anthropology”, at
the end of the 1970s. From then onwards, this new discipline
– filmic anthropology – became a precious tool for the
understanding of Man and human activities in research
situation.

Keywords: Documentary film; research; filmic methodology.

Introdução

A imagem tem vindo a ocupar um lugar
privilegiado na pesquisa, no âmbito das diferentes
áreas disciplinares, em particular das Ciências
Humanas e Sociais.

A pesquisa envolvendo a imagem estática ou
em movimento pode reportar-se à observação e
análise da imagem relativa ao processo filmado por
outros ou ao processo de registro e edição das
imagens coletadas pelo próprio pesquisador.

É nesta segunda perspectiva que neste artigo
abordaremos algumas questões metodológicas
relativas à utilização do cinema, particularmente
do documentário, para observação e conhecimento
do Homem, na sua unidade e diversidade e nos
diferentes contextos sociais e culturais.

Sublinha-se a importância do filme para
desvendar aspectos da sociedade por vezes à
margem, difusos ou ostensivos, a fim de trazê-los
para o campo do visível e partilhá-los não só com
as pessoas filmadas, mas também com outros
pesquisadores e a comunidade em geral, indo ao
encontro da perspectiva de “antropologia
partilhada”, defendida pelo antropólogo-cineasta
Jean Rouch (1979).

Os métodos e as técnicas audiovisuais
trouxeram mudanças no nível dos paradigmas
conceituais, teóricos e práticos, abrindo novas
perspectivas de pesquisa e possibilitando a análise
da comunicação em suas diferentes dimensões.
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No nível metodológico, a imagem animada
sonora, ao integrar a comunicação verbal e não
verbal e os contextos onde se desenrolam as
atividades, permite uma abordagem holística,
interacionista e apreender a “situação total”,
utilizando a terminologia dos antropólogos Marcel
Mauss (1934) e Margaret Mead (1951, 1979).

Apresentam-se neste artigo algumas
características e especificidades da utilização do
método fílmico na antropologia fílmica e na
pesquisa.

Contextualização teórica e

metodológica

Na França, os irmãos Louis e Auguste Lumière
foram não só os inventores do cinema em 1895,
com a criação do “cinematógrafo”, como também
os pioneiros e precursores do cinema
documentário, filmando diversas cenas da vida
familiar e quotidiana que projetaram em pequenos
filmes no Salão Índio do Grand Café de Paris.

Alguns meses depois da primeira sessão
pública dos filmes dos irmãos Lumière, ocorrida
em 28 de dezembro de 1895, é igualmente na
França que o médico e etnólogo Felix-Louis
Regnault (1896) será o primeiro pesquisador a
sublinhar o interesse do filme com objetivo de
pesquisa, sobretudo para o estudo das técnicas
corporais, do movimento e posturas em diferentes
grupos étnicos, e ainda para observar fatos que
escapam aos nossos sentidos porque demasiados
rápidos e fugazes. Para este pesquisador, “O cinema
aumenta a nossa visão no tempo como o
microscópio a aumentou no espaço. Ele nos
permite observar fatos que escapam aos nossos
sentidos porque demasiados rápidos e fugazes”.

Em 1898, na Inglaterra, o pesquisador Alfred
C. Haddon será o pioneiro ao introduzir o
instrumental fílmico na pesquisa multidisciplinar
no Estreito de Torres (situado entre a Austrália e a
Nova Guiné), para estudar diversos aspectos
sociais, culturais e rituais de algumas populações
locais desta região do Pacífico e captar diversas
manifestações possíveis de serem registradas
através da imagem em movimento.

O cinema documentário começará a ganhar
importância nos anos 1920, com os dois grandes
pioneiros do gênero, o norte-americano Robert
Flaherty e o russo Dziga Vertov. Com efeito,
Nanook, do Norte, realizado em 1922 por Flaherty,
e O homem com a câmera, dirigido por Vertov em
1920, constituem dois modelos do cinema
documentário, os quais irão marcar a trajetória
deste gênero cinematográfico.

Flaherty, no seu documentário Nanook, do
Norte, vai observar e filmar a vida quotidiana de uma
família Inuit no norte do Canadá, ao longo das
estações do ano, sublinhando a vida harmoniosa
deste grupo, apesar da luta pela sobrevivência em
uma região inóspita e em condições adversas. A
temática da relação entre o Homem e a natureza
será o fio condutor dos trabalhos posteriores
realizados por este cineasta, tais como Moana (1926),
realizado nas ilhas Samoa, e O homem de Aran (1934),
filmado na costa oeste irlandesa.

Já Vertov, no filme O homem com a câmera,
através da câmera ativa do “cinema-olho”
(kinoglaz), procura apreender, no contexto urbano
e na contemporaneidade, não só as atividades do
novo homem e mulher soviéticos na cidade, como
também evidenciar o próprio processo de
realização cinematográfica e o que viria a ser um
dos primeiros metafilmes da história do cinema.

Enquanto Flaherty se interessa, sobretudo, pela
descrição das atividades humanas no contexto em
que ocorrem, podendo ser considerado um dos
pioneiros do cinema antropológico e etnográfico,
Vertov vem com seu método experimental
desenvolver uma outra perspectiva cinematográfica.

Em relação ao método fílmico, é igualmente
importante sublinhar o trabalho de Gregory
Bateson e Margaret Mead (1942), os quais
introduziram nos EUA o método visual com a
utilização da imagem estática (fotografia) e em
movimento (cinema), com o objetivo de pesquisa.
Estes dois pesquisadores não somente foram
precursores na introdução do método fotográfico
e fílmico na pesquisa, como também nos estudos
culturais e comparativos sobre a infância,
estudando a educação e a socialização da criança
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em diferentes grupos e contextos culturais. Só nos
anos 1930, em Bali, Nova Guiné e EUA, realizaram
diversos filmes nestas áreas geográficas e reuniram
25.000 fotografias (BATESON e MEAD, 1938a,
1939, 1942, 1954, 1955).

Ao incorporarem desde o início dos seus
trabalhos a pesquisa fotográfica e fílmica, a
interdisciplinaridade e o método comparativo para
observar e analisar os comportamentos em
diferentes grupos étnicos e culturais, Mead e
Bateson estão na origem dos métodos modernos
de pesquisa.

Na França, Marcel Griaule (1938, 1957) e Jean
Rouch (1948, 1957, 1961, 1968, 1972, 1979) foram
igualmente pioneiros na utilização do filme como
método de pesquisa etnográfica, sobretudo na análise
dos ritos e das atividades rituais, começando a
imagem animada a ocupar um espaço importante
nos trabalhos etnológicos e antropológicos.

Rouch (1949, 1972) interessa-se particularmente
pelas cerimônias religiosas e pelos rituais de iniciação
praticados pelos Songhay (Níger), colocando
simultaneamente em evidência a organização dos
processos de aquisição e transmissão dos rituais e os
gestos e modalidades de aprendizagem.

Através de uma “câmera participante”
(HEUCH, 1962), de uma câmera em movimento
e do que denominou “cinema-verdade”, Rouch foi
filmar o Homem nas suas atividades banais ou
rituais, foi ao encontro do eu e do outro no
território africano ou no espaço urbano e familiar
na região de Paris.

Seguiram-se outros pesquisadores da
Universidade de Paris X – Nanterre e da
Universidade de Paris V que têm utilizado o filme
no estudo das técnicas do corpo, dos processos de
aprendizagem e das atividades educativas e rituais
(FRANCE, 1998; COMOLLI, 1983, 1995;
GUERONNET, 1977; LOURDOU, 1975;
STORK, 1982, 1986).

Claudine de France (1998) desenvolveu as
bases conceituais de uma nova disciplina, a
antropologia fílmica, em seu livro Cinema e
antropologia, constituindo um marco decisivo para
o desenvolvimento deste novo domínio científico.

Por seu lado, Annie Comolli elaborou uma
cinematografia das aprendizagens através dos seus
trabalhos relativos à aprendizagem de técnicas
materiais, corporais e rituais.

Cinema documentário e

antropologia fílmica

A realização de um filme de pesquisa baseia-
se em opções metodológicas, estratégias fílmicas
precisas e procedimentos éticos. Ao decidir utilizar
a câmera como instrumento de pesquisa, o
pesquisador deve refletir sobre as possibilidades
técnicas de que dispõe e as questões éticas que se
colocam entre o objeto a ser estudado e o método
a ser utilizado.

No filme de pesquisa de caráter etnográfico e
antropológico e no método que utilizamos, o
pesquisador é participante e a câmera está nas mãos
do investigador, que a movimenta e a torna ativa e
participante. Jean Rouch observa que

Hoje todos os operadores do cinema direto sabem
movimentar-se com a câmera que se tornou a “câmera
viva”, “cinema-olho” de Vertov. No domínio do filme
etnográfico, esta técnica é particularmente eficaz, pois
permite uma adaptação à ação em função do espaço,
permite penetrar na realidade em vez de deixá-la
desenrolar-se perante o observador (...) para mim, a
única maneira de filmar é de caminhar com a câmera, de
conduzi-la onde ela é mais eficaz e, de improvisar um
outro tipo de “ballet”, onde a câmera se torne tão viva
quanto os Homens que ela filma. (1979, p. 62-63)

Trata-se da utilização de uma câmera
implicada e orientada às questões de pesquisa e à
observação participante, facilitando a inserção no
terreno e a familiarização do objeto e sujeitos de
estudo com o pesquisador e com a própria câmera.

Uma fase inicial da pesquisa consiste na inserção
do pesquisador junto ao grupo com o qual se deseja
trabalhar. É necessário obter a autorização dos
participantes para o desenrolar da pesquisa fílmica,
fase fundamental para a continuidade do trabalho.

É importante respeitar o desenvolvimento
natural das atividades, sem a intervenção do
pesquisador-cineasta, o que vem fortalecer a
relação entre o filmador e o filmado. Quanto melhor
for a inserção do pesquisador no campo, mais as
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pessoas observadas participam no processo e
aumenta a relação de confiança e de aceitação que
se estabelece entre todos os participantes.

O hábito do pesquisador se apresentar no local
de estudo com os instrumentos fílmicos e
fotográficos entra como uma atividade de rotina,
familiariza o outro com o pesquisador e seus
instrumentos e atenua nas pessoas filmadas a
“consciência da câmera” (BATESON, 1942) e os
efeitos da “profilmia” (FRANCE, 1998). Os efeitos
da câmera, da profilmia, estão sempre mais ou
menos presentes durante toda pesquisa fílmica, mas
eles poderão ser atenuados se observarmos os
princípios acima salientados.

Quando filmamos em contextos culturais e
meios sociais diferentes daqueles do pesquisador,
é necessário combater os estereótipos e as idéias
preconcebidas e desenvolver uma atitude de
autocrítica. É importante respeitar os hábitos e
costumes das populações que estudamos e não
transpor os modelos de nossa própria cultura
(BASTIDE, 1958; RAMOS, 1993, 2001;
SERAFIM, 2002, 2004).

Ao passarmos da fase de inserção e da
observação direta para a observação
instrumentalizada, ou seja, com o uso da câmera,
o pesquisador é obrigado a elaborar uma
“reconversão do olhar”, ou melhor, “essa
reconversão começa com a tomada de consciência,
por parte do aprendiz-cineasta, dos traços que
permitem distinguir a observação fílmica da
observação direta. Ela prossegue no difícil
aprendizado de uma nova ordem de relações entre
os diferentes meios de apreensão sensorial.”
(ROSENFELD, 2000, p. 51)

Nesta fase do processo de pesquisa, torna-se
indispensável a adequação entre a mise en scène do
cineasta e a auto-mise en scène das pessoas filmadas.
Para Claudine de France,

Pelo simples fato de que aceitem ser filmadas, as pessoas
observadas se colocam em cena e são testemunhas da
intervenção do cineasta. Mise en scène própria às pessoas
filmadas e intervenção do observador-cineasta se
manifestam em diversos níveis, mais freqüentemente à
revelia de seus próprios autores. (...) a observação do
etnólogo-cineasta, mesmo a mais distante é sempre
“participante”. Ou seja, o etnólogo-cineasta participa

sempre de alguma maneira, do processo observado,
porque sua intervenção e a auto-mise en scène própria
das pessoas filmadas são inevitáveis. Reciprocamente,
as pessoas filmadas participam do processo de
observação porque intervêm da mise en scène do cineasta.
(1998, p. 21-22)

Esta adequação processa-se através da variação
de postos de observação, enquadramentos, ângulos
de visão, distâncias focais, planos fixos e em
movimento, em função das atividades, relações e
gestualidades que se pretendam observar e destacar.

Torna-se, desta forma, necessário adotar
estratégias diferentes, a fim de resolver os
problemas que surgem nas situações particulares.
Como exemplo podemos citar, entre outros, a
situação em que filmamos em espaços exíguos,
domésticos, atividades relacionadas ao banho,
toalete, alimentação e atividades lúdicas (RAMOS,
1993, 2002; SERAFIM, 1994) ou em espaços
escolares, como creches, jardins de infância e
escolas, onde encontramos um número elevado de
participantes e múltiplas atividades ocorrendo
simultaneamente (RAMOS, 1994, 1996, 1997,
1998, 2000; RAMOS e SERAFIM, 2001a, 2001b).

A devolução das imagens aos participantes,
ou seja, o feedback com a discussão e partilha do
produto realizado com as pessoas filmadas,
permite que estas tenham um controle do material
registrado, clarifiquem ou acrescentem elementos
que não são claros para o pesquisador e, por vezes,
para os próprios participantes e introduzam novas
relações de pesquisa, tornando o filme fruto de uma
cooperação entre o pesquisador e os sujeitos
filmados, estabelecendo-se uma relação de
intersubjetividade.

A construção final do filme processa-se no
momento da edição do material filmado, após
múltiplos visionamentos e análise rigorosa e
minuciosa do material bruto. O resultado final é,
em geral, um documento sóbrio, desprovido de
efeitos técnicos (fade, fusão, slow motion, etc.) e
de comentários orais. O auxílio de um narrador da
voz over e da voz off só é utilizado nas situações
estritamente necessárias do ponto de vista
narrativo. Busca-se, assim, preservar ao máximo a
fidelidade ao processo observado, respeitando a
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cronologia dos eventos e o ambiente natural onde
os mesmos ocorrem.

Os produtos resultantes do material coletado
e analisado podem ser de vários tipos. Poderão ser,
por exemplo, documentos de caráter descritivo ou
comparativo. O documento descritivo aprofundado
desenvolveu-se principalmente a partir dos trabalhos
fílmicos de Robert Flaherty. Já o documento de tipo
comparativo foi iniciado por Gregory Bateson e
Margaret Mead, destacando-se, sobretudo, o filme
Bathing babies in three cultures (1954).

Posteriormente outros pesquisadores
desenvolveram esta metodologia realizando, tanto
em nível descritivo como comparativo, diversos
documentos fílmicos. Ramos (1993, 1995a, 2001,
2002a), Stork, Ramos et al. (1994, 1995), Ramos
e Serafim (2001a, 2001b, 2001c) realizaram
diversos filmes comparativos sobre os cuidados às
crianças em diferentes culturas, favorecendo a
comparação das observações e permitindo salientar
as semelhanças, mas também as diferenças dos
comportamentos e das atividades humanas.

Outros documentos buscam uma descrição
mais aprofundada dos fenômenos estudados, a fim
de uma maior compreensão de um determinado
grupo ou sociedade. Nesta linha, podemos destacar
os trabalhos de Ramos (1994b, 1995b, 1996c,
1997, 1998, 2000a, 2001), de Ramos e Serafim
(2001a), realizados em famílias, creches e jardins
de infância em diferentes países europeus
(Portugal, França, Itália e Romênia) e da América
Latina (Brasil). Nos filmes As mãos que embalam
(1999a) e Bercements Tsiganes (1999b), podemos
observar em várias famílias de origem cigana,
oriundas da ex-Yugoslávia e vivendo na Itália, as
práticas educativas, os cuidados às crianças e estilos
comunicacionais, sendo evidente como todo o
grupo se ocupa da criança, o estilo proximal de
interação e a iniciação precoce das crianças nas
atividades de cuidados maternos.

Já nos filmes Isabelle (Ramos, 1996a), Une famille
portugaise à Paris (Ramos, 1996c) e Isthar e Sotis (Ramos,
2000a), podemos observar os estilos educativos e
comunicacionais e as técnicas de maternagem, em
famílias de origem africana e portuguesa, imigrantes

respectivamente em França e Itália. Podemos
igualmente constatar particularidades relacionadas
com a situação de imigração e aculturação,
nomeadamente influências da cultura de origem e da
cultura de acolhimento, nesses estilos e práticas.

Nos filmes Apaiser le bébé à la créche (Ramos,
1994a), Autour des gestes de maternage (Ramos, 1996b)
e Le jour se lève (Ramos, 1997), podemos observar
em várias creches e jardins de infância da região
centro de Portugal a dinâmica educativa, os cuidados
e estilos interativos das educadoras com as crianças,
as diferentes atividades de estimulação e, ainda,
como as crianças se exercitam, desde muito cedo,
na aprendizagem das técnicas de cuidados maternos.

No filme Grands parents et petits enfants
(RAMOS, 1995a), dedicado à participação dos
avós nos cuidados e na educação dos netos,
podemos observar várias avós e avôs portugueses
em atividades de cuidados, tais como
adormecimento, banho e toalete, alimentação,
interações lúdicas e de estimulação de bebês no
primeiro ano de vida. Observamos, igualmente,
uma riqueza e diversidade de estimulações verbais,
físicas e sinestésicas na interação com a criança e
práticas religiosas e mágico-religiosas de proteção.

Nesta perspectiva situam-se igualmente
alguns trabalhos de José Francisco Serafim (2000a,
2000b, 2000c, 2000d, 2000e, 2000f) realizados
junto ao grupo Wasusu sobre os aprendizados da
vida quotidiana neste grupo indígena que vive em
uma reserva no estado de Mato Grosso.

F
oto: José F

rancisco Serafim

Mulher Wasusu fabricando balaio.
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Serafim realizou com este grupo étnico uma
pesquisa fílmica aprofundada, tendo feito vários
filmes dedicados ao processo de educação e
socialização das crianças e das atividades
quotidianas realizadas pelos Wasusu. Os filmes
mostram como se processa a socialização da
criança, sobretudo no grupo doméstico, e como as
aprendizagens ocorrem principalmente por
observação, imitação e participação. As crianças
indígenas iniciam-se muito precocemente nas
atividades domésticas, no transporte dos bebês e
nos variados cuidados infantis, sendo o modo de
comunicação predominante com a criança o contato
corporal e visual. Observa-se, por exemplo, através
dos documentos fílmicos, que o contato físico é
quase constante em todas as atividades e que a
comunicação verbal é bastante reduzida.

um grupo humano, uma atividade ou um conjunto de
atividades, um lugar, um momento etc. Trata-se para o
cineasta, de explorar, mais ou menos detalhadamente os
aspectos sensíveis do objeto de estudo. A descrição fílmica
diz respeito somente indiretamente ao sensível não
acessível pelo filme, como igualmente ao não sensível. O
táctil, o olfativo, o gustativo são simplesmente sugeridos
ou indicados pelo filme graças à apresentação de
manifestações concretas apreendidas pela vista e pela
audição (2003, p. 16).

Considerações finais

O filme é um meio de comunicação como
outro qualquer e um meio de comunicação
intercultural por excelência. São inúmeras as
vantagens da utilização da imagem e das técnicas
audiovisuais no domínio social, comunicacional,
intercultural, psicológico e educacional.

O documento fílmico promove uma atitude
de descentração (PIAGET, 1970), a qual contribui
para flexibilizar e relativizar princípios
apresentados como únicos e universais, buscando-
se evitar comportamentos de intolerância e vindo
a facilitar e aprofundar a comunicação junto dos
diferentes grupos e comunidades (RAMOS,
2003d).

O filme documentário constitui-se em um
excelente suporte tanto para a pesquisa
fundamental ou aplicada como a formação de
diferentes áreas disciplinares.

Claudine de France observa, neste sentido, que:

Tudo nos leva a concluir que os numerosos problemas
levantados durante a elaboração de um filme, as reflexões
e as descobertas que esta experiência suscita fazem do
cinema etnográfico algo mais que a simples ocasião de
armazenar imagens sonoras que virão ilustrar ou
completar trabalhos escritos, e do cineasta um
pesquisador completo, cuja empreitada engendra
progressivamente uma disciplina autônoma que
propusemos chamar provisoriamente de antropologia
filmica. (1998, p. 401)

É fundamental que a metodologia fílmica seja
integrada nas diversas ciências sociais e humanas,
de modo a favorecer o conhecimento do Homem
e das suas atividades nos diferentes contextos e
culturas, vindo a possibilitar o estudo do “fato
social total” e a promover a análise e a comparação
inter/transcultural.

F
oto: José F

rancisco Serafim

Constata-se, então, que a metodologia, através
da utilização da imagem em movimento, fornece
uma contribuição valiosa para o desenvolvimento
do conhecimento tanto no nível da pesquisa como
da formação. Ela nos dá a descrição tanto das
palavras como das posturas e dos gestos,
permitindo-nos aceder aos conteúdos verbais e não-
verbais.erbais e ns palavras como das posturas e
dos gestos, permitindo-nos aceder aos conteudos
Wasusu sobre os aprendizados a a vid

A este propósito, Annie Comolli observa em seu
texto Éléments de méthode en anthropologie filmique que

Descrever através do filme consiste em apresentar de forma
aprofundada ou simplesmente fragmentada uma pessoa,

Mulher Wasusu fabricando brinco de tucum.
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RESUMO: Considerando as novas tendências estéticas que
vêm tomando força e provocando mudanças formais nas
representações artísticas dos últimos anos resultantes, sobretudo,
de um momento dito pós-moderno, este trabalho pretende
discutir sobre as questões relativas à construção e representação
do espaço no filme Dogville (Lars Von Trier, 2003). Levanta-se
aqui a hipótese de que em Dogville a versatilidade do seu espaço
fílmico/cênico – não obedecendo apenas aos princípios, códigos
e convenções fílmicos, mas repensando-os em articulações com
aqueles do teatro – o torna “híbrido” e constrói uma proposta
de “teatralização fílmica”, baseada em uma nova estética que re-
configura a noção de verossimilhança tão cara à reprodução
fotográfica.

Palavras-chave: híbrido; espaço cênico; verossimilhança.

ABSTRACT: Given the new aesthetic trends, that are taking
power and causing changes in the formal artistic performances
in recent years, often called post-modern times, this work
intends to discuss the issues concerning the construction and
representation of  space in the film Dogville (Lars Von Trier,
2003). The hypothesis is that in Dogville the versatility of its film
performance space – not only according to the principles, codes
and conventions of film making, but also to them of theater
practicing – makes it “hybrid” and build a proposal of “filmic
dramatization” based on a new aesthetic that re-configures the
notion of verisimilitude so dear to photographic reproduction.

Keywords: hybrid; performance space; verisimilitude.

O “espaço narrativo” é um discurso (espacial)
projetado pela e através da visão. A noção do
espaço narrativo, ou espaço fílmico (diegese),
corresponde à noção de que a experiência do espaço
(como uma prática social e material), sendo
percebida e representada visual e culturalmente
pelo cinema, é transformada em um “espaço de
representação” que, por sua vez, produz novas
formas de percepção do espaço.

Stephen Heath (1993) explica que o cinema
constrói e manipula o espaço ao longo do
desenvolvimento da narrativa, transformando-o em
espaço de representação através de três
movimentos distintos: (1) o movimento dos
personagens; (2) o movimento da câmera e (3) o
movimento de uma tomada para outra. O primeiro

destaca o espaço através do deslocamento dos
personagens dentro do espaço fílmico. O segundo,
freqüentemente comparado à “mobilidade do olho”,
porque parece executar os movimentos da cabeça,
regula a visão do espaço, dando uma versão
diferenciada deste. O terceiro dimensiona o espaço,
estruturando-o e o construindo através da edição
e montagem das imagens que representam a
“passagem” de um espaço para outro no tempo.
Estes movimentos, portanto, estabelecem
efetivamente a natureza do espaço fílmico e tornam
o cinema um construtor de visões e espaços que
“obedecem” a uma lógica (do movimento) para
organizar o espaço narrativo.

Capaz também de fragmentar o espaço, como,
por exemplo, através do isolamento de uma face
ou objeto por meio de um close-up (efeito constante
em Dogville), o cinema passa a manipular e utilizar
fragmentos imagéticos para, quebrando ou não com
as estruturas narrativas convencionais, estabelecer
novos formatos para o espaço fílmico, aquele
construído no interior da narrativa. O uso da
câmera lenta e da câmera rápida, por exemplo, pode
enfatizar uma percepção expandida, segmentada e
reconstruída do tempo real, dando uma visibilidade
diferenciada ao espaço. A prática do detalhamento
do espaço, ou do tempo, nesses casos, alcança um
objetivo: “sua própria fragmentação icônica”
(DEGLI-ESPOSITI, 1998, p. 7).

A “interrupção narrativa”, seja por meio de
qualquer efeito, exemplifica a dimensão do cinema
como produtor de novos e diferentes formatos de
percepção, construção, re-construção e imaginação do espaço
(no tempo). A diversidade nos modos de
manipulação dos “fragmentos” da cena e seus mais
diferentes movimentos dão margem a uma
infinidade de questões sobre o espaço fílmico/
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cênico e sua relação com o espaço real/concreto e
as diferentes formas como este é percebido. No
entanto, no que se refere ao próprio aparato
cinematográfico, os “fragmentos espaciais” e
enquadramentos servem ao importante propósito
de denotar a “autonomia da máquina” – a condição
de superioridade da câmera como condutora e
compositora do espaço fílmico.

Muitos autores (JAMESON, 2004; HARVEY,
2002; CONNOR, 2000; COELHO, 1995) têm
chamado a atenção para as mudanças que vêm
ocorrendo na cena cinematográfica contemporânea,
e têm constatado que estas dizem principalmente
respeito a modificações e transformações no e do
espaço narrativo – o espaço fílmico. Este tem
assumido esteticamente uma forma cada vez mais
espetacularizada, caracterizada por efeitos visuais
de grande complexidade técnica e pela diminuição
contínua da importância de suas caracterizações e
do seu conteúdo narrativo.

Guardadas as devidas especificidades formais
de cada meio, pode-se afirmar que o teatro tem
também sofrido transformações estéticas
significativas, principalmente no que se refere à
construção do seu espaço cênico. No teatro
contemporâneo, o espaço cênico não mais se
constitui a partir de uma única opção
proporcionada pela idéia da “quarta parede”
inserida na caixa cênica italiana, circunscrevendo-
se necessariamente ao edifício teatral tradicional,
haja vista a utilização de espaços alternativos para
as encenações, como igrejas, fábricas, galpões, etc.,
e utiliza as mais diversas mídias – TV, vídeos,
filmes, etc. – para construir e representar um
formato cada vez mais performático.

Dogville, o primeiro filme de uma trilogia2 do
diretor dinamarquês Lars Von Trier sobre os EUA,
chama a atenção pelo espaço cenográfico quase
sem cenário, composto por indicações
esquemáticas (esquemas do tipo “planta baixa”
arquitetônica) que representam as ruas do vilarejo,
as casas e os objetos. A simplicidade do cenário, o
minimalismo das formas do mobiliário e dos
objetos em cena que contrastam com o fundo como
caixa negra (palco), que é iluminada na medida da

necessidade dramática de cada cena, destacam-se
por uma determinada “plástica do espaço”, que
“trabalha” enfatizando cada elemento e objeto a
sua vez, com o objetivo de construir a idéia de
uma “cenografia teatralizada”.

Possuindo um espaço visualmente tão distinto
do que normalmente é “oferecido” nos filmes, e
evocando essa “teatralização” da cenografia, Dogville

provoca uma discussão sobre a construção do espaço
fílmico que parece naturalmente evocar a noção de
hibridismo. Em acordo, o meu argumento é em defesa
do entendimento do espaço fílmico nesse caso
enquanto uma construção híbrida, que, além de
evocar uma re-configuração do que se entende por
uma construção realista dos espaços fílmicos e teatrais,
age, enquanto prática de transformação estética e
artística, produzindo, desenhando e configurando a
“condição pós-moderna”.

Em suas considerações a respeito do pós-
modernismo, Frederic Jameson (2004) o qualifica
como um fator socioeconômico e cultural. Jameson
destaca que fatores como o crescente poder da
publicidade e da mídia eletrônica, o advento da
padronização universal e a aceleração dos ciclos
do estilo e da moda somados ao pastiche constroem
“um jogo puro e aleatório de significantes” que dão
forma à pós-modernidade. Como conseqüência,
não podemos mais supor que na contemporaneidade
se produzam obras monumentais e duradouras,
típicas dos movimentos artísticos anteriores, mas
“rearranjos”, exaustivos e incessantes, e fragmentos
de textos preexistentes que se realinham em blocos
de construção cultural que passam a exaltar a
bricolagem e o hibridismo textual como parâmetro
de construção formal e estética.

Assim se configura a “cultura do espetáculo e
da imagem”, por sua vez alimentada pelo
capitalismo tardio, que se recodifica aos moldes
dos fatores socioeconômicos. Dessa forma, o tão
proclamado e defendido realismo/naturalismo
como tendência estética, que respondeu por muito
tempo a um processo ideológico e cultural
dominante, passa agora a não dar mais conta dos
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desejos e anseios da pós-modernidade, na medida
em que a própria noção de realidade e de como se
configura o real mudou. É nesse contexto que
aparece um novo formato estético da representação
fílmica do espaço (e do real) produzindo o que
denomino de “estética de inversão” – onde a
linguagem e a construção do espaço se constituem
da “mistura” entre as visibilidades (imagens)
criadas pelo cinema e por outros meios de
representação artísticos, textos, estilos, etc.

Sendo Dogville um filme – produzido,
distribuído e exibido como tal –, seria natural que
os seus mecanismos fílmicos de construção
narrativa estivessem na ordem do dia. Contudo, é
significativa e transformadora a conexão entre a
imagem (visual) do cenário, uma arquitetura teatral
de um galpão/palco e seus diferentes “fragmentos”
captados e modificados espacialmente e
temporalmente pela câmera que expande, segmenta
e reconstrói o tempo e o espaço narrativos. Neste
caso, onde o espaço representado consolida sua
mise en scène também, ou principalmente, através
da sua conexão com o espaço teatral, o espaço
fílmico passa a caracterizar os traços estilísticos
conceituados como pós-modernos – como a
tendência à citação, à fragmentação, à diluição das
formas estilísticas, ao heterogêneo, ao derrubar de
fronteiras, à produção de simulacros
(BAUDRILLARD, 1991).

O espaço fílmico em Dogville é, portanto,
subvertido e isso se dá por vários motivos: (1) os
elementos em cena normalmente obedecem a uma
ordem e função que nega o formato da linguagem
cinematográfica per si, enfatizando a recorrência
constante à construção de uma imagem mental (e
não visual) por parte do espectador. O espaço aqui
representado é “compartimentado” e definido pelas
paredes e objetos imaginários que recorrem à fantasia
e à imaginação do espectador no sentido de
“complementar” as ações indicadas pelos atores no
espaço minimalista; (2) a grande referência visual e
formal a um espaço mais teatral do que
cinematográfico. O “palco” é organizado de forma
orgânica em um campo demarcado pelas falas e
movimentos dos atores em cena, a iluminação e a

esquematização e distribuição dos desenhos e objetos
cênicos; (3) o espaço de representação, constituído
pelo movimento das personagens, da câmera e da
passagem de uma tomada para outra, se circunscreve
em um espaço visual único, no “palco”.

Considerando o “olhar do espectador”, que
no cinema, na medida em que este se identifica
com o “olhar da câmera”, sistematiza perceptivamente
os signos, códigos e convenções inerentes ao
aparato cinematográfico (fotografia, movimento,
música, som, linguagem), podemos, no caso de
Dogville, constatar que o “enquadramento” do olhar
se dá de forma diferenciada, quase experimental.
O filme, utilizando convenções e técnicas próprias
ao cinema e “misturando-as” com as do teatro,
conduz ao confronto entre os processos inerentes
ao espectador, como o distanciamento e a identificação.

Em Dogville, o que acontece é a formação de
um espaço alternativo – “imagético-espacial” (p.
272), a exemplo do que Lehmann (2007) define
como uma experiência que pós-dramaticamente não
serve ao drama – onde a experiência do espaço é
construída e vivenciada através do distanciamento

(do cenário) e da identificação (com os personagens)
do espectador que, coerentemente, responde à
forma “teatralizada” e contextual de um espaço
que, em muitos momentos, podemos dizer, é
realmente mais teatral do que fílmico.

Nesse momento, é interessante estabelecer um
paralelo com a explicação dada por Hans-Thies
Lehmann (2007), em seu livro Teatro pós-dramático,
para o “espaço teatral pós-dramático”:

o espaço teatral pós-dramático estimula conexões
perceptivas imprevisíveis. Ele pretende ser mais lido e
fantasiado do que registrado e arquivado como
informação; ele visa constituir uma nova “arte de
assistir”, a visão como construção livre e ativa, como
articulação rizomática (LEHMANN, 2007, p. 276).

A “estética espacial pós-dramática”, definida
pelo interesse no espaço teatral formalmente
estilizado, busca e/ou produz um espectador que,
em sua “submersão” na cena, concentre a sua
contemplação nos detalhes e nos significantes. A
“vivência” do espaço pós-dramático, de acordo com
Lehmann, configuraria uma impressão visual
sobrecarregada de palavras e gestos no decorrer da
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encenação. Essas considerações de Lehmann se
“adequam” como uma luva ao formato do espaço
fílmico dogvilleano.

Em Dogville, o ator/personagem é colocado
no centro da ação – inclusive como “indutor” do
funcionamento do cenário. Os gestos de abrir e
fechar portas imaginárias para indicar as entradas
e saídas dos atores nas delimitações das casas, que,
sem paredes, pedem uma convenção para
estabelecer o dentro e o fora, é um exemplo. Apesar
do uso constante de técnicas cinematográficas
como o close-up, o espaço fílmico nesse caso é
construído e baseado a partir das ações e
movimentos dos atores/personagens, negando,
portanto, a condição do cinema contemporâneo de
não depender do ator. No cinema, a mise en scène e
os códigos e convenções trabalham para manter a
noção de que tudo em cena “significa” e “fala” ao
espectador de maneira conjunta. Se pensarmos em
Dogville como um filme pós-moderno (ou pós-
dramático), esse processo se dá de forma
contraditória. A proposta de uma cenografia
despojada e “teatral” sugere que os objetos em cena
dependam dos atores para significar ou
simplesmente “funcionar”.

No teatro pós-dramático, ainda segundo
Lehmann (2007), o espaço cênico é modificado
pelo uso de registros e recursos que ele considera
essencialmente cinematográficos.

Os núcleos da representação (uma mesa, um palanque,
alguns lugares para sentar, um fundo abstrato, talvez a
sugestão de um arranjo cênico a partir de apetrechos),
visíveis desde o início, entram em jogo por meio de
mudanças de foco dramatúrgicas, assumindo assim o
aspecto de um registro cinematográfico. Em face de um
campo de representação seccionado por “cortes” em
partes heterogêneas, o espectador tem a sensação de ser
levado de um lado para o outro como se acompanhasse
as seqüências paralelas de um filme. O procedimento da
montagem cênica induz a uma percepção que evoca o corte
cinematográfico (p. 275).

É razoável a posição de Lehmann quando define
o teatro como a arte dos signos, e não da reprodução
(o cinema). Ele explica: “Uma árvore que aparece
verdadeira no palco permanece signo de árvore e não
reprodução de uma árvore; uma árvore num filme
pode até ter um sentido como signo, mas é antes de

tudo reprodução fotográfica da árvore” (p. 370). Isto
é, na visão de Lehmann, o teatro tem a ver
primeiramente com comportamento (atuar) e situação
e, por último, com representação; as imagens, ao
contrário, são primordialmente essa última.

Diante do exposto, é interessante pensar no
espaço/cenário em Dogville sob a luz dessa afirmação.
O “palco”, em acordo com Lehmann, seria antes de
qualquer coisa uma reprodução fotográfica do espaço
e esse seria definido como teatral ou, no mínimo, teria
no espaço teatral sua fonte de inspiração. Mesmo
como “representação” do “palco” – pautada na
imagem –, o espaço fílmico, colocando-se estritamente
em conexão com sua inspiração referencial,
transcende o espaço da reprodução.

Nesse sentido, eu argumento que: (1) a
possibilidade de “quebra” radical com a distinção
entre os diversos meios de representação
diversificando o uso e a manipulação de diferentes
elementos cênicos por meio de colagens,
bricolagens, citações, referências, etc. têm levado
o cinema e o teatro a expandir as fronteiras dos
seus espaços cênicos, possibilitando o
aparecimento de uma linguagem com conotação
híbrida; (2) os espaços cênicos no cinema e no teatro
contemporâneos são gerados a partir da idéia de
que os mesmos devem ser destituídos da
obrigatoriedade de seguir uma já esgotada estética
naturalista, e isso se deve a uma forma mais
complexa de entendimento do real que se sustenta
na dúvida e na incerteza da relação dos sujeitos e
suas representações no contexto da realidade
concreta; (3) se Dogville é um filme representativo
da pós-modernidade, ele o é tomando a contramão
da tendência espetacular e performática seguida
pelas representações contemporâneas, pois aposta
na teatralização, no diálogo (palavra) e na mímica
corporal dramática.

Portanto, uma leitura radical da
“espetacularidade” que envolve e caracteriza tanto
o cinema quanto o teatro na contemporaneidade
teria de excluir exemplos como Dogville. Apesar de
Dogville utilizar muitos e constantes movimentos
de câmera e close-ups para construir e “conceder”
um ponto de vista essencialmente cinematográfico
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ao espectador, contraditoriamente subverte outros
parâmetros na medida em que opta: (1) pela ausência
de efeitos especiais espetaculares, desconsiderando
a tendência contemporânea à espetacularidade como
argumento de construção narrativa; (2) pela ausência
de trilha sonora; (3) pela substituição do naturalismo
cenográfico pelo corpo do ator e (4) pelo uso de
convenções teatrais que o desobrigam
essencialmente da “ilusão da realidade”.

Resumindo, a organização e a construção do
espaço fílmico em Dogville responde a uma “perda
da fronteira” (intencional) entre os processos
regulatórios (códigos e convenções) da
representação do real (e do imaginário) no cinema
(e no teatro), para criar uma desestabilidade formal
que se baseia, e é provocada, pela necessidade de
expressão e composição não mais definida
simplesmente e apenas como fílmica, mas como
uma “outra coisa” (também teatral) resultante do
processo de hibridização estética.

Assim, a conclusão à qual parece plausível
chegar é a seguinte: o crescente processo de
desestabilidade e fragmentação que caracteriza a
contemporaneidade – plenamente constituída e
alimentada por uma realidade cada vez mais
imagética e midiática, advinda do desenvolvimento
dos meios de comunicação de massa e do
desenvolvimento da informática – a torna efêmera,
multifacetada e caótica, criando espaços e
momentos “de desordem”, produzindo “fusões”
estéticas, formais e construtivas nos processos de
construção das mais diversas linguagens artísticas.
No caso de Dogville, a “fusão” das linguagens
(discursos) teatral e cinematográfica é provocada
pela “inversão” da configuração da linguagem
específica de cada meio de representação e sua
relação com o “espaço real”, que por sua vez
terminou por configurar uma proposta mais
próxima da noção, que parece começar a tomar
forma na atualidade, do que constituiria um “filme
pós-moderno”.
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Ariane Mnouchkine ou a eterna
busca pela estética de uma ética
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RESUMO: Breve perfil de Ariane Mnouchkine, fundadora e
diretora do Théâtre du Soleil, que, em 1964, ao criar a companhia,
não imaginava estar escrevendo uma das páginas mais importantes
do teatro ocidental da segunda metade do século XX.

Palavras-chave: Ariane Mnouchkine; Théâtre du Soleil; trupe;
teatro público.

ABSTRACT: Brief  profile of  Ariane Mnouchkine, founder
and director of  the Théâtre du Soleil, who, in 1964, when the
company was created, did not imagine she was writing one of
the most important pages of  the Western theater on the second
half  of  the twentieth century.

Keywords: Ariane Mnouchkine; Théâtre du Soleil; troupe; state
sponsored theatre.

“Il ne faut pas se décourager d’être toujours battu.
Moi, je n’ai pas l’impression d’avoir perdu:

 je me dis plutôt qu’on n’a pas encore gagné.”2

O que se pode ainda escrever sobre Ariane
Mnouchkine? Há mais de 40 anos historiadores,
jornalistas, pesquisadores e estudantes de teatro
se debruçam sobre essa que é considerada por
muitos como a maior diretora em atividade no
mundo. Muito se escreveu e falou sobre o percurso
dessa mulher, símbolo de uma companhia que
representa, ao mesmo tempo, a história da força
de vontade de uma mulher apaixonada, de uma
trupe e de uma ética do teatro entre abertura para
o mundo e engajamento político.

O traço indelével do teatro de Mnouchkine
tem alimentado milhares de artigos e estudos
realizados na França e nos quatro cantos do planeta.
Páginas e mais páginas foram escritas. Entretanto,
nenhuma mais bonita que a escrita pela própria
Ariane: a exemplar trajetória do Théâtre du Soleil.

Lenda viva do teatro mundial, Ariane Svetlana
Mnouchkine nasceu a 3 de março de 1939, em
Boulogne-sur-Seine, subúrbio chique de Paris, filha
do produtor de cinema Alexandre Mnouchkine,
judeu russo que se instala na França em 1922,
segundo a própria Ariane, “fugindo mais do anti-
semitismo que do comunismo”, e da inglesa June
Hannen, cujo pai, diplomata, deixou a “carrière”
para ser ator, entrar na Old Vic Companny e atuar
em Henry V ao lado de Laurence Olivier.

Os primeiros anos da infância de Ariane,
ainda que pela tenra idade ela não compreendesse

1 Pesquisadora e colaboradora da Escola de Comunicação e Arte da
Universidade de São Paulo.
2 MNOUCHKINE, Ariane. Ariane Mnouchkine, le théâtre de la solidarité.
Entrevista a Catherine Bédarida. Le Monde, 26 fev. 1998.

grande coisa, foram marcados pela explosão da II
Grande Guerra: os avós paternos são deportados
para o campo de concentração de Drancy, e a
pequena Ariane, acompanhada pelos pais, encontra
refúgio em Caudéran, próximo a Bordeaux. Em
1947, a família volta a Paris, onde Alexandre
Mnouchkine dá continuidade a sua carreira de
produtor cinematográfico e Ariane troca a vida do
campo pelos sets de filmagem.

Dez anos depois, Ariane parte para um ano
de estudos na Universidade de Oxford, Inglaterra,
onde encontra um forte movimento teatral
estudantil. Jovens estudantes ensaiavam seus
primeiros passos como diretores, entre eles John
Mc Grath e Ken Loach. Junta-se ao grupo e
descobre, após um ensaio de Coriolano, dirigido por
Anthony Page, o que queria para a sua vida. É a
descoberta da verdadeira vocação: o teatro.

Ainda assim, ao voltar para Paris, vai estudar
Psicologia na Sorbonne. Entedia-se com o curso,
o grupo de teatro da universidade – Théâtre antique
de la Sorbonne – só aceita mulheres na costura e,
além disso, sente falta de um movimento de teatro
estudantil com a força do vivenciado na Inglaterra.
Decide então criar, em outubro de 1959, ao lado
de Martine Franck, Pierre Skira e France Dijoud, a
Associação de Teatro dos Estudantes de Paris, que
tem como presidente de honra Roger Planchon. A
criação da ATEP marca o encontro com Jean-
Claude Penchenat, Philippe Léotard, Jean-Pierre
Tailhade, Gérard Hardy e Myrrha Donzenac, a
célula mater do Théâtre du Soleil.

Em março de 1960, montam Bodas de sangue,
de Garcia Lórca, dirigido por Dominique Sérina.
Ariane dedica-se exclusivamente às tarefas
administrativas, ignora os cursos propostos pela
ATEP e sua contribuição para o espetáculo se
resume às maquetes para os figurinos, mais do que
isso, esconde do grupo seu desejo de ser diretora e
omite mesmo sua experiência em Oxford.
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3 BRAUDEAU, Michel. La reine Ariane. Le Monde, 26 mai 1994.
4 THÉÂTRE du Soleil. L’âge d’or. Première ébauche. (texte programme).
Paris: Théâtre Ouvert Stock, 1975. p. 13.

Descontente com o resultado de Bodas de

sangue, decide assumir as rédeas da criação do
próximo espetáculo: Gengis Khan, de Henri
Bauchau. A peça é apresentada durante dez dias
nas Arenas de Lutécia, coração do Quartier Latin,
e, apesar de uma única e favorável crítica, o público
não comparece.

Durante os ensaios de Gengis Khan nasce a idéia
de criar uma trupe profissional. A idéia toma corpo
e o grupo se solda em torno da figura de
Mnouchkine, mas os planos são adiados. Marcam
um encontro para dali a dois anos, tempo necessário
para que uns completassem seus estudos e outros
cumprissem obrigações com o serviço militar.

Ariane aproveita o primeiro ano para se
dedicar à montagem cinematográfica, numa
tentativa de ganhar dinheiro para realizar um sonho
que a acompanha desde a infância: ir à China. Com
o mesmo objetivo, aceita escrever o roteiro do filme
L’homme de Rio, de Philippe de Broca, com Jean-
Paul Belmondo, produzido por seu pai, e se vê aos
23 anos indicada para o Oscar de melhor roteiro
de filme estrangeiro.

Sem conseguir um visto para a China, parte
de navio para o Japão, onde espera obtê-lo, o que
não acontece e, após cinco meses no Japão, parte
para Hong Kong, Camboja, Tailândia, Índia...
Prevista para durar seis meses, a viagem dura 15
sem que Ariane realize seu sonho. Aliás, até hoje
ela não conhece a China e crê mesmo que não
conhecerá jamais. Confessa que boicota o país por
conta da ocupação do Tibet, posição que ela expôs
de forma muita clara durante os Jogos Olímpicos
de Pequim, em 2008, realizando diversos vídeos
de curta duração denunciando o não-respeito aos
direitos humanos e pedindo o boicote aos jogos.

De volta a Paris, reencontra os companheiros
da ATEP e inicia os procedimentos burocráticos
para a fundação de uma Sociedade Cooperativa
Operária de Produção, que verá a luz no dia 29 de
maio de 1964, com o nome de Théâtre du Soleil.

Por que Théâtre du Soleil? Porque buscavam
o nome mais bonito. Nos anos 60, numerosos
teatros criados levavam automaticamente o nome
do seu fundador, mas Ariane se recusava a chamá-

lo “Companhia Ariane Mnouchkine”. Ao buscar
um nome que evocasse intimamente vida, luz, calor
e beleza, a idéia de sol veio espontaneamente ao
espírito do grupo. Nada mais natural quando se
sabe que para Mnouchkine o teatro é a arte da luz.

Para Michel Braudeau, no nome que
Mnouchkine deu a sua trupe, é claro que o sol é ela:

Dele ela possui a capacidade de irradiar, a potência e, pelo
menos em francês, o gênero masculino. O que pode
confundir muita gente, com efeito: como uma mulher
tem esta autoridade natural, esta capacidade de invenção,
esse dom criador, como ela faz para que tudo e todos
girem em torno dela, buscando seu calor, seus favores,
temendo suas tempestades? Não tente entender, ela é
assim, é de nascença, ela não quer perder tempo com
detalhes biográficos. Por pudor, por temperamento,
porque ela não tem tempo, porque ela tem mais – e
melhor – a fazer.3

Entretanto, o que importa não é o nome, mas
a opção de Ariane Mnouchkine em aderir ao seleto
grupo dos que consideram o ato teatral como uma
escolha de vida, uma posição política, e que
recriam, à margem da mecânica da sociedade de
consumo normatizada e globalizada, uma célula
com uma dimensão humana e onde os sonhos e a
arte constituem ainda objetos de uma busca, uma
razão de viver.

Ao criar o Soleil, Mnouchkine buscava um
teatro onde a arte não se dissociasse da vida: “um
teatro que vai estar em contato direto com a
realidade social, que não seja uma simples
constatação, mas um incentivo para mudar as
condições em que vivemos.”4 Esta orientação clara
por um teatro como um modo de vida, e não como
um instrumento necessário para uma carreira, se
impõe com mais vigor em uma sociedade que
perdeu seu rumo e é marcada por um crescente
individualismo.

A relação que se constrói entre Ariane
Mnouchkine e sua trupe se estabelece em função
das aspirações artísticas, de uma visão de vida
baseada no respeito e na busca constante pela
santidade, beleza e aspiração ao sublime.
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O Théâtre du Soleil tornou-se o lugar onde
Mnouchkine e sua trupe foram capazes de pensar
o mundo, a liberdade, o sistema sem qualquer
ideologia. A este respeito, Mnouchkine sempre se
recusou a participar de um partido político. Pode
ser porque em um partido político sempre se pensa
no contexto de uma ideologia que deve ser
obedecida. Às ideologias ela sempre preferiu os
ideais. Talvez por não aceitar limites.

Além disso, para Mnouchkine como para
Deleuze, “resistir é construir”. Isso significa
construir em prioridade, se opor vem como
conseqüência. Fazer oposição simplesmente por
fazer, sem nada construir, é, no mínimo,
insuficiente.

O Théâtre du Soleil foi alicerçado sobre a
confiança e a onipresença de Ariane Mnouchkine
em todos os aspectos da sua vida, domésticos ou
nobres, desde os negócios do cotidiano, passando
pelos questionamentos políticos e artísticos. Fato
raro, ao longo de um período de 40 anos, e,
atualmente, em uma época agitada e temerosa,
Ariane Mnouchkine confia no outro, sintoma
adicional da sua abertura. Mas, simultaneamente,
ela se mostra onipresente nesta confiança. Isto
significa que dá confiança e proteção. Permite ao
outro se sentir confiante e lhe dá os meios para se
desenvolver, crescer, progredir, ou até mesmo
aumentar os seus limites.

E é porque ela assume o risco, por dar sua
confiança e tranqüilidade, que ela dá força para os
membros da sua trupe individualmente ou à trupe
como um todo. É graças a essa condição que ela
pode carregá-los em sua aventura, na base da pura
adesão, homens e mulheres dispostos a ir ao céu
ou às profundezas desconhecidas que, num outro
contexto, poderiam levar a um medo paralisante.

No Théâtre du Soleil, seus princípios fazem a
lei. Ariane se recusa a montar um espetáculo que
contrarie sua concepção de teatro e se declara
“radical”, o que ela define como uma fidelidade
aos seus princípios, que determinam a
inseparabilidade da estética e da ética.

Companhia francesa mais conhecida no
mundo, perdendo apenas para a Comédie-Française

– instituição secular que data de 1680 –, o Théâtre
du Soleil não se destaca no panorama mundial
apenas pela qualidade de seus espetáculos.
Destaca-se, talvez principalmente, pelo seu modo
de funcionamento, a estrutura administrativa, uma
cooperativa girando em torno de sua estrela maior,
Ariane Mnouchkine. Como escreveu Georges
Banu, o nome do grupo anunciava um sistema de
relações que só o tempo e a prática tornariam
legítimo: uma trupe organizada copernicamente em
torno do sol, navegando a velocidades variadas,
conforme os planetas.

Críticos mais ferozes – ou invejosos? –
afirmam que o sistema do Soleil é ultrapassado.
Ariane ignora, mas se diverte ao afirmar com
freqüência que se considera um dinossauro à espera
de um meteorito exterminador e, aos 50 anos de
profissão, ela ainda acredita na trupe como
instrumento de trabalho ideal para uma arte coletiva
como o teatro.

Num colóquio sobre a importância das trupes,
realizado na Cartoucherie de Vincennes, ela
lembrava que as palavras “troupe” (trupe) e
“troupeau” (rebanho) têm a mesma origem. Mas
“trupe” é da competência do vocabulário militar,
“vocabulário de combate” e de ordem, sem a qual,
com efeito, a trupe é um rebanho. Daí a necessidade
de um guia e de regras. A noção de trupe
emprestada à linguagem militar mantém, por
conseguinte, uma relação intrínseca com a luta,
com o combate tornado militância e engajamento
no teatro.

Na época da descentralização, o projeto de
um teatro para todos encarnava este valor
transcendental que vinculava cada um.
Transcendência próxima ao religioso, não da
religião e suas derivações, mas do sublime, do
espiritual e, fundamentalmente, do outro.

Originalmente “religião” vem do latim
“religare”, ligar com, pôr juntos, ligar novamente,
porque o mote da verdadeira religião é religar os
homens uns aos outros, restabelecendo a ligação
perdida com o mundo que nos cerca ou com o nosso
interior. Ao oposto do que se vive hoje na
sociedade, onde o individualismo é crescente, é
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5 MNOUCHKINE, Ariane. De l’apprentissage à l’apprentissage. Entrevista
a Georges Banu. Alternatives théâtrales, n. 70-71, p. 24-31, dez. 2001.
6 MNOUCHKINE, Ariane. Dossiê de imprensa do Festival d’Avignon

2007. Entrevista a Jean-François Perrier, fev. 2007.

necessário reencontrar este espírito coletivo no
teatro contra as práticas dos atores-mercenários.

Como toda lenda, muitas são as histórias,
verdadeiras ou não, criadas em torno da companhia.
Numa entrevista5 concedida a Georges Banu, na revista
Alternatives théâtrales, Banu conta a Mnouchkine a
história de uma pianista suíça que precisou se esforçar
muito para ser aceita para trabalhar com o grande
pianista Michel Angelo Benedetti.

Ao ser recebida por ele, na porta de sua casa,
tudo em volta coberto de neve, ela se surpreendeu
ao receber uma vassoura e o pedido de que limpasse
o pátio da casa. E mais, isso aconteceu por três dias
seguidos. Banu dizia reconhecer ali uma pedagogia
um tanto quanto “oriental”. Algo como: ser obrigado
a se submeter à prova do concreto antes de aceder à
arte concebida como exercício desprovido de
qualquer compromisso no cotidiano.

Banu dizia já ter ouvido muitos atores do
Théâtre du Soleil reclamarem da exigência de
Mnouchkine na divisão de tarefas, e dizia que a
grande pedagogia da trupe, sua pedagogia interna,
parecia conter a marca desta passagem do concreto,
do cotidiano, para o ato artístico.

Ariane não discorda. Mas lembra que no caso
da história do pianista Michel Angelo Benedetti, o
pátio que ele pedia para ser limpo era o seu próprio
pátio, enquanto no Soleil, quando os atores ou as
atrizes preparam o local, não é apenas o local deles,
mas do público. E se o público do Soleil vê
Mnouchkine como uma rainha, isso é apenas a
resposta dada por aqueles a quem ela elegeu como
deus único.

Quatro décadas e meia e 26 espetáculos depois,
apoiada por um público que se aproxima da marca
de três milhões de espectadores, sem jamais ceder
às tentações de institucionalizar o Théâtre du Soleil,
Ariane continua fiel aos seus princípios e à sua trupe,
sem a qual jamais trabalhou. A busca de Ariane,
unindo ética e estética, passa pela restituição da
“beleza ao espetáculo cênico”, na linha de Jacques
Copeau; pelo fazer um teatro ao mesmo tempo
elitista e popular; pela defesa do teatro serviço
público, “como a eletricidade e o gás”, em digna
herdeira de Jean Vilar.

Assim ela preserva seu papel de artista,
denunciando, resistindo e tendo como única arma sua
arte, consciente e acima de tudo responsável. Usando
a beleza, o humor, fazendo do teatro uma festa para
o espírito e para os sentidos, sem que ele perca seu
conteúdo político, pois a própria Ariane afirma que
“todo teatro, digno desse nome, é político”.

Após anos de engajamento com as dores da
humanidade e com as guerras intestinas, a mais
recente criação de Mnouchkine, Les éphémères, parte
do pequeno para alcançar o universal, apostando
nas facetas menos cintilantes do ser humano ou
no que ela chama de um “oceano de pequenos
momentos de vida”.

A força de Les éphémères reside exatamente no
fato de fazer o público (re)descobrir o essencial: a
vida. Uma vitória para Ariane, que diz se comunicar
através de emoções e que acredita que só falando
de vida, do percurso do ser humano, de indivíduos,
se pode proporcionar emoção e alegria ao público.
Quando perguntam se a imagem de uma companhia
engajada será afetada por “um espetáculo que fala
dos instantes que nos fizeram”, ela responde:

Para começo de conversa nós não temos compromisso
de corresponder à uma imagem que fazem de nós. Muito
menos temos que fazer o que esperam que nós façamos.
Nós devemos fazer aquilo que temos vontade de fazer
porque julgamos necessário. Se com esse espetáculo
trazemos algo de surpreendente isso é acima de tudo
positivo. Eu acho que, com esse espetáculo, nós falamos
do mundo de uma outra maneira, mas isso não era para
nós um a priori no momento de sua concepção. Não
estamos aqui para agradar unicamente aqueles que
queriam que nós fizéssemos sem parar espetáculos
“ditos” políticos. Nossos espetáculos foram
frequentemente históricos, contavam os grandes
momentos da nossa história, e eles eram, por
conseguinte, mais políticos de imediato. Mas para mim
Les Éphémères o é também, na medida em que ele conta
um momento da história da nossa sociedade: ele fala
explicitamente da maneira como nós reagimos,
humanamente ou inumanamente.6

O engajamento artístico e político do Théâtre
du Soleil vai além. Subvencionado pelo Ministério
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7 MNOUCHKINE, Ariane. Au fil d’Ariane. Entrevista a Guy Dumur.
Nouvel Observateur, 25 sep. 1987.
8 MNOUCHKINE, Ariane. La colère d’Ariane Mnouchkine. Entrevista a
Fabienne Pascaud. Télérama, mar. 2008.

da Cultura da França à altura de aproximadamente
um milhão e quatrocentos mil euros por ano, o
Théâtre du Soleil é um exemplo de como sobreviver
entre duas lógicas econômicas em tudo antagônicas,
a privada e a pública. Apesar da recusa de qualquer
ingerência dos poderes públicos, o Soleil faz do
Estado um parceiro e não um adversário, e, ainda
que preserve a sua posição geográfica, artística e
administrativa autônoma e ferozmente
independente, não esquece suas obrigações e nem
de prestar contas do dinheiro público recebido.

Conhecido por sua capacidade de pesquisa, pela
sua relação constante com a história, pela sua
preocupação de criação original e contemporânea, pela
sua reflexão do mundo e, sobretudo, por sua busca
permanente de público, lembrando que um dos efeitos
nefastos da subvenção é que a quase totalidade dos
teatros subvencionados conforma-se e não procura
novos públicos, o Soleil é também conhecido pela
insistência de Mnouchkine em negar o patrocínio:

primeiro, não é verdade que as grandes firmas comerciais
se interessam pelo teatro. E não tenho desejo, de por
alguns trocados, me transformar em mulher-sanduíche
para iogurtes, marcas de aperitivo ou companhias de
aviação. A idéia do patrocínio é apenas um meio para o
Estado para desobrigar-se de suas funções, o que é uma
vergonha...7

Mais que um sinal de desengajamento do
Estado no domínio cultural, Mnouchkine teme que
se instale na França, como nos Estados Unidos ou
no Brasil, “uma cultura de empresa” no lugar de
uma política pública da cultura. Recusar o
patrocínio, para Mnouchkine e o seu Théâtre du
Soleil, é uma maneira de mostrar que pelo menos,
para eles, a ética da arte permanece definitivamente
um ponto de honra: o artístico não se deixa subjugar
pelo econômico.

Pois, para Mnouchkine, aceitar a contribuição
de uma empresa privada significa o
enfraquecimento da ética do teatro na sua
companhia, o que ela recusa com todas as suas
forças. Claro que isso tudo tem um preço. É preciso
coragem e disposição para ganhar 1.677 euros por
mês, com quase 50 anos de profissão, mais ou
menos o que ganha um professor primário na
França, e Mnouchkine tem – como sempre – a deixa

certa: “Por que um ator deveria ganhar mais do
que um professor primário?”

Recentemente, indagada sobre uma possível
redução das subvenções, liberando o dinheiro
destinado à cultura para a construção de mais
hospitais e habitações sociais, respondeu:

É verdade, podemos dizer que com a subvenção do
Théâtre du Soleil poderíamos construir três moradias
sociais, por exemplo. E nós, com este dinheiro, o que
construímos? Nós construímos outra coisa. Nós
construímos, creio eu, a humanidade. A arte serve a isso,
a fazer de nós mulheres mais humanas e homens mais
humanos. A cultura é um processo de educação, de
humanização, de construção de cidadãos. Ou deveríamos
deixar esse papel para os padres e os imames? Em cada
chefe de trupe existe um professor de escola primária que
não cochila. Se nos esquecermos deles, só os religiosos ou
a pretensa lei do mercado educarão nossas crianças.8

Declarações como essa mostram o quão é
impossível dissociar o percurso artístico de
Mnouchkine do seu percurso afetivo de militante
pelas causas nobres da humanidade. Como não
lembrar sua participação em momentos como a
Guerra da Argélia? Como não falar da criação da
AIDA (Associação Internacional de Defesa dos
Artistas Vítimas da Repressão no Mundo), que se
ocupou ora com a sorte dos artistas nos regimes
ditatoriais da América Latina nos anos 70, depois
com os da Europa do Leste, quando questionava
governos e pedia explicações sobre os assassinatos
e o exílio forçado de vários artistas, e que se encontra
em atividade ainda hoje na França, na Alemanha e
na Holanda, para denunciar os fanatismos religiosos
ou a não-concessão do direito de asilo.

Como não contar da greve de fome feita por
Ariane em companhia de Olivier Py e Maguy Marin,
no verão de 95, contra a não-intervenção da
Europa na limpeza étnica que ocorria na Bósnia?
Como omitir sua luta ao acolher 382 “sans papiers”,
homens, mulheres e crianças, que durante três
meses encontram abrigo na Cartoucherie em pleno
período de representação do seu Tartufo integrista,
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experiência da qual nasceria o espetáculo Et

soudain... des nuits d’éveil?
Como esquecer março de 2002, quando, por

três semanas, a Cartoucherie abrigou a trupe de
dança Daymokh, criada em 1999 em Grosny,
capital da Tchetchênia, composta por 28 crianças
de 6 a 15 anos, quatro músicos, um coreógrafo e
algumas mamães? Crianças que, com tão pouca
idade, nada conheciam além da guerra e que
puderam, ali abrigadas, levar uma vida de crianças.
E mesmo mais, fazer passeios de barco pelo Sena,
visitar a Torre Eiffel, encontrar estrelas como Jane
Birkin, ganhar sapatos e roupas, fazer seis refeições
por dia.

Como não falar das caravanas brancas
instaladas ao lado das bilheterias do Soleil,
testemunhas silenciosas das lutas pelas liberdades
engajadas por Ariane e sua trupe? Em 2006, elas
receberam a companhia iraniana Siah Bâzi.
Expulsos do teatro Nasr, o mais antigo de Teerã,
fechado pelas autoridades iranianas, eles se viram
afastados do lugar onde trabalhavam desde a
infância. Ariane os recebeu de braços abertos para
uma temporada na qual hóspedes do Soleil tinham
casa e comida e a receita integral da bilheteria do
espetáculo que apresentavam.

Essas mesmas caravanas, pouco após a partida
dos iranianos, seriam o refúgio de cerca de 20 jovens
afegãos que, após um estágio oferecido pelo Soleil
em Cabul, no Afeganistão, criaram uma companhia
de teatro, Theatreh Aftab – que em afegão quer
dizer sol –, e que Mnouchkine, com auxílio
financeiro dos fiéis espectadores do Soleil, convida
para um estágio em Paris.

Ou seja, Ariane Mnouchkine e sua trupe,
assim como a sede do grupo, a cidade utópica do
teatro, Cartoucherie de Vincennes, são os
personagens de uma história que é muito mais do
que a história de uma trupe, é a história escrita por
construtores de sonhos, capazes de mostrar, 45
anos após o início da aventura coletiva, que, no
palco e fora dele, tudo ainda é possível, desde que
tracemos desde cedo nossos destinos, como diz a
própria Ariane: “Nossas vidas se situam a cada
instante dentro de um período histórico: ou

decidimos, desde a infância, que somos uma menina
ou um menino que quer participar da história, ou a
gente decide que a história se fará sem nossa
presença...”.9

Respeitada por uns, amada por muitos, odiada
por alguns, por vezes chamada de “ama de
falanstério, rainha, leoa, ogra, la pasionaria, a patroa,
sacerdotisa tenaz, feiticeira, dama de ferro ou
matrona” por parte da imprensa francesa, cujo
objetivo primeiro é alimentar sua necessidade
incomensurável de celebridades e de
individualidades expostas como fundos de
comércio, necessidade à qual o coletivismo do
Théâtre du Soleil não corresponde. Importante
mesmo é que o público não se deixa levar, ninguém
ousa acreditar que o carisma ou a mão-de-ferro de
Mnouchkine ultrapassem e asfixiem sua obra
criadora.

A verdade é que poucos artistas no mundo
podem exibir um projeto artístico tão coerente
quanto o desenvolvido por Ariane Mnouchkine,
cuja trajetória foi construída a serviço de um
projeto global, de uma ambição ao mesmo tempo
artística e política: contar a história do nosso tempo.
Criadora de um teatro “estilisticamente eclético e
formalmente criativo”,10 Mnouchkine soube se
impor graças a espetáculos cujos valores poéticos
e culturais são indiscutíveis.

Entre as inúmeras recompensas e os prêmios
recebidos por Mnouchkine ao longo desse quase
meio século de percurso bem-sucedido, vale
registrar os mais importantes porque extrapolam o
mundo do teatro: em 16 de fevereiro de 2005, a
Universidade de Roma conferiu a Mnouchkine o
título de Doutor honoris causa, com direito a Aula
Magna na Faculdade de Letras e Filosofia; em 2007,
na 39ª edição da Bienal de Veneza, recebeu um
Leão de Ouro especial pelo conjunto de sua obra;
no mesmo ano, foi nomeada professora associada
do Collège de France na cadeira de Criação

9 MNOUCHKINE, Ariane. Ariane Mnouchkine, le théâtre de la solidarité.
Entrevista a Catherine Bédarida. Le Monde, 26 fev. 1998.
10 DELGADO, Maria; HERITAGE, Paul. Diálogos no palco. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1999.
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Artística, para o ano universitário de 2007/2008,
nomeação recusada por ter sido assinada – como
de praxe – pelo presidente da República Francesa,
Nicolas Sarkozy. Em 18 de junho de 2008, em uma
bela cerimônia na mais antiga universidade inglesa,
onde descobriu sua vocação, recebe o título de
Doutor honoris causa da Universidade de Oxford.

A coerência de sua escolha, cuja diacronia
da trajetória demonstra os motivos que a
colocaram numa posição de exceção no panorama
teatral mundial, alimenta a confiança de sua trupe
e seus parceiros externos, uma confiança
recíproca. Mnouchkine a oferece e a recebe,
interna e externamente, junto ao público fiel há

45 anos, graças a sua capacidade visionária, sua
força profética, que faz com que ela magnetize as
pessoas.

O que a eleva a uma condição tão ou mais
notável que a própria obra realizada pelo Théâtre
du Soleil, essa vontade fora do comum de Ariane
Mnouchkine em preservar ferozmente a sua
independência no exercício de uma trajetória
sempre à margem e cheia de alegria e fúria. A busca

pela estética de uma ética poderia ser o outro nome do
Théâtre du Soleil, o que, por si só, diz, demonstra
cabalmente a complexidade dialética de uma
mulher que nunca desistiu de conquistar os meios
de se manter fiel às suas idéias e a si mesma.
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A eternidade e um dia:

memórias de uma tela em
carne e letra

RESUMO: O texto é uma resenha de A eternidade e um dia,
filme premiado do diretor grego Theo Angelopoulos, a partir
de autores como Michel Foucault, Mircea Eliade, Sigmund Freud
e Jacques Lacan. A análise fílmica segue um recorte transversal e
poético-simbólico, como o próprio roteiro da obra. A estrutura
não-linear da obra reflete a memória, associações simbólicas
(ex.: Casa-Corpo-Identidade, Espelho-Janela, Ônibus-Tempo)
e o constante atravessar de fronteiras num “abismo político-
geográfico” – entre vida e morte, arte e cotidiano, futuro e
passado, infância e velhice, exilado no estrangeiro e prisioneiro
em terra natal.

Palavras-chave: memória; fronteira; tempo; transição.

ABSTRACT: The text is a review of  Eternity and a day, award-
winner film by Greek director Theo Angelopoulos, from the
perspectives of Michel Foucault, Mircea Eliade, Sigmund Freud
and Jacques Lacan. The film analysis follows a transversal and
poetic-symbolic cut, just as the film´s script. The non-linear
structure of  the film reflects memory, symbolic associations
(e.g. House-Body-Identity, Mirror-Window, Bus-Time) and
constant border-crossing  in a “political-geographic abysm” –
between life and death, art and daily life, future and past,
childhood and old age, exile in foreign land and prisoner in
homeland.

Keywords: memory; border; time; transition.

Escrever é tantas vezes lembrar-se do que nunca existiu.
Como conseguirei saber do que nem ao menos sei?
Assim: como se me lembrasse. Com um esforço de
“memória”, como se eu nunca tivesse nascido. Nunca
nasci, nunca vivi: mas eu me lembro, e a lembrança é em
carne viva. (LISPECTOR, 1992, p. 35)

Ilha de Sifnos, junho de 1992. Vejo o barco,
enorme, cantando estridente seu próximo abraço:
vai aos poucos fechando sua porta-ponte gigante e
levando gente-carro-coisa para outro mundo
flutuante. Afastar-se, dizer adeus, é sinônimo de
acolhimento nestes mágicos meios de transporte
que descobriram o mundo. A Grécia é um corpo

Palma de Ouro de Melhor Filme de Cannes 1998. Direção: Theo

Angelopoulos (Grécia)

Ciane Fernandes
1 despedaçado, irrigado de sal azul por todos os lados.

Theo Angelopoulos inicia seu filme com esta
sensação de sal marinho na boca, avisando-nos do
mergulho que daremos nos próximos 132 minutos.
Tanto quanto ele na infância, seremos acordados
para mergulhar em busca da ilha perdida, o
desconhecido: o vizinho com o qual só nos
comunicamos através de signos musicais, a próxima
parada do barco, o destino. “Quanto tempo dura o
amanhã”? Talvez uma noite de semáforos
vermelhos virando verdes virando vermelhos
virando... virando... virando... até amanhecer,
enquanto os carros passam e ficamos bem ali, como
Alexander, vendo a luz (na tela) mudar. Passa como
o ônibus que, paralelo ao barco, pára brevemente
no ponto “Todas as Almas” e persegue lembranças
em pedaços.

O filme A eternidade e um dia , de Theo
Angelopoulos, trata do tempo, de transições,
memória e ausências; personagens atravessando
fronteiras pessoais, sociais e políticas, em ritos de
passagem contemporâneos e eternos. Nascimentos,
mortes, casamentos, prisão, exílio, viagens para o
exterior ou de volta ao país de origem. Grande parte
das cenas se passa à beira-mar, limiar entre a terra
e a água, marco na memória evolutiva humana, de
peixe a réptil e quadrúpede, até a bipedia. Ao lado
de seu cachorro, o protagonista Alexander (Bruno
Ganz) caminha entre o asfalto e o mar, dividindo
seus pensamentos conosco. Ele tem apenas um dia

1 Performer, Ph.D. em Artes e Humanidades pela New York University.

Professora da Escola de Teatro e do Programa de Pós-Graduação em

Artes Cênicas, UFBA. Pesquisadora associada do Laban/Bartenieff

Institute of  Movement Studies, New York.
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antes de internar-se e morrer (implícito através de
metáforas de viagem e despedida). Nestas horas
que lhe restam, ele reconstrói cenas passadas de
sua vida, a partir da voz de sua falecida esposa
(Isabelle Renault), lendo-lhe cartas de amor. As
cartas são apelos poéticos à atenção do esposo,
sempre tão distante de todos, escrevendo poemas
de fama internacional. Em suas reconstruções,
experiências passadas misturam-se a fatos atuais,
num tempo organizado pela memória sensorial não-
linear. Eternidade ocorre num tempo tridimensional,
transgredindo conceitos tradicionais de tempo.

Filmado na Grécia, Eternidade critica
(pré)conceitos de tempo surgidos naquele mesmo
país, entre socráticos, platônicos e aristotélicos. O
filme desconstrói duas noções lineares de tempo:
o “progressivo” ou “disciplinário”, em busca de um
futuro ideal (linha reta), (FREUD, 1988, p. 145), e
o tempo “regressivo” ou “mítico” (linha circular),
em busca de um passado ideal.2 De fato, os dois
modelos de tempo linear negam a experiência do
presente, em busca de um ideal futuro ou passado,
não reconhecendo a inerente contradição do
presente como ausência, constantemente diluindo-
se em passado ou tornando-se futuro. Ambos
ignoram a contradição da experiência humana,
simultânea e continuamente desaparecendo e
acontecendo.

O filme A eternidade e um dia não alude a um
tempo linear progressivo, nem de volta a um estado
de unidade primordial; não confirma nem apaga as
construções sociais do tempo e do espaço sobre o
corpo. No filme, o futuro não repete nem se afasta
do passado, mas segue “trabalhando
retroativamente através” dele, transformando-o ao
repeti-lo (ZIZEK, 1991, p. 189). O conceito de
“trabalhando através” foi inicialmente colocado
por Sigmund Freud, em contraste aos de “repetição”
e de “lembrança” (FREUD, 1963, p. 157-166). Na
“repetição”, o passado reprimido e esquecido é
reproduzido em ações, não na memória nem na
consciência; enquanto que na “lembrança” o
passado é reproduzido na memória, distinto da vida
atual. Em ambos os casos, as resistências e
repressões permanecem inabaladas.

Mas Alexander não repete nem lembra seu
passado. Ele atua através dele, des-montando cena
por cena desta vida-filme, transformando sua
percepção de si e do mundo, imersos então em uma
noção temporal bem mais ampla. “Trabalhando-
através” refere-se a um contínuo processo de viver
através das resistências e repressões como num
playground, recuperando memórias perdidas e
transformando as reações repetitivas em
consciência quanto às resistências e seu poder. As
teorias de Jacques Lacan expandem este conceito,
colocando a linguagem como o meio para trabalhar
através das resistências. Através do desejo, da
tentativa insatisfeita pela linguagem, o diálogo
psicanalítico entre paciente e analista reproduz e
transforma a estrutura da cisão do sujeito entre
self e outro (LACAN, 1979, p. 21-23).

É neste contínuo processo de reconstrução,
“trabalhando através da linguagem” (LACAN,
ibid.), que Alexander transita livremente entre
diferentes momentos de sua história. Através de
palavras suas, de sua esposa, de um poeta
“passado”, ou de pessoas totalmente
desconhecidas, Alexander paira sobre este abismo
inter-humano e espacialmente projetado. Janelas,
portas, varandas, escadas, corredores, longas ruas
entre casas e lojas, a zona gelada e proibida ao redor
da fronteira “socialista”: representações do vazio,
do perigoso limite entre os seres, entre diferentes
sensações e momentos vividos, entre o
compreensível e o misterioso.

As palavras, ponte para a transformação e o
contato, são incompreensíveis ao poeta “passado”
(Fabrizio Bentivoglio), em trajes da era romântica,
estrangeiro em seu próprio país após voltar do exílio
na Itália. Com seu corpo em pleno vácuo entre duas
pilastras de ruínas clássicas, escreve sua primeira
palavra comprada de um desconhecido: “Abismo”.
Como uma criança, ele brinca com a forma sem se
preocupar com o significado, descobre o mundo
num playground de imagens e sons em uma

2 ELIADE, Mircea. The myth of the eternal return, or cosmos and

history. Princeton: Princeton University Press, 1974. p. 76- 77. Henry

Corbin descreve o “eterno retorno”, parte do “tempo mítico”, na filosofia

grega, in Man and time. New York: Pantheon Books, 1957. p. 40-41.
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compreensão sensorial. Vibra a cada palavra
incompreensível!

Este “poeta que comprava palavras” pertence
às cenas do filme/vida de Alexander não como um
“resgate” do passado, mas como uma
(des)construção retroativa, em direção ao futuro.
Segundo Lacan, e sua releitura por Slavoj Zizek, a
reconstrução/transformação dos traumas de
separação/divisão não progride do passado para o
futuro, mas no sentido inverso: o reprimido vem,
“paradoxalmente, do futuro. Sintomas
[traumáticos] são traços sem significado; este não
é descoberto, escavado da escura profundidade do
passado, mas construído retroativamente”
(ZIZEK, ibid., p. 188-189). “[É] em função do fato
de que o doente tem um futuro que vocês podem
ir no sentido regressivo” (LACAN, ibid., p. 184 e
FREUD, 1972, p. 47-63). A reconstrução dos
traumas, esquecidos na não-simbolização, os inclui
na ordem simbólica, tornando-os reconhecíveis e,
apenas então, parte da mutante e retroativa história
do sujeito (FERNANDES, 2000).

Incorporando e transgredindo as formas do
tempo linear, este processo coloca o tempo em um
“oito internamente invertido: um movimento
circular [tridimensional], um tipo de laço” (ZIZEK,
ibid., p. 190) sem distinção entre dentro e fora; uma
banda linear cujas bordas – passado e futuro – são
torcidas/invertidas e unidas, numa constante
retrotransformação. Esta Forma do Infinito, oca
em seu interior, é parte da psicanálise de Lacan,
caracterizando a divisão entre self e outro e a queda
na ordem simbólica (LACAN, ibid., p. 197).

Atravessando o centro vazio desta figura
tridimensional, Alexander reconstrói suas
experiências anteriores de contato, presentes como
rastros simbólicos de ausência. Esta apresenta-se
como rupturas no tempo disciplinário produtivo,
em momentos de pausas, desaceleração ou
lentidão, num tempo contínuo e muito frágil, que
pode entediar um espectador pouco disposto. Mas
é exatamente neste devastador presente ausente
que há espaço e tempo para o surgimento não linear
de memórias e associações de personagens, atores
e espectadores.

Nesta Figura do Infinito, o último trabalho do
poeta “passado” nunca foi completo, assim como
as ruínas onde escreve, cada vez mais visíveis em
sua bela incompletude e desconstrução; talvez uma
referência ao próprio processo de reconstruir
memórias inacabadas e aos pedaços. A experiência
é um poema sem fim, cujo interior é um abismo de
sensações, imagens e sons. Como a luz do
batimento cardíaco da mãe de Alexander, os sinais
de vida – de fato, morte – se refletem invertidos na
janela do tempo. E Alexander atravessa esse
espelho-janela do hospital para a varanda de sua
casa no passado, hoje em demolição!

Tempo é espaço e espaço é tempo. Carros,
ambulância, policiais e crianças abandonadas
correm. Navios, carros, ônibus, bicicletas passam,
passam, continuam passando. Como na Figura do
Infinito, Alexander e seu pequeno grande amigo
(Achillcas Skevis) passeiam neste ônibus do tempo,
que parece voltar ao mesmo lugar, mas já é outro,
porque passa, como o ônibus, os carros, os minutos.
E no segundo seguinte, as três bicicletas passam
exatamente como antes, mas já são outras...

Neste tempo transformador, Casa-Corpo-
Identidade estão em demolição. Como as palavras
desconhecidas e incompreendidas, corpos infantis
exilados vivem em uma ruína em pedaços e estão
literalmente à venda em um prédio abandonado.
Casais legais e estéreis vêm comprar estes produtos
marginais e famintos. Corpo-Espaço em pedaços
imorais e ilegais. “Forasteiro” – a primeira palavra
que o menino albanês vendeu ao novo poeta grego
a comprar palavras – o próprio Alexander. A poesia,
a arte, a música seriam o pacto de passagem entre
estes dois exilados de si mesmos.

Alexander, sempre tão sozinho, comunicava-
se apenas com um desconhecido da varanda do
prédio vizinho, através da música. Mas não queria
saber quem era. Preferia o mistério que estimulava
sua imaginação. Talvez fosse uma pequena menina,
pensava. Mas no ônibus-tempo, Alexander e seu
amigo, o menino albanês, escutam a música ao vivo,
surpresa clássica no cotidiano banal, e permanecem
sentados cada um em um banco, como vizinhos
em suas janelas-varandas. Então não era uma
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menina, Alexander, mas um menino, o seu mesmo,
sozinho e fugitivo (um albanês na Grécia), sem
passaporte, mas passando, hábil no idioma
estrangeiro, escutando palavras e cantando-as,
escrevendo-as na pedra no alto das rochas longe e
acima de todos. Acena em vão para o barquinho
romântico; vê o avião com propaganda passando;
o outro menino – Salem – morto, passando; do mar
saiu já sem vida depois do assassinato imoral que
eliminara seu corpo ilegal. Em visita ao necrotério,
apenas o pequeno albanês, porque é pequeno,
conseguiu visitar o amigo na mesa metálica. À
frente dos desenhos de anatomia humana na lousa
demonstrativa e por debaixo do pano branco, feito
escultura antes de inaugurada a exposição, o corpo
visível degrada, e o outro invisível e ainda vivo
chora. O corpo des-clássico está em pedaços como
o próprio território grego.

A morte é um fenômeno natural e contínuo,
onde futuro – a morte de Alexander, e passado – a
morte de sua mãe, relacionam-se com o presente –
a morte de Salem. Mas a morte não é oposta à vida.
É mais uma passagem, como o nascimento de sua
filha ou a fuga do menino albanês para fora da
Grécia, num navio de carga. Antes, porém, os
refugiados param diante da morte, dispondo-se em
seu prédio abandonado como viajantes no convés
de um enorme navio. Logo irão partir para o mundo
num navio de verdade, e o menino albanês,
chorando a morte do amigo, pergunta às suas roupas
em chamas: “Ei, Salem, fale comigo. Conte-me
como é o lugar onde você está. Conte-nos sobre o
mundo – a Itália, a França”... Fale comigo como
quem faz poesia com palavras e corpos
desconhecidos e abandonados; fale comigo como
um poeta viajante exilado de si.

Alexander ainda tenta levar seu pequeno
amigo de volta à Albânia, mas param diante da
fronteira, uma cerca que parece cheia de corpos
mortos, abismo político-geográfico congelado. Os
dois se olham. Estão tão à beira de si mesmos, tão
idênticos em suas impossibilidades. Alexander é
livre como cidadão grego, mas morrerá em breve.
O menino tem toda uma vida pela frente, mas não
tem permissão legal para viver em liberdade. Na

Figura do Infinito, só lhes resta continuar a viagem,
não há retorno. Viver, tanto quanto morrer, talvez
seja um permanente estado de atravessar fronteiras,
arriscar-se, reconstruindo novas experiências
através de linguagens desconhecidas...

Ao final, Alexander vira-se de costas para a
câmera, de frente para o mar, como nós
espectadores diante da tela, como você leitor diante
deste texto. Ao eco de seu nome cada vez mais
distante, Alexander torna-se espectador e nos torna
protagonistas. É momento da morte da própria
projeção, quando voltamos da tela para nós
mesmos, atravessando a difícil, mas tênue fronteira
entre a arte e o cotidiano. Alexander nos transporta
para o limiar exato entre a fonte e as infinitas formas
de vê-la e interpretá-la, entre a vida e a morte,
passado e futuro, visível e invisível, no abismo que
reside em cada fina tela de sentidos que nos divide
do outro no outro e do outro em nós mesmos.

Eu tinha antes querido ser os outros para conhecer o
que não era eu. Entendi então que eu já tinha sido os
outros e isso era fácil. Minha experiência maior seria ser
o outro dos outros: e o outro dos outros era eu.
(LISPECTOR, 1992, p. 32)
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