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apreSentação

A noção de teatro de grupo é o tema da presente publicação. 
Essa noção tem pautado as pesquisas do Grupo de Estudos e Pes-
quisas sobre Processos Criativos em Artes Cênicas, o GEPPAC, da 
Universidade Federal de Pelotas, desde a sua criação em 2011. Essa 
opção se deve ao fato de que a criação teatral em contexto de grupo 
se configura como um modelo de trabalho em que a própria criação 
se assume como ação política. Criar em contexto de grupo significa 
estabelecer o diálogo como ponto de partida e chegada para todo o 
processo criativo. Diálogo que se dá entre artistas, mas também diá-
logo com poéticas e estéticas de outros grupos e, sobretudo, diálogo 
com espectadores.

Os textos presentes nesse livro são fruto de debates entre pes-
quisadores brasileiros e argentinos e revelam uma relação dialógi-
ca e de intercâmbio muito comuns nos contextos de criação teatral 
em grupo. O debate em si ocorreu no I Seminário Binacional sobre 
Pesquisa em Teatro de Grupo ocorrido em Pelotas, na Universidade 
Federal de Pelotas, no início de dezembro de 2014.

O livro está organizado em duas partes. A primeira parte é 
composta por textos escritos por professores-pesquisadores-artistas 
do Brasil e da Argentina. Os textos foram escritos após os debates 
no marco do I Seminário Binacional e tratam de temas abordados em 
mesas que procuraram evidenciar poéticas, estéticas e políticas de 
cada um dos debatedores. A segunda parte reúne relatos de pesquisa 
e reflexões de alunos de iniciação científica e de pós-graduação parti-
cipantes também do evento citado.

 





primeira parte
reflexõeS Sobre o teatro de grupo
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corporeidad en el teatro de grupo

Sandra Perez Luna 1

PauLo GaiGer2

1. Si yo  tengo un cuerpo, ¿quién soy yo?3

Escribir sobre la red vital entre corporeidad y el teatro de gru-
po implicó reflexionar las relaciones y factores ubicados e invisibles 
en la trama de la vida misma. De los actores y de las actrices, es 
decir, la vida de nosotros todos para quienes el teatro es el oxigeno 
que nos saca adelante. No se puede hablar de uno sin referirse al otro, 
de teatro, de grupo y de cuerpo. Reflexionamos sobre un organismo 
vivo en el que ninguna parte se encuentra aislada de las demás, sobre 
todo porque son interdependientes las unas de las otras. Es un tejido 
humanamente complejo con sus repercusiones éticas, históricas, po-
líticas y sociales.

Nosotros, que hacemos teatro, igual que todos, traemos rasgos 
socioculturales respecto a la comprensión del cuerpo que son heredados, 
aprendidos, enseñados y ratificados. De modo general, recojo la visión 
dualista que percibe el cuerpo como un apéndice de la razón, es decir, una 
comprensión que enmarca al ser humano en dos partes: razón y cuerpo, y 
en la cual la segunda es sirviente de la primera. Descartes (no solo él) ha 
escindido el ser humano. Su aportación posibilitó la inmediata compren-
sión y uso del cuerpo como máquina, según Pilar López de Santa María4, 
y es uno de los trazos reflexionados en este artículo.

1 Professora da Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. E-mail: sperezlu-
na@gmail.com
2 Professor da Universidade Federal de Pelotas, Brasil. E-mail: paulogaiger@
hotmail.com
3 Habla del director teatral, Diego Cazabat, Argentina; Gaiger, P.; Artículo adap-
tado de la Tesina “Educar para vivir: reflexiones desde el ocio humanista, el arte 
y la corporeidad”. Universidad de Deusto, Bilbao. España, 2005.
4 Santa María, Pilar López de. “El Humanismo del cuerpo”, en Amigo, María 
Luisa. (ed.) Humanismo para el siglo XXI. 2003, p. 220,
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La desigualdad se inicia en nuestra morada primordial, en no-
sotros mismos. Como uno de los efectos, al hecho de tener un bolígra-
fo, una ropa o un coche se agrega la idea de que se tiene un cuerpo. 
El ser humano que posee un cuerpo es todavía el concepto que suele 
fijar la calidad y hondura de las intra e interrelaciones. Se impone, 
entonces, la interrogación que se encuentra debajo del titular: si el ser 
humano tiene un cuerpo, él ¿qué y quién es?

La realidad revela conductas cargadas de prejuicios respecto 
al cuerpo. Se advierte en actores y actrizes (y también en directores, 
ensayadores…) fuertes corazas que les impide a saltar de la visión 
dualista y mercantilizada del cuerpo hacia una percepción sensible y 
global, esto es, de verse y sentirse como un cuerpo.

La visión de un ser humano cercenado de su corporalidad, 
“una conciencia inaccesible y un cuerpo degradado, es la herencia 
que el cartesianismo ha legado a la antropología de la modernida-
d”5. La hipótesis de que hoy el ser humano-alma fue sobrepasado 
por el ser-humano-cuerpo, apenas consolida la escisión cartesiana. 
Respecto a eso, Pilar López de Santa María dice que “al tener que 
optar exclusivamente por una de las dos alternativas (cuerpo o alma) 
y vérselas con un alma oculta e inaccesible, uno decide a quedarse 
con lo que tiene a la mano: el cuerpo. Un cuerpo, eso sí, que sigue 
manteniendo todas las características del cadáver cartesiano”6.

En un artículo publicado en la revista “Perfil” del postgrado en 
“Ciencias del Movimiento Humano”, de la Escuela de Educación Física 
de la Universidad Federal del Río Grande del Sur, Brasil, se puede leer:

Esta visión dualista, hegemónica, trae sobre los hom-
bros la idea de que nos vemos seres formados de dos partes je-
rarquizadas, separables y autónomas. Bien, esta idea se apoya 
en una comprensión achicada del hombre y sobremanera es in-
dicadora del hombre que se desea construir o quizá, solamente 
reproducir. El que se cosecha al fin, es un hombre sustraído de 
sí mismo, una mitad de uno, como si pudiera concretamente, 
escindirlo en dos partes, cuerpo y razón, manteniéndolas vivas 
y en plenitud7.

5 Ib., p. 224.
6 Ib., p. 225.
7 Gaiger, P. 2000, p. 96 (traducción del autor)
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El hecho de hipertrofiar la razón, circunscribe el cuerpo a las 
funciones de producción y trabajo, que conllevan el rendimiento 
como su finalidad hasta su agotamiento. O sea, a aquello que puede 
ser mensurable, productivo y útil. En esa visión mecánica, el cuerpo 
es como una maquina y así se enseña en las escuelas: “El corazón es 
una bomba hidráulica, las venas y arterias son tuberías, los pulmones 
dos fuelles, muslos y huesos son palancas, cada nervio es una especie 
de hilo de corrientes eléctricas, el cerebro un ordenador que procesa 
informaciones y hace cálculos etcétera”8. Todo lo que no es mensura-
ble es despreciado. En tal caso, la imaginación, los sentidos, la sensi-
bilidad, las emociones, el amor, la expresión inusitada, son “hechos” 
secundarios y que, desde el punto de vista de la razón y del trabajo, 
pueden estorbar los objetivos mercantiles de producción. Duarte Jú-
nior en su libro “Por que arte-educação?”, denuncia que:

En nuestro ambiente escolar, esa disociación razón-emoción 
es no sólo mantenida, sino estimulada. Dentro de sus muros el alum-
no debe penetrar desnudándose de toda y cualquier emotividad. Su 
vida, sus experiencias personales no importan. (...) En la escuela, 
por consiguiente, se inician desde temprano en las técnicas del des-
cuartizamiento mental, separando razón y sentimientos. Ello es com-
prensible según la lógica que rige la moderna sociedad industrial: los 
individuos deben producir, en un esquema racionalista, sin dejar que 
emociones y valores personales interfieran en el proceso.9

El cuerpo pierde su naturaleza humana a cambio de acondicio-
narse a las exigencias mercantiles; estas hacen del cuerpo un objeto 
para ser agotado por la producción, en una rutina de antropofagia, a 
la par que un producto de consumo, un “instrumento” al servicio de 
la razón y del mercado.

En Brasil, de modo general, se confunde conciencia y libertad 
corporales con la “ginga”, un modo de moverse de brasileños pertene-
cientes a algunas provincias, especialmente de Río de Janeiro y Bahia, 
y que ha dibujado el estereotipo sobre el Brasil en Europa y EEUU. Es 
posible que el Caribe sufra este mismo estigma. Paradójicamente, Brasil, 
desde el punto de vista de la percepción corporal, es uno de los países 
donde aún se topa con una cultura conservadora y machista.

8 Duarte Jr., Francisco. 2ª ed., 2003,  p. 62 (traducción del autor).
9 Duarte Jr., Francisco.  14ª ed.,  2003, p. 32 (traducción del autor).
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Uno de los ecos de ello es la pérdida de la sensibilidad, es el 
miedo al contacto corporal sincero y espontáneo. El cuerpo empieza 
a sentirse y a manifestarse solamente dentro de los límites aceptados 
por el mismo grupo social que lo supedita. La lectura del toque cor-
poral es convertida en impulso o afición sexual. Solo son admitidos 
los toques formales cuyos propósitos no residen en la vivencia del 
toque en sí mismo.

Cuando uno enfrenta las normas y sorprende a su medio social 
suele recibir el apodo de exhibicionista, o desquiciado, o artista de teatro.

Los obstáculos existentes entre uno y su propio cuerpo tur-
ban la percepción y la ascensión hacia la plenitud humana. Entre las 
poblaciones alejadas de los bienes sociales y de los derechos ele-
mentales, ellos ganan fuerza y se manifiestan a través de cuerpos en-
crespados y obedientes. La violencia suele ser la única alternativa de 
expresión al alcance.

Muchas veces, el cuerpo está circunscrito a las informaciones 
y estímulos de los medios de comunicación, especialmente de los 
programas “basura” emitidos por la televisión. El percibirse, el toque 
sincero y la creatividad son cosas de gente rara.

En nuestra sociedad la cuestión corporal no está presente en 
sus pautas cotidianas y de reflexión. No hay tiempo para pensar por-
que todo el tiempo es un tiempo para asegurar los medios de supervi-
vencia. Abrir un hueco para la reflexión es considerado un privilegio 
de los que “no trabajan” o “trabajan poco”. En el caso de muchos 
eruditos, pensar en el cuerpo es una alevosía a sus convicciones. El 
cuerpo es sólo ese instrumento utilitario para el trabajo, el instrumen-
to que permite hacer las tareas, el que conduce la “razón” por las 
calles, de la casa a la oficina y al revés. El cuerpo tiene que sufrir, su 
cansancio y deterioro son testigos de su buen uso. De hecho, con la 
mirada aguda, se ve que la esclavitud moderna del cuerpo hoy es una 
realidad edulcorada, y disimulada. Adorno y Horkheimer hablan que 
el cuerpo hoy es visto como algo inferior, colgado a una idea de amor
-odio, a la vez deseado, prohibido y alienado. El hecho de poseer un 
cuerpo como un objeto, es una construcción cultural, de “un espirito 
de poder y comando”10.

Por otra parte, ante las campañas y la publicidad hacia el cuer-
po saludable, es posible que uno llegue a pensar que la sociedad está 

10 Adorno / Horkheimer. 1985, p. 217 (traducción del autor).



19

cambiando y superando su dicotomía cartesiana. ¡Lo sentimos, es una 
trampa! El mercado consigue penetrar y explotar, de modo dulce e 
invisible, las desdichas y vacíos humanos. Él ha creado un cuerpo 
modelo, universal, signo de una belleza que todos deben alcanzar, 
la única belleza y forma aceptable para afirmarse socialmente. Un 
cuerpo “bello” que comporta un “buen carácter”. Una antropomor-
fia puesta a la venta en la tele y en los gimnasios, acompañada de 
persuasiones al consumo de vestuario, complementos alimenticios, 
productos y cirugías “estéticas” corporales bajo un coste muy alto. Es 
difícil percibirse como cuerpo cuando se “desea” el cuerpo de otro.

En su artículo “El humanismo del cuerpo”, Pilar López de San-
ta María, al escribir sobre Wittgenstein, corrobora nuestra reflexión:

Igualmente, el denominado ‘culto al cuerpo’ no supone la 
proclamación de su valor intrínseco sino, al contrario, su cosifi-
cación, su degradación a mero instrumento que hay que someter 
para responder a las exigencias de la imagen. Los tormentos de 
las salas de tortura se han trasladado hoy en día a los gimnasios, 
los quirófanos de cirugía plástica o los probadores de una tienda 
de moda donde hay que encorsetar el cuerpo en una prenda de 
dos tallas menos. Negocios millonarios de todas clases subsisten a 
base de tratar la corporeidad humana como una simple mercancía 
con la que se trafica de forma sutil.11

Esta línea mercantilizada no supone el desarrollo de la sensibi-
lidad y sabiduría corporales. Igualmente no respeta las corporalidades 
individuales, los rasgos y diferencias personales, sino tan sólo la ge-
neración de dividendos. Aunque el ejercicio en los gimnasios sea una 
practica saludable y buena, Freire dice que “los ejercicios deben ser 
realizados para que las personas se perciban, se reconozcan, se tornen 
conscientes de sí mismas”12. Para Augusto Boal, el ejercicio en el tea-
tro es la búsqueda del desarrollo de la sensibilidad y del conocimiento 
de sí mismo, coincidiendo con Freire:

...utilizo la palabra ejercicio para designar todo el movi-
miento físico, muscular, respiratorio, motor, vocal que ayude a 
aquel que lo hace a conocerse mejor y a reconocer su cuerpo, 

11 Santa María, Pilar López de. “El Humanismo del cuerpo”. 2003, p. 225.
12 Freire, citado por Gaiger, P. 2003, p. 102 (traducción del autor)
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sus músculos, sus nervios, sus estructuras musculares, sus re-
laciones con los otros cuerpos, la gravedad, objetos, espacios, 
dimensiones, volúmenes, distancias, pesos, velocidad y las re-
laciones entre estas diferentes fuerzas. Los ejercicios visan a 
un mejor conocimiento del cuerpo, sus mecanismos, sus atro-
fias, sus hipertrofias, su capacidad de recuperación, reestruc-
turación, re-humanización. El ejercicio es una reflexión física 
sobre sí mismo. Un monólogo, una introversión.13

El gran reto es comprender que el ser humano es cuerpo 
integral, global y holístico. Cuerpo que es la fuente primera de 
la existencia, que se manifiesta enteramente y donde los senti-
dos, la sensibilidad, las emociones y la razón son como zonas 
sin fronteras, con tránsito libre y flujo constante14. Es decir, que 
él es cual una red por donde pasan todos los afectos y en la cual 
hay una interdependencia de todos sus aspectos y funciones. 
El cuerpo que soy yo es una red de procesos químicos, físicos, 
biológicos, anímicos, neurológicos, sensoriales, organizados e 
interdependientes como un ecosistema. El cerebro humano y 
el resto del cuerpo componen un organismo inseparable: la no-
ticia que recibo a través del móvil me pone la piel de gallina, 
pierdo el apetito, se llenan de agua mis ojos, me quedo pálido. 
Un beso, me hace vibrar, me pone a imaginar e idear mi vida 
con mi pareja. Cada minúscula parte de eso que soy yo, recibe 
y emite afectos.

Pilar López de Santa María escribe que “en la consideración 
del hombre, ni el concepto de conciencia ni el de cuerpo son ori-
ginarios. Lo originario es el concepto de ser humano, como unidad 
dada que sólo a efectos explicativos se puede descomponer. No es la 
conciencia el sujeto de las actividades mentales ni el cuerpo el de las 
físicas; unas y otras tienen un mismo sujeto: el ser humano”15.

Esta percepción holística, holon, según Duarte Júnior, fue 
creada por Arthur Koestler que propuso este término, donde holos 
tiene el significado de todo y on, de parte,  para “componer un con-
cepto que pudiera mostrar que una determinada cosa, al mismo tiem-
po que consistía en un todo, en un sistema en sí mismo, también se 

13 Boal, Augusto. 1998,  p.87 (traducción del autor)
14 Leer en Augusto Boal, 1996,  p. 46.
15 Santa María, Pilar López de. “El Humanismo del cuerpo”. 2003, p. 223.
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presentaba como parte de un sistema mayor, en el cual era uno de los 
componentes”16.

Marta Kohl, refiriéndose a Vigotsky, trae la comprensión de la 
conciencia como fruto de las interrelaciones dinámicas y esenciales 
del afecto y del intelecto. Desde su mirada, no hay que separar pensa-
miento y afecto, porque ambos son trazos de una unidad cuya propie-
dad es la interfuncionalidad:

Hay dos presupuestos complementarios y de naturaleza 
general en su teoría que delinean una posición básica respecto al 
lugar de lo afectivo en el ser humano. Primeramente, una perspec-
tiva declaradamente monista, que se opone a cualquiera escisión 
de dimensiones humanas tales como cuerpo / alma, mente / alma, 
material / inmaterial y hasta, específicamente, pensamiento / len-
guaje. En segundo lugar, un abordaje holístico, sistémico, que se 
opone al atomismo, al estudio de los elementos aislados del todo, 
proponiendo la búsqueda de unidades de análisis que mantengan 
las propiedades de la totalidad. Tanto el monismo como el abor-
daje globalizante buscan la persona como un todo, y por lo tanto 
por definición, no separan lo afectivo y lo cognitivo como dimen-
siones aisladas17.

A partir de estas reflexiones iniciales, infiero que la conciencia 
del cuerpo, de un ser humano que es cuerpo, envuelve una ruptura con 
la visión dualista, con todo lo que se ha aprendido como “destino”, “nor-
mal” e “inmutable”. Como señala Pilar López de Santa María, “la visión 
humanista del hombre pasa necesariamente por una visión humanista de 
su cuerpo”18. La comprensión de cuerpo que planteamos, implica la refle-
xión y el esfuerzo profundo y radical: la ruptura con el control social que 
moldea el cuerpo y la conducta del ser humano, homogeniza y ordena sus 
acciones, impone un modo uniforme de vida19. 

Un cuerpo ser-humano que se construye hacia el devenir, im-
previsible y abierto a la diversidad de las relaciones con el otro y con 
el medio. Un cuerpo indivisible, sensible, libre, ético y creativo. Es 

16 Duarte Jr., Francisco, 2ª ed, 2003,  p. 198 (traducción del autor).
17 Oliveira, Marta Kohl de. 1992, p. 76 (traducción del autor).
18 Santa María, Pilar López de. “El Humanismo del cuerpo”. 2003, p. 226.
19 Beer, David y Hansen, Beatriz. “Sobre la Transparencia de los Cuerpos”, en 
Memórias e Descobrimentos: 500 Anos de História da Educação Física, Espor-
te, Lazer e Dança no Brasil. Anais e Resumos.  2000, p. 202.
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el cuerpo a comprender y a alcanzar del actor y de la actriz en el Tea-
tro de Grupo. El entrenamiento del grupo, las reflexiones y estudios 
desarrollados, ojalá, caminen hacia la revelación del cuerpo que cada 
uno de nosotros es y puede venir a ser sin un puerto de llegada. Es 
potencia y encuentro. La comprensión de los ámbitos humanos, que 
es lo que requiere el teatro de la agrupación de actores y actrices, es 
la tarea humana primordial que nos toca a todos nosotros, hombres 
y mujeres.

A la continuación, proponemos seguir en la reflexión sobre 
corporeidad a partir de la experiencia de teatro de grupo.

2. la corporeidad en teatro de grupo o  la corporeidad  
en la grupalidad

Vamos a tomar algunos conceptos de corporeidad como primer 
disparador para mi escritura. La corporeidad no es completamente 
cuerpo biológico sino cuerpo organizado, marcado, vivenciado, de-
terminado por matrices perceptivas, energéticas, afectivas, mentales.

La corporeidad es el cuerpo histórico simbólico que el artista 
agrega consciente o inconscientemente en la construcción o en la mate-
rialidad de su lenguaje artístico. Es el mensaje de un cuerpo a otro cuer-
po, de un imaginario a otro imaginario que conjuga la singularidad en la 
marca individual, la corporeidad cultural y la condición humana.

Tiene que ver con la imagen inconsciente del cuerpo definida 
como huella estructural de la historia emocional del ser humano que 
se construye en la relación de un cuerpo con el lenguaje, un cuerpo 
que percibe a partir de sus sentidos.

La corporeidad es la transformación de un cuerpo, es un juego 
relacional de un cuerpo a cuerpo que construye el cuerpo propio a 
partir de las impresiones sensoriomotrices. Es un cuerpo relacional en 
el juego con otro cuerpo y de otros cuerpos que ya tienen corporeidad 
que se ha fijado en su imaginario por vías energéticas, afectivas y 
simbólicas, produciendo marcas, disposiciones, huellas, disponibili-
dades, facultades diferenciadoras que forman lo corpóreo para luego 
acceder al dominio de los lenguajes y del pensamiento. Es un juego 
de cuerpo a cuerpo, depende de las relaciones con el otro.

“El teatro es una actividad humana que hunde sus impulsos en 
las vivencias personales de “ese actor”.  Cada actor tiene procesos 
diferentes, sus propias obsesiones, sus dificultades, sus habilidades 



23

y tiene además su proceso vital, trabajamos con el interior del actor 
no con el “proceso interior del personaje”, de esta manera cuando 
llegamos a la instancia de la composición del personaje como más-
cara social no lo hacemos desde el estereotipo: nuestros personajes 
se instalan en nuestra historia, el actor cambia con cada personaje...”

Luego de definir el concepto de corporeidad, voy a referirme 
específicamente a la corporeidad en Teatro de Grupo, por lo que voy 
a centrarme en mi experiencia como integrante del grupo Manojo de 
Calles, del cual soy cofundadora desde el año 1993 hasta la actuali-
dad, año 2015 en el que cumplimos nuestros 22 años de trayectoria en 
la provincia de Tucumán, Argentina.

Manojo de Calles es un grupo que trabaja desde su origen 
como Teatro de Grupo, por lo que siempre en sus investigaciones 
se ha ido mutando en relación al deseo y necesidades  grupales, a la 
formación y saberes individuales de sus integrantes, a una práctica 
insistente que se tradujera en teoría como conocimiento vivo. Asi es 
que pudimos transitar momentos que a la distancia podrían acotarse 
como una búsqueda en particular.

En nuestro trabajo el actor es el eje de nuestra producción, no 
es sólo el trabajo técnico, ya sea corporal, vocal, musical, actoral, 
sino también un trabajo de entramado ideológico, estético y filosó-
fico. En nuestro grupo hay una cabeza que dirige y que siempre ha 
resultado ser el motor, un motor posibilitador o facilitador para estas 
construcciones grupales, entiéndase lo grupal como un entretejido de 
saberes, donde cada integrante ha sido partícipe activo y vivo.

“Nuestras primeras investigaciones fueron claramente técni-
cas, queríamos formarnos como actores con una manera precisa de 
trabajar; construimos una base de ejercicios físicos y vocales, me-
zclando las técnicas del clown con los principios del teatro antro-
pológico, introduciendo las técnicas del automatismo para la impro-
visación  verbal, algo de acrobacia, Tai Chi, danzas propias... como 
muchos grupos cuando empiezan, después esos ejercicios técnicos se 
fueron moldeando a partir de la línea estética hacia la que nos íbamos 
definiendo: primero un expresionismo altamente poético e hipercodi-
ficado y luego hacia el humor grotesco; el trabajo de superposición 
del plano del actor y el personaje y su permanente oscilación en el 
plano de la acción - ficción nos llevaron a insistir en la técnica de la 
improvisación hasta llegar al estado psicofísico de la actuación per-
formática (el personaje concebido como máscara social es lanzado a 
la improvisación a partir de una mínima estructura situacional), in-
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cluyendo de esta manera el campo de la recepción, para ello utiliza-
mos varias estrategias teatrales: adaptación de las puestas a diversos 
espacios escénicos, un mismo personaje trasladado a otras obras o 
a otro contexto, acciones teatrales en espacios urbanos, registro del 
espectador, etc.

Se produce así un entrecruzamiento entre los aspectos técni-
cos y estéticos de la investigación, llegamos a definir como “entre-
namiento sensible” a esos ejercicios o actividades teórico – prácticas 
que se realizan a lo largo del proceso del armado del espectáculo y 
que tienden a que se construya en el grupo un cuerpo de conocimiento 
común. Estas actividades dependen de las particularidades de género, 
estilo y dinámica del espectáculo y de las teorías que lo impulsan.”  

El trabajo específico sobre el entrenamiento corporal –vocal
-espacial ha tenido cuatro etapas: la primera, que ha resultado ser 
definitoria en nuestras búsquedas, porque ha forjado el espíritu de 
la investigación, ha tenido que ver con un trabajo exhaustivo y mi-
nucioso, fue una época de exceso de entrenamiento, de horas de en-
trenamiento, de encontrar el goce a partir de superar el agotamiento 
físico para fluír en un fuera de sí. Un momento al que yo defino como 
el cuerpo clásico, el cuerpo de la tragedia, un cuerpo  instalado en el 
concepto de perfección, orden y belleza, pero tambien “un cuerpo que 
lucha una batalla a muerte contra la falta de pasión”, un cuerpo entre 
la acción y la no-acción, una búsqueda que finalizó tal vez cuando nos 
encontramos adentro del laberinto del minotauro y nos enfrentamos 
al monstruo, a nuestro propio monstruo.

Aquí trabajamos  los principios de la antropología teatral, 
investigamos Meyerhold y Grotowiski, mezclamos todos nuestros 
saberes individuales, la música, la plástica, la literatura, la danza. 
Mucho entrenamiento de esfuerzo físico para lograr que cada actor 
encuentre su entrenamiento personal. Trabajos sobre el centro, la co-
lumna y la base y luego la relación con el espacio y con los otros, un 
entrenamiento referido a lo sensible y lo expresivo, en el límite de la 
construcción de la escena.

La segunda etapa, la llamo el cuerpo expresionista, un cuerpo 
de ojos hundidos, deformado, desestructurado. Un cuerpo multiplica-
do y a la vez fragmentado, disociado. Un cuerpo en riesgo absoluto, 
físico, mental y emocional.

Poníamos el cuerpo en riesgo, al límite, vulnerable sobre todo, 
sin embargo en la precisión absoluta, lo acrobático y lo exagerado. La 
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repetición y el máximo esfuerzo para lograr lo mínimo, un detalle. Ya 
no era por momentos tanto lo externo sino  como el riesgo de lo in-
terno se exteriorizaba de una manera hasta incomprensible o inasible.

La tercera etapa, fue la animal, el cuerpo grotesco, desenfada-
do, en fiesta de carnaval, lo orgiástico, la belleza de lo monstruoso, 
transgresión de los límites de nuestros cuerpos, un cuerpo que ponía 
el acento en los orificios, en las protuberancias, en las excrecencias. 
Salimos a la calle en el límite difuso  entre lo privado y lo universal, 
entre el actor y el espectador que se convierte en actor. El cuerpo en 
la acción ejecutada que no tiene fín. Un cuerpo capaz de intervenir y 
de dejarse intervenir.

La cuarta etapa, fue el cuerpo de la caída, tanatos aplastando 
nuestras cabezas y hundiendonos en la arena, saltamos al vacío, aquí 
investigamos la caída interminable en el vacío, el cuerpo atormen-
tado. El cuerpo desnudo y frágil ante la mirada del otro, el cuerpo 
padeciendo una  enfermedad incurable, la agonía y la depresión.

En todas estas etapas, o mejor dicho, estas etapas tuvieron que 
ver con lo histórico, lo político, lo estético en nuestras produccio-
nes y a nuestros procesos grupales e individuales. Por otro lado me 
he referido a nuestra búsqueda en relación al cuerpo puesto que es 
el principio de verdad del actor, un cuerpo que es atravesado es un 
cuerpo dramatúrgico, capaz de accionar en los intersticios, un cuerpo 
laberíntico, esquizofrénico.

 
Cuando se trabaja con actores de distintas generaciones 

empezas a ver los distintos universos de cada cuerpo en relación a 
la historia que le tocó vivir y cómo la vivió, lo particular de la mi-
rada ante un mismo acontecimiento  y aún más la detonación de 
impulsos orgánicos de las relaciones de poder que ese cuerpo en 
particular ha vivenciado. El teatro siempre es conflicto, es acción 
que modifica al otro y esto lleva a poner en juego acciones que 
revelan relaciones de poder ya sea de sometido o de sometedor, 
ya sea cuerpos violentos o cuerpos fragilizados, ya sea cuerpos  
aceptados o cuerpos odiados.20

Siguiendo en esta línea de trabajo grupal donde el acento 
esta puesto en el actor voy a compartir un trabajo autorreferen-
cial próximo a salir en la revista Contraluz, Estudios sobre artes 

20 Verónica Pérez Luna en el Libro de su autoría “Experimento Manojo”.
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escénicas, producción a cargo del grupo de investigación sobre 
teatro de Grupo.

3. ensayo autorreferencial sobre la dramaturgia del actor

Este ensayo parte de una experiencia personal  o dicho de otro 
modo soy arte y parte de este escrito que evoca tanto acontecimientos 
personales de mi misma vida como de acontecimientos productores 
de mi trayecto en el teatro como actriz.

Mis primeras preguntas o supuestos se basan en tratar de ser lo 
más objetiva mirando hacia atrás cómo llegué hasta aquí como actriz 
de igual forma es inevitable que mi subjetividad quede escindida si yo 
misma soy el objeto de estudio.

Desde niña fui callada, jugaba en soledad frente al espejo, 
Verónica me escuchaba a escondidas detrás de la puerta del baño, 
creo que a veces se quedaba despierta hasta alta horas de la noche 
para conversar con mi inconsciente, en ese entonces yo sufría de so-
nambulismo.

En mi formación siempre me detuve en el cuerpo, no sabía qué 
buscaba pero sabía que algo estaba ahí, encerrado, sin poder salir, me 
esforcé en trabajar mis músculos, en percibir cada decímetro de mi 
cuerpo desde la gimnasia, la danza, la expresión corporal, finalmente 
me anclé en el teatro. Recién a mis veintiséis años comenzó todo, 
abandoné todo lo creía que iba a ser mi vida, carrera, pareja, hijos, 
etc., etc.…y desde entonces sucedieron todos los acontecimientos 
que me volvieron vulnerable, sensible hasta del viento.

Aquí estoy intentando escribir que es la dramaturgia del actor 
en el seno del grupo Manojo de Calles en sus y mis veinte años de 
calles transitadas, de encuentros y desencuentros, de fracasos y es-
tallidos. 

¿Qué es dramaturgia del actor? ¿El arte de componer historias? 
¿El texto corporal y vocal que construye? ¿La acción que provoca 
un cambio? ¿El sujeto que se transforma? ¿El entrenamiento a que 
se somete para construir formas de lo más extrañas?, ¿Entender el 
sentido del texto de manera que sus acciones no escapen a una lógica 
posible que no pueda explicarse ni explicar el porqué del vestido rojo 
chorreando espuma, del anillo escondido en su corpiño, del grito 
mudo, de las piernas apretando un cuchillo casi totalmente incrustado 
en su sexo?
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Ante un texto dado, el actor crea su propio texto a partir de lo 
que le acontece.

El trabajo dramatúrgico del actor está dado en lo no dicho en el 
texto, el otro texto está escrito desde su interioridad, está escrito en su 
cuerpo. El actor aborda el personaje desde su subjetividad.

No existen dos dramaturgias del actor iguales ni repetibles. La 
dramaturgia del actor es particular aun partiendo desde los mismos 
principios técnicos o estéticos.

La dramaturgia surge entonces como un solo personaje que se 
transforma a partir de los acontecimientos vividos por el actor como 
individuo y como ser social en el seno de una grupalidad particular.

El actor que produce dramaturgia se pierde en ese laberinto 
de agujeros, de vacíos que no están en el texto sino en él mismo. Un 
laberinto que se va construyendo y problematizando por él mismo, a 
partir de su mundo, de su manera de ver el mundo, de su capacidad de 
asociación a partir de su propia experiencia de vida, él mismo como 
individuo que acontece desde su propia corporalidad en su relación 
con el otro, el imaginario es atravesado por lo que le  resuena el otro 
en lo más profundo, el inconsciente trata de evadirse de la censura y 
del prejucio, del rechazo y la evasión.

Este actor del que hablo es un cuerpo jeroglífico, un cuerpo 
construido a base de entrenamientos crueles que lo trascendieron y 
trasciende de tal manera que emana , hiede a sensualidad, a erotismo, 
a pulsión, a animalidad, a teatralidad como acontecimiento para ser 
visto y devorado por la subjetividad del otro.

Si llegué aquí es para preguntarme o responderme que el actor 
es un creador, o mas claramente un cocreador, su dramaturgia solo ad-
quiere sentido junto a los otros cocreadores, solo sucede como acon-
tecimiento en el aquí y ahora con la otredad, el choque de miradas en 
ese estar, donde te mira mirándolo, donde se mira mirándote,  y en 
ese sentido. coincido  en que sólo es posible como tal en el seno de 
un grupo de investigación, producción, formación y gestión , con una 
trayectoria construida a lo largo de años de arduo trabajo , el elenco 
o el grupo conformado para una única producción no comparte la co-
dificación, que  bien podría ser aprendida o entendida es cierto, pero 
no aprehendida,  apropiada y deconstruída , acontecida en el cuerpo, 
tampoco podemos hablar  de estética, ni de ideología, y tal vez ni de 
ética,  por lo tanto la confianza, la entrega y  el compromiso en la in-
vestigación, el perderse en la creación sin mezquindad, sin prejuicios, 
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sin miedos , sin egoísmos , con crueldades, sentirse en el abismo  y en 
el borde no es posible.

La dramaturgia del actor la entiendo como una complejidad 
total, donde el actor se asume capaz de ser divo, invulnerable, ina-
barcable, impredecible, asombroso, exquisito que es específicamente 
para lo que trabaja desde el comienzo traspasando siempre sus lími-
tes, después del agotamiento y durante muchos años, sin embargo es 
el primer escalón no hay duda, y después qué?  un payaso…, capaz de 
reírse, burlarse y abofetearse a si mismo ante sus derrotas , sintiendo 
su vulnerabilidad ante el otro que se identifica también como vulne-
rable a esta etapa no se llega en lo inmediato, no es posible mirarse 
siempre en la derrota y en la vulnerabilidad sino se ha transitado la 
derrota y la vulnerabilidad en lo más profundo. El actor debe ser cruel 
consigo mismo…permitirse un training de errores, fracasos, pérdida 
de tiempo, aburrimiento, el no tener nada para decir, la insistencia, el 
no gustarse, el caos.

LA peste, eL Actor de LA peste, eL Actor 
se contAgiA y contAgiA

“Me siento a escribir una y otra vez y una y otra vez 
borro las palabras… Es difícil para mí expresarme sin el cuer-
po, sin la poesía, sin las alteraciones rítmicas, sin mis voces 
crueles y mis alaridos penetrantes, sin los relatos ilógicos que 
se completan y se vacían al mismo tiempo con las palabras, los 
gestos, las miradas, los esquivos de los otros, de mis compañe-
ros, de los espectadores .

Los cuerpos, las miradas, las respiraciones, las pala-
bras, los silencios, traen historia ,del día , de la noche, de hace 
mucho tiempo, y cómo hacemos? Y qué hacemos con tanto 
equipaje? … Aprender a caminar , a correr , a manipular ob-
jetos, la valija, el filo del cuchillo, el taco rojo aguja, la tela de 
araña, la mesa, la silla de ruedas,  caer,  saltar,  lanzarnos al 
vacío de mi mismo , del cuerpo del otro,  emitir sonidos estri-
dentes, la voz del agua, del aire, del fuego, de la tierra, los gor-
gojeos del pájaro articulados en palabras, en frases, lo irrita-
ble, la caricia, la guerra, la seducción … Ocho horas diarias 
de entrenamiento, de investigación, durante los primeros siete 
años, entrenamos hasta el agotamiento, escribimos, pintamos, 
cosimos, lloramos, nos despedimos, y de nuevo , a contagiarse 
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los saberes ¡, a contagiarse el goce ¡, lo festivo, el enamora-
miento, el vacío ¡ , el miedo a la muerte¡. Nos encontramos, 
nos conocimos, nos herimos , nos contagiamos…Cinco , seis, 
ocho calles atravesándonos el cuerpo, la cabeza, la emoción, 
aprendimos a ser independientes, crueles con nosotros y con el 
otro… Las fiestas llegaron cuando todos estábamos creciditos, 
el cuerpo en disponibilidad extrema y el goce del vértigo en la 
teatralidad de las fiestas, aquí nuestro entrenamiento no termi-
naba nunca, el lunes la nota en el diario, ensayar… martes y 
miércoles los auspicios y los mensajes de textos y las llamadas 
, los afiches, ensayar…jueves hacer las compras y preparar 
los vestuarios y objetos, ensayar…  viernes , sábado y domin-
go inventar delicias en la cocina, tomarse un vino y de postre 
un kilo de helado, poner música, colgar las luces, planchar el 
vestuario, armar las mesas, el mesón, los tornillos, baldear, 
abrazarse, correr, caminar, saltar, caer, fumar un cigarrillo, 
reírse, repasar el texto, el cuerpo, las partes, la voz, el perso-
naje, los personajes, la esquizofrenia , el espacio, el vestuario, 
el cartel, las entradas, el espectador, la obra, la fiesta, baldear, 
ordenar, tomarnos algo  y de nuevo el lunes… Seis años de 
ciclo fiestas, seis años de goce, seis años de vértigo, de viajes, 
de cuerpos bellamente y extremamente trabajados.

El actor de Manojo se encuentra permanentemente en 
crisis… seis años más, la caída inacabable, sostenida en el 
tiempo, el dolor inacabable, la muerte y el vacío, la autorre-
ferencialidad, nosotros mismos, después de las fiestas, noso-
tros mismos, nos separamos, nos despedimos, lloramos juntos, 
nosotros mismos, ¡que hermosura ¡ , la vejez en los cuerpos, 
el vacío en los cuerpos, el dolor hasta en los huesos, el amor 
hasta en la muerte… El cuerpo vacío, el cuerpo muerto que 
desafía la caída, el cuerpo que combate y vence a la caída, 
su inmovilidad como muerte, como renuncia. Eso buscamos 
en el entrenamiento, el estado del cuerpo en desintegración, 
la flacidez, el abandono, la caída, la putrefacción, la descom-
posición.

¿Qué entrenamos? El cuerpo, los obstáculos, los ojos, 
el silencio, la mirada, la emoción, las manos, el encuentro, los 
pies, la lujuria, la columna, el vacío, el ritmo, la resistencia, 
el goce, la voz, el texto, todo… ¿ Cómo entrenamos? Como 
podemos, cuando podemos, solos, todos juntos, en el salón, 
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en la cocina, en el colectivo ¿En qué nos basamos? En los 
principios de Barba, en Grotowsky, en Meyerjold, en Laban, 
en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros obstáculos, 
en nuestros sueños,  en nuestros vacíos, en nuestros miedos, en 
nuestras ausencias, en nuestros abismos.

Creo que de seis en seis llegamos a dieciocho, comien-
zan nuestros nuevos seis años ¿Qué nos deparará el camino?”

(Epígrafe que  escribí para el Libro del Grupo Manojo 
de Calles desde los ojos de nuestra Directora, Compañera y 
Hermana Verónica Pérez Luna)
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experiência, convívio e conhecimento no 
teatro de grupo

abimaeLSon SantoS Pereira21

maria améLia GimmLer netto22

nerina diP23

A renovação dos saberes do teatro ocorre tanto a partir da trans-
missão de uma determinada técnica já estabelecida, quanto do questio-
namento exercido sobre ela, em geral, impulsionado pela necessidade de 
ampliar as discussões e gerar novos conhecimentos ou, ainda, da vontade 
de trabalhar os já existentes por meio de novas experimentações.

O choque dialético entre o conhecimento estabelecido e as no-
vas formas de pesquisa sobre a encenação proporciona uma investi-
gação rumo aos saberes desconhecidos da estética teatral. Estes, aos 
poucos, vão se tornando um novo saber na medida em que são experi-
mentados, discutidos, analisados e colocados à prova através de ence-
nações, performances, intervenções, leituras dramáticas, seminários, 
dentre outros eventos, considerando que os conhecimentos, sejam os 
já estabelecidos ou os que ainda estão em construção, apenas são vá-
lidos quando compartilhados e/ou disseminados.

Torna-se necessária uma renovação periódica dos procedimentos 
que constituem a encenação e as metodologias de ensino do teatro, para 
que este, enquanto forma de conhecimento que interessa a sociedade, 
mantenha-se interligado com o desenvolvimento cultural de seu tempo.

No Brasil a partir dos anos de 1990, com a explosão do movimen-
to de teatro colaborativo, a experimentação de novas tendências estéticas 
e a ampliação dos cursos de graduação e pós-graduação em teatro, houve 
um importante crescimento no campo de investigação da pedagogia da 

21 Professor da Universidade Federal do Ceará, Brasil. E-mail: abimaelsontea-
tro@hotmail.com
22 Professora da Universidade Federal de Pelotas, Brasil. E-mail: mamelianetto@
gmail.com
23 Professora da Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. E-mail: nerina-
dip66@hotmail.com
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cena, tanto no que se refere à prática laboral e empírica da encenação, 
quanto à construção de uma base epistemológica que reflete esta ascen-
são do teatro enquanto forma de conhecimento que interessa à sociedade.

Assim, esta configuração favorável à investigação e ao de-
senvolvimento dos saberes constituintes da encenação contempo-
rânea pode ser observada, de forma precisa, na prática artística dos 
diversos coletivos de teatro que surgem com o desejo de habitar 
as cidades com suas produções artísticas e formas de pensar, bem 
como dos coletivos e agrupamentos de teatro que surgem nas uni-
versidades brasileiras e latino-americanas de modo geral, aden-
trando os circuitos profissionais de teatro.

Portanto, quais são as medidas da experiência estética? É pos-
sível mensurar? Como os coletivos de teatro traçam caminhos para 
suas investigações e que tipo de saberes podem ser compartilhados? 

Diante de um arquipélago tão plural e com vertentes tão 
heterogenias, o texto que segue perpassa abordagens significati-
vas de teatro de grupo, localizadas em tempos/espaços bastante 
distintos, com geografias políticas que ora se aproximam e ora se 
afastam, mas que de algum modo, agregam similitudes a partir de 
suas temporalidades diversas.

Diferentes trajetos, caminhos e trilhas de experiências em 
formações de grupos teatrais são traçados neste texto bilíngüe, a 
partir do ponto de vista dos seus três autores. Nerina Dip, profes-
sora da Universidad de Tucumán traça suas estações desde a região 
do grande norte da Argentina. Já Abimaelson Santos, professor da 
Universidade Federal do Ceará desenha um caminho a partir da 
região nordeste do brasileiro. Por fim Maria Amélia Netto, pro-
fessora da Universidade Federal de Pelotas trilha um percurso que 
parte da região sul do Brasil.

trajetos desde o norte da argentina
 
Uno de los aspectos que más me instiga en el Teatro de 

Grupo está relacionado al desafío de su existencia en una sociedad 
que se comunica cada vez más en espacios virtuales tanto en as-
pectos laborales como artísticos y sociales.  En gran medida esta 
preocupación surge del sentimiento de exilio que experimento en 
Tucumán, a partir de sucesivos intentos de conformar grupos, y 
conseguirlo de manera efímera. 



35

Las reflexiones que aquí expongo fueron resultado de la 
presentación realizada en el Seminario Binacional de Pesquisa en 
Teatro de Grupos, y sigue el periplo que utilizamos con los com-
pañeros de mesa. Las exposiciones presentadas en la mesa Expe-
riencia, convivio e conhecimento no Teatro de Grupo giraron en 
torno a nuestra práctica profesional en el formato de Teatro de 
Grupo, a manera de algunas “estaciones” por las que cada uno de 
nosotros transitó hasta ahora. 

La exposición que presenté fue organizada a partir de tres 
estaciones. La primera “estación” se refiere al Grupo Caverna, en 
sus primeros años de vida grupal a la luz de los estudios de Ro-
berto Romero quien analiza desde la psicología, los modos en que 
las sociedades se agrupan. La segunda “estación” se refiere a mi 
participación en The Magdalena Project, en la que dialogo con 
algunas reflexiones sobre el género y lo grupal. Posteriormente 
estudio la creación de EL TERCER PEDRO, una experiencia ar-
tística trabajada con orientación de Violeta Luna, en la que explo-
ro prácticamente la relación entre memoria, performance teatral y 
mundo árabe. 

primera estación: grupo de producción 
e investigación teatral caverna 

El grupo CAVERNA se funda en 1991 como una prolongación 
del Grupo de Teatro del Instituto Técnico de la Universidad Nacional 
de Tucumán y su composición inicial fue la siguiente: Máximo Gó-
mez como director y Tuly López, Lilian Mirkin, Nerina Dip, Daniel 
Acuña Pinto y Rony López como actores. A lo largo de los años la 
composición fue variando considerablemente24, quedando siempre 
como miembros permanentes Gómez y yo. Sin embargo esta refle-
xión se detiene en los primeros cinco años de vida grupal, cuya con-
formación más estable fue Gómez, T. López, Mirkin y yo. El análisis 
se limita a este periodo ya que aquí es donde se definen las caracte-
rísticas de la búsqueda y se establecen los lazos más intensos desde 

24 En las sucesivas conformaciones formaron parte además Marcela Martínez, 
Tere Guardia, Nicolás Araoz, Fabián Bonilla, Ileana Córdoba, Marcos Aceve-
do, Eleonora Raiden, Diego Ledesma, Lilo Lezcano, Victoria Garibaldi, Emilse 
Sáez, Lalila Caram, Guadalupe Leguizamón, Eduardo Ferrer, Daniel Cabot, Eze-
quiel Raduzki, Adrian Ruiz,  Boby Lezcano y Turu Flores. 
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la perspectiva del conocimiento in situ del significado del Teatro de 
Grupo para mí. El grupo se disuelve completamente en 200125.

Caverna se forma seis años después de reestablecida la demo-
cracia, con alumnos de los primeros años de la carrera de teatro (López 
y Mirkin), y docentes de la misma carrera (Gómez y yo). Hornstein, 
en su prólogo a la obra de Romero, advierte sobre “la importancia 
de lo grupal en nuestro país post-proceso” “... el momento preciso 
en que muchos intelectuales convergen en la tarea de recomponer 
ámbitos de elaboración y confrontación colectivos, elaborando, como 
se pueda los exilios- tanto internos como externos- padecidos” (RO-
MERO, p. 12). La licenciatura en teatro de la UNT se crea en 1984 y 
tanto Gómez como yo iniciamos nuestra vida universitaria y nuestra 
relación con el teatro, en el mismo momento en que el país iniciaba 
su vida democrática. Esa marca afecta considerablemente nuestra re-
lación con las formas de trabajar autogestivas de la profesión. 

Trabajar en grupo era una práctica poco conocida por mí ya 
que en la formación escolar la idea de hacer grupos era vedada por 
la dictadura. La prohibición fue creando una mística sobre el modelo 
de organización y esta clandestinidad fortaleció el imaginario de que 
se trataba de un espacio de resistencia muy poderoso. Sin embargo 
estaríamos más cerca de una idealización que de un ejercicio o de una 
experiencia concreta. Según Romero “Todo grupo será sintéticamen-
te, un conjunto de individuos que generan un imaginario que revierte 
sobre los mismos produciéndolos como grupo, circunstancia esta que 
no sería privativa de los grupos terapéuticos”. (p.17) Ese imaginario 
fue uno de los aspectos que más gravitó en los momentos de crisis y 
quiebres de los primeros cinco años. Este imaginario se relaciona con 
la idea que cada uno de nosotros tuvo, en aquel momento, acerca de 
lo que significaba ser y estar en un grupo, y esta idea se construyó con 
las experiencias previas transitadas. Todo esto definió lo que conjetu-
ramos sobre ese espacio signado por todas nuestras experiencias, aun 
aquellas de esos años de marcado individualismo, en los que la idea 
de que estar juntos era subversivo en el sentido pleno del término. La 

25 Caverna produjo siete obras en sus diez años de vida y desde el punto de vista 
de las búsquedas estéticas y técnicas hay mucha diferencia en las distintas pro-
puestas.  Estas fueron: Ajsaraña: Sarajevo mon amour; Chilam-Balam; Fausto, la 
venganza de Margarita; El poeta a su amada; La casa du terror; Algunos estudios 
profanos sobre Salomé. Sin embargo en este artículo me interesa poner el énfasis 
en el modelo de organización más allá de las búsquedas y resultados estéticos. 
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prohibición nos afectó en la medida en que redujo la posibilidad de 
adquirir experiencias de confrontación, pero más allá de normas ex-
plicitas, toda sociedad se comporta como grupo, aunque la escala sea 
mayor y la incidencia de lo individual en lo grupal no sea inmediata. 

El fin de la dictadura llevo a algunos pensadores a intentar 
contribuir para que ese modo de nuclearnos fuese más productivo. 
Ese aporte me interesa en la medida en que transforma en un mar-
co para re visitar reflexivamente aquella experiencia y al mismo 
tiempo es un pensamiento útil no solo como esquema para com-
prender el pasado, sino también como malla de seguridad y amor-
tiguador de caídas, en experiencias futuras. No se trata de llegar 
a la experiencia grupal con un compendio leído sobre nociones, 
conceptos y teorizaciones sobre lo grupal, sino que son las mismas 
experiencias ‘reales’ las que van delimitándonos una idea de lo 
que es un grupo. “Tenemos, por un lado, al ‘grupo real’, al ‘hecho 
concreto’ con sus propias leyes de funcionamiento, y por otro la 
representación -fantasía consciente y/o inconsciente- y la noción - 
ideológica-respecto del grupo en el cual  estamos inmersos (y, por 
supuesto, de otros grupos). (ROMERO, p.24)

¿A que otros grupos hace referencia el autor en esta frase? 
Observo la trayectoria que atravesé en mi vida social durante la 
dictadura y a ella se suma la presencia de dos Grupos de teatro 
activos en Tucumán26: Nuestro Teatro (1956) y Propuesta (1980-
1992) y una  fuerte presencia del grupo Odín en Latinoamérica, 
con influencia en pares y colegas. Sobre Nuestro Teatro puedo ad-
vertir que su relación con la recientemente creada carrera no fue 
fluida y que la división entre quienes hacían teatro en Tucumán y 
quienes lo estudiaban en la Universidad fue tajante. Con Propuesta 
la relación era más amable ya que la mayoría de sus integrantes 
eran también alumnos y docentes en la carrera de teatro, pero este 
grupo se disuelve en el momento en que Caverna se funda. El Odín 
constituía en esas  décadas el faro, que marcaba rumbos e ilumi-
naba horizontes.  Los tres grupos colaboraron con la construcción 
del imaginario grupal de Caverna. Ese imaginario, según sostiene 
Romero, “es equivalente a la fantasía en el nivel individual y a la 
ideología en el nivel social, porque al igual que ambos, su función 
va a consistir en ocupar el lugar de una ausencia-un conflicto, una 
contradicción- en una estructura.” (ROMERO, p.17) 

26
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Ninguno de nosotros tuvo, hasta el momento de la disolu-
ción de aquella primera formación, la experiencia de formar parte 
de ninguno de los tres grupos mencionados. Sin embargo esto no 
invalida el hecho de  que su influencia este presente determinando 
aproximaciones y distancias técnicas, éticas y estéticas. Romero 
explica cómo funciona esto en la constitución de nuevos grupos, 
en un contexto donde ya existen otras agrupaciones sean estas si-
milares o distintas: “A partir de la experiencia concreta de estos 
‘grupos reales’ se va produciendo un cierto nivel de consciencia, 
alguna idea, una concepción ideológica acerca de lo que ‘es’ un 
grupo” (p.23). A pesar de que se trató de grupos muy distintos en 
cuanto a su historia, su tiempo de vida, a la relación con el con-
texto, a sus búsquedas estéticas, es posible argumentar que en el 
plano ético y tal vez también político, podrían observarse carac-
terísticas comunes entre ellos, y probablemente con gran parte de 
los grupos independientes de aquellas décadas. 

En párrafos anteriores expuse que, según el autor menciona-
do, los individuos creamos el grupo y al mismo tiempo el grupo nos 
define y modela y esto sucedió con nuestras respuestas en el campo 
teatral. A pesar de la primera disolución sucedida a los cinco años de 
su fundación, Caverna continúa influenciando nuestras maneras de 
abordar la organización ante la profesión teatral. 

La mayoría de los alumnos de las primeras promociones 
de la licenciatura en teatro optaron por organizarse en grupo, y 
en ese panorama se destacan el mencionado Caverna y los grupos 
La Baulera y Manojo de Calles, siendo éste último, el único que 
se mantiene activo, aunque su composición es muy diferente de la 
inicial. La mayoría de los que se integraron a estos y otros grupos, 
ha mantenido la idea y la práctica de insertarse y crear grupos de 
mayor o menor duración en el tiempo, para trabajar y producir 
teatro en Tucumán. Sin embargo se observan diferencias entre las 
viejas y las nuevas agrupaciones. Una de ellas es la referida a los 
modelos grupales a los que cada uno de ellos se inclina. Con re-
lación a los grupos de los 80 y 90, entre los que Caverna era una 
referencia, se observa un marcado dogmatismo, que podría haber 
sido heredado de Nuestro Teatro y del Odín. 

Una de las características de Caverna en sus primeros años fue 
su dogmatismo. Si bien es cierto todo grupo tiene una relación con al-
gún dogma, probablemente éste, en conjunción con ese imaginario al 
que me referí hicieron que la vida grupal pasara por momentos gratos 
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e ingratos, en ambos casos,  muy intensos, y tal vez aquí se encuen-
tren las causas de las primeras partidas de los integrantes. 

Este rasgo es común a otros grupos contemporáneos y según 
Tossi fue también una marca del grupo Nuestro Teatro: “El dogma-
tismo es una característica de los grupos independientes (…) pero 
durante los citados años, esta particularidad comienza a observarse 
en la severidad ética con que califican sus acciones y en los modos de 
asumir sus premisas” (p.134)

Probablemente el dogmatismo al que se refiere Tossi es di-
ferente al que menciona Romero, quien argumenta que el dogma 
implica que hay un saber absoluto, resguardado en algún lugar y  
que el grupo aspira a alcanzar ese conocimiento; Sobre este punto 
Hornstein afirma que  “…Solo el reconocimiento de que no hay 
saber absoluto vuelve legitima la aspiración a saber.” (ROMERO. 
p.13) . El grupo es consciente de la existencia de ese dogma y por 
esa exigencia (cuidar esa verdad) se realizaron acciones muy va-
liosas durante esos años. 

¿Cuál era el dogma al que me refiero? Caverna optó por seguir 
los postulados del Tercer Teatro enunciados por Eugenio Barba, y esa 
influencia se manifestaba principalmente en aspectos técnicos y éticos 
y en menor medida estéticos. El sometimiento del cuerpo al dogma se 
traducía en ensayos cerrados y larguísimos, que significaban un gran 
esfuerzo ante realidades personales, familiares y sociales. Caverna 
había conseguido que el salón de actos del Instituto Técnico de la 
UNT le fuera cedido por su director Oscar Aguirre y se apropió de 
ese espacio abandonado, dándole vida durante 4 y hasta 6 horas de 
ensayos continuos y funciones los fines de semana. De lunes a viernes 
se trabaja en entrenamiento, los sábados y domingos se repartían 
entre lecturas y funciones. Durante las sesiones de lectura se producía 
también un acercamiento al “dogma” a partir de documentos escritos 
y de videos. Hornstein sostiene que  “En todo grupo dogmático 
prevalece la idea de un saber reservado, inabordable salvo por un 
pequeño grupo de sujetos, que serán los encargados de preservar el 
texto y sus límites” (p.13). En este caso el saber era abordado por 
muchos sujetos que pensaban que solo ellos lo conocían. La incipiente 
democracia también había impactado en el mercado editorial, pero 
todavía los textos de Barba no eran de consumo masivo y no se 
conseguían fácilmente. Existía además un material videográfico 
editado por el Odín y por Colescenologia –editorial mexicana que 
publicó la mayoría de los textos sobre Antropología teatral en esos 
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años- cuya compra sólo podía hacerse en encuentros y festivales en 
los que el grupo participaba y en los Encuentros del ISTA27. Por eso 
la mayoría de las veces se disponía de fotocopias y había cierta clan-
destinidad en torno a ese material. Esta situación fortalecía el dogma-
tismo, ya que como Hornstein apunta “Un Dogma se considera una 
verdad que exige ser reconocida como tal y que remite a un Texto, 
implicando que el sujeto se borre como sujeto de la enunciación para 
presentarse como mero interprete del texto”. (p. 13) Esto proporcio-
naba una idea de ‘misión’ a la que se sumaba el hecho de que en la 
disciplina teatral preservar el dogma implica una conservación de él 
en el cuerpo del actor y de la actriz. El desafío estaba puesto en la 
repetición del dogma para así preservarlo. Este  carácter alienante del 
dogmatismo supone la idealización de un proyecto que ya fue llevado 
a cabo por otros. Este aspecto de repetición de alguna manera cance-
laba la idea de la invención y de búsqueda de otras verdades, porque 
en ese dogmatismo la verdad está instalada en el dogma y solo había 
que trabajar en su conservación. 

Construcción de imaginario, necesidad de preservar el dogma, au-
sencia de experiencia de estar y ser grupos, sumado a la extrapolación de 
modelos tal vez fueron las causas de las mayores crisis grupales. 

Estas son reflexiones iniciales y parciales, ya que quedan por 
dilucidar otros aspectos de la vida grupal tales como los roles, el lu-
gar del sujeto en el dogma, la segregación  la situación vincular, el 
impacto de la ‘forma familia’ en el modelo grupal teatral, el rol del 
líder y del liderazgo. 

Un estudio del grupo Caverna desde esta perspectiva ayudaría a 
comprender el teatro tucumano de las últimas décadas del siglo pasado, 
ya que su producción fue muy importante y estuvo integrada a la pro-
puesta de otros grupos ya mencionados: La Baulera y Manojo de Calles. 

Estas reflexiones son importantes en la medida en que me per-
miten analizar el pasado porque ese conocimiento no existió mientras 
transite la experiencia. Entender más reflexivamente que es un grupo 
y saber sobre las “leyes que determinan su funcionamiento” (p.23) 
seguramente hubiera permitido que aquellas primeras agrupaciones 
fueran vividas con más satisfacción y transitar las disoluciones de 

27 International School of Theatre Anthropology fundada por Eugenio Barba en 1979, 
es una red de actores, directores y teóricos que se dedica a estudiar la Antropología 
teatral desde la perspectiva propuesta por Eugenio Barba. Su sede es el Odín, su di-
rector es Eugenio Barba y realiza algunos encuentros en diferentes países. 
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manera menos fatalista y traumática, más allá de las características 
personales de los miembros.

otra estación: red magdalena 

Sofía O, alumna de la Licenciatura en Teatro de la UNT 
me entrevistó para su tesina de grado. Una de sus preguntas fue 
“¿Que te aporta el trabajo con otras culturas?” Le pedí que fuera 
un poco más específica en la pregunta y dijo que se refería a mi 
contacto y permanente intercambio con artistas y académicos de 
Brasil, con la idea de que Brasil podría ser considerado por mí 
como “otra cultura”. La alumna había establecido una equivalen-
cia entre cultura y nacionalidad pero en mi experiencia esto nunca 
fue transitado de ese modo. Si bien es cierto que la lengua puede 
ser un elemento diferenciador, por haber vivido algunos años en 
Brasil, no lo considero un obstáculo en la comunicación. Observé, 
además, que ella, en su intento por explicar la pregunta se refería 
a mi experiencia con mujeres artistas con las que yo me había 
conectado a través de mi participación en la red The Magdalena 
Project. Mi respuesta fue terminante en ese sentido. Le explique 
que no consideraba a mis colegas brasileras como pertenecientes a 
“otra cultura” y que en cada encuentro de la Red Magdalena nunca 
me sentí una extranjera.  

La noción de “cultura” está en permanente revisión y cuestio-
namiento. La carga política del concepto es grande y se pone en juego 
cada vez que uno opta por una acepción específica. En el caso al que 
hago referencia observo que The Magdalena Project me ofreció un 
espacio en el que, a pesar de encontrarme con mujeres que hablan 
diferentes idiomas, de alguna manera siento que allí hablamos una 
misma lengua. La red forma parte de mi cultura. Por eso necesité que 
me explicara la pregunta. 

Mi relación con The Magdalena Project nace en1995, año 
en el que  Jill Greenhalgh visitó Argentina, ofreció un seminario 
para actrices y presentó la Red y sus objetivos en la comisión de 
la Mujer de la Asociación Argentina de Actores. Asistí a las dos 
actividades y a partir de ese momento sentí que mi participación 
en The Magdalena Project le dio un anclaje más consistente a 
mis búsquedas y preocupaciones artísticas y políticas. La diná-
mica de trabajo de esta red consiste en encuentros en los que se 
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conjuga formación, producción artística y circulación de obra. 
La frecuencia y los lugares en los que se llevan a cabo dependen 
de las mujeres que, en su ámbito local, asumen la tarea de orga-
nizar esos encuentros, según los lineamientos propuestos por la 
misma red. He participado en varios de ellos desde 1995 y eso 
me posibilitó contactarme con mujeres de diferentes países con 
las que inicié un intercambio en ese espacio, y en muchos casos 
ese contacto se profundizó y se transformó en producciones con-
juntas de diferente orden. He mantenido durante años esa diná-
mica de integrar la red. Ofreciendo La Colorida, espacio cultural 
en cuya administración trabajo, creando lugares de producción 
con mujeres del norte argentino y sobre todo asimilando la discu-
sión planteada por las “magdalenas” en cada uno de los espacios 
en los que me desempeño. 

Jill Greenhalgh incita a las mujeres a pensar su producción y 
su conducta como artistas conscientes de que la lucha por el recono-
cimiento de derechos no ha terminado. Impulsa a las “magdalenas” a 
“ocupar los espacios con autoridad”. Sostiene que la red, como modo 
de funcionamiento es resistencia. Ese discurso/acción está anclado 
en las históricas luchas feministas y ha influenciado la producción de 
muchas  artistas. Por tratarse de una red de mujeres de teatro el cuerpo 
es centro de reflexión y acción; en esta propuesta se conjugan, a modo 
de palabras claves, teatro-mujer-contemporaneidad. El capitalismo es 
el sistema económico y social en el que viven prácticamente todas las 
magdalenas, y por ello a pesar de que sus nacionalidades sean dife-
rentes, todas comparten algunas vivencias y preocupaciones y sobre 
todo comparten la mirada que el capitalismo tiene de su cuerpo28, 
como objeto de consumo y como fábrica reproductiva de nuevos con-
sumidores. Compartir con otras un espacio en el que nos expresamos 
también a partir del cuerpo, conscientes de que éste es “la última fron-

28 La militante feminista Silvia Federici sostiene que el capitalismo “siempre ha 
necesitado controlar el cuerpo de las mujeres porque es un sistema de explotación 
que privilegia el trabajo como fuente de su riqueza de acumulación”. Disponible 
en http://www.eldiario.es/norte/euskadi/cuerpo-mujer-ultima-frontera-capitalis-
mo_0_260374735.html Consultado el 20 de febrero de 2015. 
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tera del capitalismo”29 (FEDERICI) crea la convicción que la red es 
una patria que nos contiene a todas las mujeres que pertenecemos a 
ella, y de manera tangencial a quienes militan  para que cada mujer 
“ocupe su espacio con autoridad” tanto en la escena como en el ám-
bito profesional. Es allí donde conceptos como “presencia escénica” 
adquieren otra dimensión porque se trata de ocupar el espacio con 
consciencia política. 

Romero sostiene que el grupo  es una entidad mayor que los 
individuos. Entiendo que The Magdalena Project no es un grupo en 
el sentido más convencional del término. No se trata de un “grupo” si 
pensamos en la estabilidad de los miembros, ni en la mecánica de re-
laciones interpersonales ya que este aspecto es difuso en la dinámica 
explicitada; sin embargo a los fines de mi práctica artística y política 
observo que conserva algunas características de lo que entendemos 
por “grupo” entre los que me interesa destacar el impacto de éste en 
la construcción de las poéticas individuales que circulan en torno a 
cada encuentro de esa “camarilla efímera”. Sostiene Romero que “Un 
hombre individual es una cosa concreta; el grupo es una abstracción 
que no puede verse ni tocarse: en el mejor de los casos las afirmacio-
nes respecto de los grupos resumen de manera abstracta las acciones 
de numerosos individuos”. (p.34)

tercera estación: el tercer pedro30

Violeta Luna es performer mexicana. En 2010 coincidimos en 
VERTICE, Encuentro Latinoamericano de la Red Magdalena Project 
en Florianópolis, Brasil. Asistí a su obra “Apuntes sobre la fronte-
ra” y tuve la convicción de que era la artista apropiada para discutir 

29 “Federici argumenta que el control del cuerpo de las mujeres no solo es una 
cuestión económica, sino también política. “Yo siempre digo que el cuerpo de la 
mujer es la última frontera del capitalismo. Quieren conquistar el cuerpo de la 
mujer porque el capitalismo depende de él”, afirma la militante feminista mien-
tras que expone la siguiente disyuntiva: “Imagínate si las mujeres se ponen en 
huelga y no producen niños, el capitalismo se para. Si no está el control sobre el 
cuerpo de la mujer, no hay control de la fuerza de trabajo” Extraído de la entre-
vista disponible en:  http://www.eldiario.es/norte/euskadi/cuerpo-mujer-ultima-
frontera-capitalismo_0_260374735.html 
30 Esta experiencia forma parte de mis estudios de doctorado, realizados en la EBA/
UFMG con orientación del Doctor Fernando Mencarelli con apoyo de CNPq. 
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temas de identidad que me inquietan y que hasta ese momento no 
había encontrado con quien compartir. Siempre había producido ar-
tísticamente dentro del movimiento de Teatro de Grupo, a pesar de 
sus fricciones y dificultades. Trabajar con Violeta me sumerge en un 
nuevo desafío, crear a pesar y con la distancia31. Como parte de este 
proyecto realizamos un trabajo con encuentros “virtuales” empleando 
skipe, mails y conversaciones telefónicas. También realizamos una 
Residencia artística presencial que culminó provisoriamente con una 
performance teatral llamada “El tercer Pedro”.

Dubatti advierte que “El teatro es una reunión territorial de cuer-
pos” (p.8) pero lo dice refiriéndose al ritual, no al modo en que este se 
produce. No obstante prevalece la idea de que no solo debe darse el en-
cuentro de los cuerpos en la representación sino también en su “cocina”, 
en la preparación. Cuando el autor se explaya sobre el convivio y el tec-
novivio observa que se trata de un vínculo complejo, en cuyos cruces 
se producen  “infinitas posibilidades poéticas” (p.12). El desafío ante el 
que estoy es la creación de una relación “grupal” a pesar de que el en-
cuentro se lleve a cabo de manera diferente a la que se había dado en mis 
anteriores experiencias. Las relaciones han cambiado ayudadas y tal vez 
entorpecidas por la mediación tecnológica y ese cambio arrastra consigo 
un impacto que debería modificar la idea de grupo y de Teatro de Grupo. 

Esta experiencia se encuentra en pleno desarrollo por lo que 
me resulta complejo y apresurado un análisis conclusivo. Sin em-
bargo advierto que en ella se producen algunos desplazamientos so-
bre la forma de grupalidad que mencioné en la primera estación. En 
aquella la manera de comunicarnos y de establecer nuestros vínculos 
y relaciones personales era muy diferente. Esta es tal vez una forma 
contemporánea de ser grupo que carece del encuentro frecuente pero 
ofrece un contacto intenso y de otro orden cultural. 

caminhos desde o nordeste brasileiro
[teatro maranhense: novos coletivos, outras escrituras]

A produção teatral maranhense, sem dúvidas, cresceu de forma 
significativa no começo do século XXI e possibilitou à cena local 

31 Parte de esta experiencia ya se llevo a cabo en 2014 mediante la realización de 
una Residencia artística financiada por Iberescena, que concluyó con una perfor-
mance teatral titulada “El tercer Pedro”. 
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um apuramento estético e de pesquisa que reverbera positivamente 
nas produções artísticas do estado. Esta virada de produtividade, que 
também é conceitual, tem alavancado grupos e artistas do estado, ge-
rando oportunidades ímpares de inserção dos seus trabalhos em ou-
tros centros culturais do país, como o que ocorreu recentemente, por 
exemplo, com os espetáculos As cores de Frida, O Miolo da Estória 
e Pai e Filho, respectivamente, do Núcleo Atmosfera; da Cia. Santa 
Ignorância e da Pequena Companhia de Teatro, que a partir de edi-
tais públicos federais e privados puderam circular com seus trabalhos 
pelo Brasil.

Por outro lado, é importante registrar que um dos principais fa-
tores para o crescimento das produções teatrais no estado foi o surgi-
mento de diversos coletivos que, diante de um cenário caótico de po-
liticas públicas efetivas para as artes cênicas, assumiram o papel dos 
governos estaduais e municipais e colocaram o estado num lugar de 
pulsação estética, com diversas produções e circulações independen-
tes nos teatros, nas ruas, nas praças e em eventos culturais, o que faz 
com que no Maranhão e, sobretudo, em São Luís, tenha uma constan-
te produção teatral durante o ano, mesmo com um baixo orçamento.

No meio deste contexto político alguns coletivos de teatro assu-
miram a estética contemporânea, bem como as questões relacionadas 
à pós-modernidade para pautar seus pensamentos e suas produções 
artísticas, seja por meio de seus espetáculos ou por eventos culturais, 
buscando, desta forma, debater qualitativamente sobre processos de 
subjetivação e criação estética no século XXI, entre estes coletivos, 
dentre os novos coletivos e agrupamentos de teatro, neste novo ce-
nário local, destacam-se: o Núcleo de Pesquisas Teatrais Rascunho, 
a Cia. Petit Mort, o Drao-Teatro da (IN)Constância e o Coletivo de 
Artes Urbanas, para citar apenas alguns e, ainda, alguns artistas com 
seus trabalhos solos e suas intervenções na cidade.

Desta forma e observando a produção de tais agrupamentos, 
compreendo que assumir a ideia de pós-modernidade na construção 
artística, sem dúvida, é assinalar um posicionamento politico, por 
meio – E DENTRO – da estética, que se relaciona diretamente com as 
transformações societárias dos últimos quarenta anos no mundo, por-
tanto, para além de postulações teóricas ou de reproduções miméticas 
do pensar, a questão que se estabelece no ato artístico, neste espaço e 
tempo da pós-modernidade é o ato de manifestar, no sentido de tornar 
a obra um manifesto, uma voz intervencionista, uma ação cultural, 
ou seja, ela é muito mais uma ação processoativa sinestésica, que a 
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reprodutibilidade de um maquinário instrumental, a técnica não é es-
quecida, muito menos suplantada, pelo contrário é utilizada enquanto 
dispositivo de criação – e isto é de uma complexidade instigante.

      [CU]RRAL, Espetáculo Performático de Gê Viana.

Neste sentido, não se trata especificamente de rupturas, panfle-
tarismos ou dualidades, nem tampouco de dialogismos e dialéticas, 
pois, qual a necessidade, em épocas tão fluídas e de identidades mó-
veis, de se estabelecer rompimentos ou de se buscar rupturas? Assim, 
uma das poucas coisas que me faz voltar ao velho Marx, neste contex-
to, é re-compreender que tudo que é sólido se dissipa no ar, ou seja, 
como diria Zygmunt Bauman, se liquefaz. 

O espetáculo performativo [CU]RRAL, de Gê Viana, sem dú-
vida, é uma dessas obras liquidas que percorre o pensamento do es-
pectador, lhe ativando um estado de energia, crítico e reflexivo, sobre 
a ideia do cuidar do outro, mas desvinculado a qualquer corrente psi-
cologizante, um cuidar relacionado ao administrar, ao ato de assumir 
responsabilidades éticas diante das modificações societárias e dos es-
tados de aprisionamentos do ser.

[CU]RRAL não só discute liricamente os estados de 
aprisionamentos, com suas imagens corporais, como coloca o 
espectador num estado de prisão líquida, fluida, pois o mesmo tem 
plena liberdade de se eximir da interatividade proposta. Com um ce-
nário repleto de corações de boi, pendurados e pingando sangue, o 
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espetáculo proporciona uma relação sinestésica entre obra e especta-
dor, com uma maturidade estética, que reflete a competência de toda 
a equipe envolvida.

No entanto, facilmente identifica-se certa dificuldade da 
performer em trabalhar com o texto falado, um problema recor-
rente no teatro contemporâneo. Depois de muito trabalho corporal 
que gera imagens críticas, referentes a estados de aprisionamen-
tos, a entrada do texto falado estabelece uma quebra significativa 
da ação e da presença energética da performer, o que de modo 
geral não diminui a instigante construção estética do seu corpo/
animal/humano em cena. Para mim, [CU]RRAL sem dúvida é um 
espetáculo apocalíptico, arrebatador, uma obra geradora de trans-
gressões estéticas, que como já dizia Heiner Müller, mobiliza no 
espectador espaços de fantasias. 

Paralelamente ao protagonismo da dramaturgia de imagens, 
como supracitado, observa-se que há, nos novos agrupamentos, uma 
tendência de estudo que tem o corpo como forma de linguagem. Nes-
se sentido, o corpo tem se tornado cada vez mais, na pós-moderni-
dade, um espaço de afetação de energias e por consequência cada 
vez menos um organismo de interpretação do logos, menos sentido 
e mais sensação, pulsar, trânsito estético de imagens, movimentos e 
palavras. Não é em vão que para Lehmann (2007) o corpo do teatro 
pós-dramático é o corpo da presença, da agonia e da morte, como 
já prenunciara Kantor (2008) ao afirmar que o ator é um moinho de 
moer o texto, uma vez que texto, o logos, é a própria pulsação do 
corpo do ator, do corpo humano e sua tridimensionalidade, sua trian-
gulação estética, ou seja, um corpo que preza pela comunicação junto 
ao espectador por meio do contágio, por meio da suja sinestesia ico-
nográfica. Uma espécie de teatro da corrosão, corpo que se corroí em 
cada movimento, gerando múltiplos discursos e imagens. 

No entanto, que corpo é este? Seria ele o corpo-ocupação? An-
tropofágico? Corpo-memória? Corpo?

Diante destas questões e das inquietações, desperta-me um in-
teresse particular nos modos pelos quais os corpos são afetados por 
lembranças estéticas, corpo-memória, e tais lembranças são aciona-
das como dispositivos imagéticos, capazes de potencializar a constru-
ção de cada gesto, respiração, olhar, silêncio e som emitido pelo or-
ganismo, ou seja, preocupa-me as capacidades sinestésicas e motoras 
que podem ser acionadas para fazer do corpo a sua própria presença 
imagética. Compreendo, portanto, o corpo não como dispositivo para 
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significados, mas linguagem significante, um corpo que se presenti-
fica.

 Elefantes, Espetáculo do Núcleo de Pesquisas Teatrais Rascunho. 
Elenco: Aline Nascimento e Gilberto  Martins. Direção de Fer-
nanda Areias. Foto de Pryscilla Carvalho.

Nesse sentido, os novos coletivos de teatro do Maranhão buscam 
corporeidades essencialmente imagéticas, que tendem a suspender-se, no 
sentido de que a composição interpretativa torna-se muita mais transmis-
são de energias, por meio da afetação e do jogo de cena, que ação conti-
nua reprodutora de uma dada realidade. Assim, neste estado de afetação 
energético, o corpo gera imagens textuais e partituradas, torna-se menos 
conflito, agon, e mais agonia, transpondo-se à fantasia, ao local do acaso, 
da construção fluída da cena. (PEREIRA, 2013)

O espetáculo Elefantes, por exemplo, do Núcleo de Pesqui-
sas Teatrais Rascunho, aponta para a construção de um corpo que, 
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por meio do jogo e da ação física, torna-se um espaço de emanação 
de memórias. O instigante de Elefantes é a capacidade dos atores – 
Gilberto Martins e Aline Nascimento – de presentificarem em cena 
memórias da infância coadunadas com memórias da própria cidade, 
ou seja, cria-se no decorrer das ações físicas e do jogo um estado si-
nestésico, fragmentado, que permite ao espectador um encontro com 
suas próprias memórias.

Assim como em [CU]RRAL, observa-se em Elefantes, que a 
técnica tornou-se  dispositivo de ação, ao passo que o jogo de cena se 
impõe enquanto proposição estética.

No Maranhão, os novos coletivos e artistas, em geral, utilizam-
se da ressignificação do sistema de jogos – teatrais, improvisacionais 
e dramáticos – no que se refere às metodologias de trabalho que são 
exploradas. O sistema de jogos é utilizado como proposição de cenas 
na relação com os elementos do teatro, tais como: espaço, dramatur-
gia, iluminação, corpo, entre outros. 

A exploração ressignificada do sistema de jogos permite aos 
coletivos uma busca aprofundada sobre a direção teatral, iluminação, 
sonoplastia, figurino, cenário, preparação corporal, etc., pois, substi-
tuindo as técnicas de interpretação e atuação pela liberdade criadora 
dos jogos, os artistas se permitem, por meio de oficinas e laborató-
rios, criar de forma dialética e colaborativa, já que o objetivo do jogo 
não é interpretar, mas gerar situações que favoreçam a composição 
das personagens e dos espetáculos. Após a exploração ressignificada 
dos jogos, os grupos adentram de forma mais aprofunda em técnicas 
específicas de interpretação e atuação, como exaustão, dança-teatro, 
teatro-físico, etc.

Assim, os caminhos metodológicos traçados por estes coleti-
vos para suas criações exercem um caráter pedagógico na medida em 
que os artistas são inseridos num processo dialético sobre a constru-
ção estética e a política da encenação. Esta concepção de trabalho 
implica numa participação ativa e permanente de todos os membros, 
o que amplia os debates e as pesquisas que geram novos saberes esté-
ticos e configuram a pedagogia da cena.

Por fim, há uma importante preocupação estética e política, 
por parte de diversos grupos de teatro no Brasil, em ocupar as cidades 
e seus nichos com produções artísticas, e o Maranhão tem acompa-
nhado este pensamento, pois busca-se, desta forma, transformar os 
não lugares em espaços de atravessamentos estéticos que proporcio-
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nem debates qualitativos sobre o próprio funcionamento das cidades, 
tanto no que se refere às suas estruturas físicas quanto no que diz res-
peito ao seu funcionamento político e cultural, compreendendo assim 
a cidade enquanto um complexo sistema de relações pluriculturais 
e politicas habitada por um povo, logo um amplo espaço de ações e 
intervenções estéticas.

trilhas desde o sul do brasil

A provocação de refletir, conversar e escrever sobre experiên-
cia, convívio e conhecimento no teatro de grupo fez-me optar pela 
criação de um depoimento que resgatasse três diferentes vivencias 
de minha trajetória: A participação no grupo “Teatro em Trâmite” 
fundado em Florianópolis em 2004, por um grupo de artistas estu-
dantes universitários da Universidade do Estado de Santa Catarina 
- UDESC; A realização da pesquisa de mestrado realizada na Univer-
sidade federal do Rio Grande do Sul - UFRGS entre 2008 e 2010, que 
propiciou o convívio com artistas dos grupos Ói Nóis Aqui Traveiz/
Porto Alegre e Oficina Uzyna Uzona/São Paulo e com seus projetos 
artístico-pedagógicos; A criação do grupo de pesquisa Jogatina com 
a participação de estudantes do Curso de Teatro-Licenciaturada da 
Universidade Federal de Pelotas - UFPel desde 2013, em Pelotas.

teatro em tramite é o nome do grupo de teatro fundado em 
Florianópolis/SC, no ano de 2004. Na ocasião, sete32 estudantes uni-
versitários do curso de Licenciatura em Educação Artística – Habili-
tação em Artes Cênicas da UDESC, que já haviam participado juntos 
de alguns processos e montagens em teatro optaram por intensificar 
suas ações conjuntas.  A criação de registro do grupo visou ampliar a 
nossa dedicação à criação de peças teatrais, à pesquisa da linguagem 
cênica, bem como as possibilidades de viabilização dos nossos proje-
tos. Registramos uma Associação Cultural Sem Fins Lucrativos, que 
era na época, a opção mais indicada para a formalização de grupos 

32 André Francisco, Fernando Cruz, Loren Fischer, Samantha Cohen, Samuel Ro-
mão, Luciana Holanda e Maria Amélia Netto. Até 2008, também participaram do 
grupo Marina Monteiro, Meire Silva, Cleístenes Grott e Eder Schimidt, além de 
outros artistas colaboradores. O grupo se mantém em atividade em Florianópolis 
até o momento desta publicação.
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teatrais que visavam concorrer a editais públicos de fomento e emi-
tir nota fiscal de prestação de serviço, o que ampliaria muito nossas 
perspectivas profissionais, tanto locais como regionais e nacionais.

Buscávamos em conjunto aprimorar nosso trabalho artístico com 
foco no treinamento corporal do ator, na experimentação de espaços 
teatrais alternativos, e nas possibilidades de criações dramatúrgicas pra 
cena. Nossa idéia era a de sermos um grupo de atores e atrizes que tam-
bém transitassem pela direção, pela criação dedramatúrgia e cenografia, 
de acordo com as habilidades de cada um e com as exigências de cada 
montagem. Alguns de nós já ministrávamos aulas de teatro em escolas 
e comunidades e tínhamos como foco de trabalho também atividades de 
produção cultural, tanto das nossas peças, como a realização de mostras 
e festivais na região da Grande Florianópolis.

O fato de não sermos um grupo de atores dirigidos por um 
encenador específico e de não termos a figura de um diretor fixo den-
tro do grupo, aliado às nossas habilidades artísticas complementares 
e à nossa gana de experimentação da linguagem teatral abria-nos a 
expectativa de trabalhar com a possibilidade de ter uma direção ro-
tativa. Ou seja, determinada montagem poderia ter a direção de uma 
pessoa, ou ainda, dois integrantes poderiam assinar a direção geral de 
determinada montagem33. Em meu ponto de vista esta era uma das 
maiores riquezas de nossa proposta poética e não apenas uma prática 
metodológica de trabalho, como entendia na época.  Com o mesmo 
grupo de artistas eu pude ser a diretora de uma montagem34 em que 
o texto fora escrito por um colega que era também ator e os figurinos 
foram pensados por outra artista que integrava o elenco da peça. Mais 
tarde, em outro trabalho eu integrava o elenco e era membro da equi-
pe de produção, em montagem dirigida por outro colega. Também os 
projetos escritos para concorrência em editais35 (alguns aprovados, 
outros não) eram feitos em coletivo, geralmente por um grupo menor 
de três ou quatro integrantes. 

Concretamente esta prática gerava muitas aprendizagens e 
também muitos conflitos internos. Principalmente em relação à dedi-

33 #WZCK (2006); “a” (2006/09); Barro (2006/07).
34 O triunfo da medicina espirituali milagrera i naturali da Sinhá Chica do mané 
Pedro Maré Seca contra os poder avermelhado do anjo Luciféri” (2004/05).
35 Feira de Teatro de Rua da Grande Florianópolis”(FECAT), “Mostra de Teatro 
de Rua de Florianópolis” (FUNARTE), “O velório da Tia Aurora”(PALCOHA-
BITASUL).
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cação de tempo de trabalho para todas as demandas que o grupo as-
sumia. Outro ponto de conflito foi, em alguns momentos, a prática da 
direção rotativa, proposta interessante, porém ousada e extremamente 
difícil de ser colocada em prática. 

Entre 2004 e 2008, ano em que me afastei da equipe, o grupo 
contou com a participação de onze integrantes e teve a colaboração 
de outros artistas da cidade, em determinados trabalhos. Em 20015 
o grupo segue em atuação na Ilha do Desterro e região. Por diversos 
motivos, sejam eles pessoais ou profissionais, o grupo foi modifican-
do sua formação inicial e tomando novos rumos para seu trabalho 
criativo.

Ética, Boniteza e Convívio teatral entre grupos e comunidades 
é o título da dissertação fruto da pesquisa de mestrado36 que desenvol-
vi na UFRGS, em Porto Alegre. A pesquisa proporcionou meu con-
tato com grupos de longa trajetória artística no Brasil: O grupo “Ói 
Nóis Aqui Traveiz”, de Porto Alegre, que contava com 35 anos de 
trajetória em 2008 e o grupo “Teatro Oficina Usyna Usona”, de São 
Paulo, que completara seus 50 anos de percurso na ocasião. O foco 
de meu estudo se deu sobre o projeto “Teatro Como Instrumento de 
Discussão Social” do Ói Nóis e sobre a ação cultural “Movimento 
Bixigão” do Oficina.

A pesquisa possibilitou-me conviver por um curto período com 
alguns dos artistas integrantes dos grupos citados e com os jovens li-
gados aos projetos educativos. Meu objetivo era conhecer e analisar 
os projetos artístico-pedagógicos gerados e mantidos pelos grupos 
teatrais. Em campo observei que, em ambas as práticas estudadas, 
as ações de produção artística e criação de espetáculos se mescla-
vam com as ações de ensino e aprendizagem em teatro, desenvolvidas 
nos projetos estudados. Tanto o “Movimento Bixigão” (MB) como o 
“Teatro como instrumento de discussão social” (TIDS) do eram ações 
periféricas, no sentido de abrangência social e geográfica nas cidades 
onde aconteciam, mas ambas eram ações centrais no cotidiano criati-
vo de trabalho dos grupos. 

Na ocasião da pesquisa tive a oportunidade de acompanhar al-
guns dos resultados das ações através das mostras de final de ano das 
oficinas realizadas pelos dois projetos citados, sendo elas a Mostra Jogos 

36 Pesquisa realizada no PPGAC/UFRGS com a orientação de Clóvis Dias Massa 
(2008/2010).
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de Aprendizagem (TIDS) e a Amostra de Artes do Bixigão (MB). Refleti 
então sobre a dinâmica artística dos resultadoss observados partindo do 
conceito de convívio teatral, proposto pelo pesquisador argentino Jorge 
Dubatti. Segundo ele, pela ótica das estruturas conviviais, os principais 
agentes do acontecimento teatral são os atores, os técnicos e os especta-
dores. Ou seja, aqueles que necessariamente estão presentes e participam 
do convívio no momento em que a função se dá. O convívio teatral passa 
a ser composto a partir dos vínculos que se estabelecem entre seus agen-
tes, conforme ilustra a seguinte figura:

Estas relações, em uma dimensão são bidirecionais (os lados do 
triângulo: E-A, E-T, T-A), mesmo que não simétricas em sua qua-
lidade e intensidade de um vértice a outro: em outra, são multidi-
recionais, no sentido de seu efeito multiplicador de afetações: as 
três flechas interiores ao triângulo se cruzam em uma intersecção 
que chamamos ponto de multiplicação de relações conviviais. 
(DUBATTI, p. 29, 2003)

A figura utilizada por Dubatti apresenta os vínculos conviviais 
entre os agentes do acontecimento teatral foi bastante oportuna para 
refletir sobre os diferentes níveis de convívio que existem entre os 
artistas dos grupos teatrais estudados e os membros das comunida-
des envolvidas em seus projetos artístico-pedagógicos. Durante as 
apresentações teatrais resultantes das oficinas realizadas nos bairros, 
no final do ano de 2008, a presença de oficinandos e de oficineiros, 
assumindo papéis de artistas e técnicos, somou-se à presença de es-
pectadores. O público na sua maioria era formado por parentes e/ou 
vizinhos, moradores dos bairros e demais artistas dos grupos teatrais 
proponentes dos projetos. 
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Cada projeto estudado guardava características próprias que 
puderam ser delineadas ao longo da dissertação já publicada37. Porém, 
aos olhos de quem buscava compreender a natureza dos processos 
entendendo-os como experiências pioneiras e referencias para traba-
lhos futuros, alguns pontos em comum entre as práticas puderam ser 
encontrados: Constatei que a marca poética dos grupos teatrais estava 
presente nas montagens criadas pelos participantes das oficinas e que 
a presença de trabalho com de texto dramático era forte característica 
das montagens teatrais realizadas nas oficinas, podendo ser aliado à 
previa eleição temática dos participantes; Foi possível observar ain-
da que a aprendizagem se dava pela prática artística, pela troca de 
experiências teatrais e pelo convívio entre artistas mais experientes 
e principiantes. A formação de pequenos coletivos como núcleos de 
aprendizagem comum foi outra característica destacada, bem como a 
conquista de novos espaços da cidade como espaço teatral e a apro-
ximação de novos espectadores, moradores dos bairros. Além disso, 
ambos repercutiam na formação de novos atores e técnicos de espetá-
culos, assim como de novos espectadores para a cenas teatrais locais. 

Assim a estrutura de relações de convívio apresentada por Du-
batti torna-se pertinente para iluminar o entendimento das estruturas 
de convívio teatral estabelecidas entre os grupos teatrais e os mem-
bros das comunidades abrangidas pelos projetos estudados. Sendo 
assim, as ações teatrais realizadas nas mostras observadas tornam-se, 
também, um ponto de multiplicação de relações conviviais.

 
Jogatina: jogo de aprendizagem, teatro pós-dramático e 

suas contribuições para a pedagogia do teatro é o título do projeto 
de pesquisa ao qual venho me dedicando, em conjunto com um grupo 
de estudantes do Curso de Teatro-Licenciatura da UFPel em Pelotas, 
desde 2013. Os trabalhos, ainda em andamento, estão no momento de 
finalização da experiência por meio da escritura de textos acadêmicos 
como artigos, relatórios de estágio e trabalhos de conclusão de curso.

Investigamos possibilidades metodológicas para a aprendiza-
gem e o ensino do teatro contemporâneo a partir das peças didáticas 
de Bertolt Brecht e do conceito de teatro pós-dramático apresentado 
por Hans-Thies Lehmann. Experimentamos a criação e composição 

37 Pesquisa publicada em formato de livro pela Editora da UFPel, conforme re-
ferências  abaixo.
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de cenas teatrais, a prática da direção rotativa, a encenação e a mon-
tagem de cenas em seqüência, a criação de dramaturgia própria, a 
quebra da linearidade da narrativa cênica, o manejo de elementos 
cenográficos em cena e a realização de apresentações públicas em 
escolas, como caminho de vivência poética. 

Pesquisamos os conceitos teóricos em forma de grupo de es-
tudos, com leituras individuais e preparação de pequenos seminários 
internos ao grupo. A busca de hipertextos em forma de vídeos, fotos, 
músicas e textos dramáticos nos auxiliou a compreender os conceitos 
teatrais elegidos e acima citados. 

Em relação ao preparo do elenco, a prática da meditação de 
tranqüilização foi parte de nosso treinamento, assim como exercícios 
físicos de alongamento, fortalecimento e coordenação de movimen-
tos. Um integrante do grupo era sempre responsável por propor uma 
atividade e guiar os demais membros durante a prática corporal e 
assim acontecia com todos integrantes, um a um, a cada encontro. 

O segundo momento da prática em laboratório era sempre de-
dicado à criação de cenas. Cada pesquisador trazia uma proposta de 
encenação, baseada em um determinado trecho específico da peça 
estudada. Desta forma praticamos a direção rotativa, no momento da 
criação de cenas. Todos na sala de ensaio estavam disponíveis para 
atuar a proposta de cena trazida por cada pesquisador. Assim jogamos 
com as seis peças didáticas de Brecht traduzidas para o português, 
criando aproximadamente trinta e seis cenas, ou seja, cinco cenas 
para cada texto. As peças jogadas são Diz-que-sim & Diz-que-não, A 
Exceção e a Regra, Vôo sobre o Oceano, A peça didática da Badem
-Badem sobre a importância de estar de acordo, Os Horáceos e os 
Curiáceos e A Decisão. 

Após as rodadas de jogos de cenas com as peças elencamos as 
cenas teatralmente mais significativas para o grupo e as organizamos em 
uma montagem. A criação da seqüência de cenas da montagem foi rea-
lizada a partir de exercícios de composição, pautados em divisões me-
tafóricas como o dia e a noite, os elementos da natureza (éter, ar, água, 
fogo e terra) e, por último, as quatro estações do ano (outono, inverno, 
primavera e verão), sendo esta última elegida para a composição final.

Foram realizadas sete apresentações deste experimento até de-
zembro de 2015: duas sessões de estréia nas dependências do Curso 
de Teatro da UFPel, quatro sessões em escolas de nível médio da rede 
pública de ensino de Pelotas (Instituto Estadual de Educação Assis 
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Brasil, Escola Estadual Simões Lopes, Escola Estadual Professora 
Silvia Mello e Escola Estadual Félix da Cunha); uma apresentação 
realizada na ocasião da abertura do Seminário Binacional de Teatro 
de Grupo.

Tornar os participantes aptos à aplicação teórica e prática dos 
estudos conceituais e das experiências poéticas experimentadas foi 
uma meta que impulsionou a nossa pesquisa. Para tanto estamos ela-
borando a análise de registros dos debates realizados após as apre-
sentações nas escolas, na tentativa de compreender os mecanismos 
de recepção teatral do experimento, junto aos jovens estudantes do 
ensino médio.38 Também investigamos como aplicar a metodologia 
de composição desenvolvida em laboratório pelo grupo, a partir da 
realização de uma oficina de iniciação teatral oferecida à comunida-
de, em que participam jovens e adultos moradores de Pelotas, com 
pouca ou nenhuma experiência anterior em teatro39.

a guisa de conclusão: sobre agrupamentos teatrais

Neste percuso investigativo acerca das possibilidades de 
aprendizagens no teatro de grupo e no entrecruzamento das ideias 
aqui debatidas, percebemos e confirmamos, pelo menos, três ques-
tões fundamentais sobre tal abordagem, do ponto de vista político e 
formativo, a saber: 

1) O teatro de grupo enquanto lugar de formação profis-
sional: Esta forma de produzir atua como uma escola do ofício, já 
que é um espaço de produção estreitamente vinculado à prática pro-
fissional e que, sem dúvidas, não faz parte de uma lógica de produção 
mercantil, mas sim mantém uma marca de resistência. Nas décadas 
mencionadas, o grupo apresenta-se como uma opção de fortalecer e 
aprofundar a formação institucional, já que esta última é insuficiente, 
especialmente no que se refere a ética do ofício. 

2) o teatro de grupo enquanto politica de resistência 
cultural nas cidades: Existe um importante lugar na formação 
do artista que é a sua atuação política nas cidades, ou seja, como 

38 Análise realizada como parte do Trabalho de Conclusão de Curso do estudante 
Anderson Morais.
39 Projeto artístico-pedagógico “Jogatina: Modo de Compor”  dos estudantes Arthur 
Malaspina e Francesco DÁvila. Disciplina Estágio III - Teatro em Comunidade.
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os artistas conseguem pensar a arte por meio das ocupações nece-
sárias que a arte pode ter, dentro das cidades. Nesse sentido, cada 
vez mais, o teatro de grupo tem se tornado no Brasil um importan-
te espaço de resistência cultural, propondo alternativas mútiplas 
de ocupação de espaços públicos e privados com oficinas, rodas 
de debates, fóruns de cultura, organização de festivais e circulação 
de espetáculos de teatro. Tais ações são fundamentais para o alar-
gamento cultural nas cidades e também para gerar outro circuito 
formativo, tanto para o próprio artista quanto para o público em 
geral. Assim, para além de redes de fazedores de teatro, o teatro de 
gurpo torna-se espaço que se debruça sobre o pensamento político 
e coletivo do desenvlvimento cultural das cidades, pois o teatro 
de grupo faz parte delas, tornando-se então um ambiente formati-
vo, no que se refere aos processos éticos, estéticos e políticos das 
ações culturais que ocorrem no cotidiano das cidades. 

3) o teatro de grupo enquanto interface entre a univer-
sidade e a sociedade: A prática teatral universitária, ora tende a 
reforçar padrões poéticos e estéticos pré-estabelecidos, ora aponta-se 
como vanguarda em relação aos modos de composição cênica, ao uso 
espaço-temporal e ao contato com o público. A formação profissional 
que a universidade oferece também esbarra em contradições, tanto 
no âmbito da formação de artistas cênicos, como no da formação 
de professores de teatro. Pois seu papel, muitas vezes, cumpre mais 
a função da informação, seja teórica ou prática, do que da efetiva 
formação artística dos sujeitos. Para além da formação acadêmica, 
entendemos que a prática de se compor um grupo de teatro - que surge 
da necessidade de criação poética aliada ao ímpeto de organização e 
administração de um coletivo de trabalho criativo - se apresenta como 
uma potente alternativa de aprofundamento da formação artística dos 
estudantes. Seja para que estes sigam sua trajetória, como fundadores 
e mantenedores de grupos teatrais, seja para que estas experiências de 
agrupamentos teatrais sigam reverberando em suas práticas artísticas 
e docentes, em instituições formais ou informais de esnino.
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aSpectoS políticoS e eStéticoS 
do teatro de grupo

AdriAno MorAes de oliveirA40

MArinA de oliveirA41

MáxiMo GoMez42

O perigo da solidão é perder o próprio eu, e assim,
em vez de estar com todos, 

a pessoa é literalmente abandonada por todos.
Hannah Arendt

apresentação

O presente texto é resultado de uma discussão entre três pes-
quisadores. O tema dessa discussão é a relação entre a Política e a 
Estética no âmbito do teatro de grupo. Alguns podem entender o tea-
tro de grupo como uma prática de resistência à lógica das sociedades 
de consumo. Outros compreendem a prática do teatro de grupo como 
promotora de uma estética contemporânea em função das experiên-
cias coletivas. Há ainda os que assumem o teatro de grupo como mo-
delo de gestão frente a um mercado de arte. O fato é que o teatro 
de grupo tem sido uma das principais formas de organização teatral. 
Também é fato que o político e o estético estão intimamente ligados 
no fazer teatral em grupo. O objetivo da presente discussão é ampliar 
o diálogo sobre as dinâmicas de trabalho no teatro de grupo.

40 Professor da Universidade Federal de Pelotas, Brasil. E-mail: adrianomorae-
soliveira@gmail.com
41 Professora da Universidade Federal de Pelotas, Brasil. E-mail: marinadolu-
fpel@gmail.com 
 42 Professor da Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. E-mail: maximo-
gomez66@hotmail.com
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teatro de grupo e teatro independente

Reflexionar sobre Teatro de Grupo y en particular sobre sus 
aspectos políticos y estéticos nos vincula con una forma de produc-
ción particular, inserta enel teatro latinoamericano desde fines de lo-
saños 60 y comienzo de los 70. De este modo, movimientos como el 
Teatro Latinoamericano de CreaciónColectiva, o eldel Teatro Inde-
pendiente, poseenfuertes vínculos conlo que hoyllamamos Teatro de 
Grupo. Ésteconstituye de por sí una cultura de trabajo, diferenciada 
de otras formas de producción como el de lasinstitucionesoficiales y 
losproyectoscomerciales (o individuales) de gestión artística. Puesto 
que la diferencia tienesucontracaraenlaconstrucción de identidad, re-
flexionar sobre los aspectos que definenespecíficamente este modo de 
producción, ayudará a comprenderlos aspectos vinculados consucon-
diciónestética y política. Hablar de particularidad (¿identidad?) enel 
TG es evidenciar procesos de creaciónhorizontales y colaborativos; 
estoponeen evidencia signos distintivos que se conjuganen modos de 
ser y modos de hacer. Por ello, el Teatro de Grupo se posiciona por 
sufuerza política y lapotencialidad de locolectivo, lo que no deja de 
hacerse evidente tambiénen sus trazos estéticos. 

Si el concepto de identidadviene dado por la diferencia, es de-
cir por laaceptación de lo “otro” comoreconocimiento de aquello que es 
ajeno, enel campo del teatro vuelvo a acudir a laclasificación de Pedro 
Espinosa; ella me  dará las bases para definir lo que al Teatro de Grupo 
le es propio e impropio. El teórico mencionado reconoceenel contexto de 
suprovincia (Buenos Aires) tres claros modos de producción: el oficial, 
el comercial y elindependiente; y es enlatradición de este último donde 
sienta bases el Teatro de Grupo.

En esta reflexión binacional me parece importante resaltaralgu-
nos aspectos que, entiendo, puedenhabertenidoundesarrollo diferente 
entre ambos países: ¿es lomismodecir Teatro de Grupo que Teatro inde-
pendiente? Enla Argentina la diferencia no es muy clara por losiguien-
te: elproceso cultural y teatral en este país tiene al movimientodel teatro 
independiente como unfuertebastión de luchas y reivindicaciones, en 
especial como foco de resistencia a ladictadura militar y a los discursos 
totalitarios, pero también como alternativa de expresión libre, vinculada 
a ciertos modelos utópicos de expresión artística, descontaminada de lo-
sinteresesdel mercado. Por otro lado laslayes de fomento a laactividad 
teatral se gestaron a partir de laacción gremial que comandaron militan-
tes delmovimiento teatral independiente. Hoy, una de laspocas (sino la 
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única) alternativa de subsidio a laproducción y a las diferentes acciones 
que de ellase desprenden, tales como, lainvestigación, elmantenimiento 
de espacios, etc. viene dada por una ley: la 24800, que menciona específi-
camente como beneficiarios a los teatros independientes. Por lo tanto los 
teatros independientesconstruyen una realidadademás de política, legal, 
con todo el peso simbólico que carga sunombre. El Teatro de Grupo entra 
enlacategoría de teatro independiente para laleyen Argentina, aunquemu-
chosindependientes no conformenlo que entendemos por teatro de grupo. 

La tradiciónindependienteen Argentina, muycercana al teatro 
de autor, trataba, como dice José Marial, de restituirle al teatro su-
jerarquía artística, de incorporar al escritor, de representar la obra al 
serviciodel drama y no desvirtuar sucontenido. El Teatro indepen-
diente se propuso reconstruir elviejo teatro sobre nuevas bases. Así-
fuedesarrollando a partir de estosejes una inserciónenla cultura, co-
nun discurso humanista de clara contestación sociopolítica.

Cuandohablamoshoy de Teatro de Grupo estamos mas cerca de 
lo que Eugenio Barba llamóTercer Teatro, y aunquetienemuchas simili-
tudes filosóficas y éticas conelmovimientoindependiente, logrótrazarun 
perfil particular, principalmente a través de algunas condiciones de per-
manencia de sus miembros y metodologías diferenciadoras enlosproce-
soscreativos. Así, ambos: Teatro de Grupo y Teatro Independiente, traza-
ronuncamino de diferenciaciónnotable, conuncierto tipo de teatro del que 
querían tomar distancia. De este modo, fueronconstruyendo sus perfiles 
identitarios, enuntrabajo sistemático de inserciónenla cultura, conlaidea 
de devolver una imagen de larealidad, a través de unlenguaje particular 
enel que se expresabaun profundo respeto por ciertos postulados. Así, el 
Teatro Independiente y el Teatro de Grupo, fueron forjando supropiai-
dentidad, pero tambiénconstruyendoidentidad cultural.

Ao pensarmos as terminologias “teatro de grupo” e “teatro in-
dependente”, no Brasil, fica visível que existem afinidades e contra-
pontos em relação à Argentina. As noções de teatro de grupo e de tea-
tro independente surgem no final dos anos 1960 e início da década de 
1970 nos dois Países. No Brasil, o teatro independente pauta-se pelas 
seguintes características: produção coletiva, atuação fora do âmbito 
profissional, criação de espetáculos populares destinados ao público 
da periferia e estabelecimento de um compromisso de solidariedade 
com a realidade do espectador43. 

43 GARCIA, Silvana. Teatro da militância: a intenção do popular no engajamento 
político. São Paulo: Perspectiva, 1990. 
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Em meados de 1970, passa a haver a compreensão de que há 
uma distinção entre teatro independente e teatro de grupo, apesar dos 
pontos de conexão existentes em ambos. O primeiro busca uma lin-
guagem popular agregada à militância política, priorizando as suas 
ações no espaço da periferia e na relação com a comunidade.  O se-
gundo pesquisa novas propostas cênicas tendo como principal ponto 
de partida a criatividade do ator e suas experimentações dentro dos 
processos de criação coletiva. As duas propostas não são excludentes 
e, à semelhança do que ocorre na Argentina, têm em comum a hori-
zontalidade das relações e a refutação ao modus operandi do teatro 
comercial e de entretenimento. 

O engajamento do teatro independente pautou-se por ma-
nifestações estéticas de teor esquerdista que contestaram a política 
brasileira durante a ditadura militar e a desigualdade social de modo 
geral. No teatro de grupo, a ênfase esteve nas descobertas estéticas, 
através do uso de elementos plásticos ainda não utilizados, na busca 
de uma nova relação com o espectador, trazido para a cena e também 
na potencialização do trabalho de improvisação do ator por meio do 
processo de criação coletiva. 

Em oposição à realidade argentina, não há uma tradição no 
teatro independente do Brasil que se preocupou com a preservação 
do texto teatral e a restituição da figura do dramaturgo dentro da hie-
rarquia teatral. Alguns grupos independentes brasileiros propuseram 
uma dramaturgia própria, advinda das improvisações desenvolvidas 
nos processos de criação coletiva. Em outros momentos, autores ca-
nônicos como Brecht foram utilizados, mas os grupos não tiveram 
receio de alterar, fragmentar e adaptar as peças do criador do teatro 
épico, dando-lhes uma nova roupagem.

Mas quando, então, na realidade brasileira, teatro indepen-
dente e teatro de grupo podem ser vistos como sinônimos?

Refletir sobre as terminologias de teatro independente e de 
teatro de grupo passa, inevitavelmente, pela análise dos modos de 
organização dos trabalhos criativos de coletivos de artistas do teatro 
em contextos específicos de produção. Isso decorre do fato de que 
os contextos específicos são os criadores de demandas de trabalho e, 
consequentemente, da organização do trabalho. A obviedade dessa 
análise é que a maior parte dos pesquisadores opta por estudar casos 
de sucesso, quando a maior parte da produção de teatro de grupo e/
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ou independente é composta de casos de fracassos. Em recente ma-
peamento das atividades de teatro de grupo do extremo sul do Rio 
Grande do Sul publicado em 2014 pelo GEPPAC-UFPel44 pode-se 
constatar que o tempo de vida médio de um grupo de teatro nessa 
região, que abarca 22 municípios brasileiros, é de três anos. 

Em relação às temáticas, a produção do teatro independente 
e do teatro de grupo de sucesso tenciona, por acomodação histórica, 
às questões de ideologias de base marxista, mas essa tendência não 
é uma regra definitiva. O mesmo não acontece em grupos de teatro 
do interior brasileiro. A mesma análise microrregional apontada aci-
ma indica uma heterogeneidade ideológica da produção de teatro de 
grupo ou independente. Ao fim e ao cabo, o entretenimento se alia às 
temáticas e o que pode diferenciar o modo de trabalho de um teatro 
independente de um teatro de grupo, é mesmo a presença de alguns 
fatores relativos à própria produção – tanto artística, quanto de condi-
ções econômicas. Esses fatores que interferem nas produções de gru-
po são múltiplos e diversos e partem do princípio de que a identidade, 
no caso de teatro de grupo ou teatro independente, é auto-identidade.

Autodenominar-se “teatro independente” ou “teatro de grupo” 
é uma ação política importante que tem por objetivo situar a produção 
de um coletivo em relação ao seu contexto artístico-cultural imediato. 
Aqui se pode encontrar uma pista de quando as expressões se tornam 
sinônimas: a quase total ausência da crítica e da pesquisa para além 
dos grandes centros econômicos obriga que os próprios coletivos te-
nham de se autodefinir. Assim, não é plausível, atualmente, tratar de 
um teatro de grupo ou teatro independente no âmbito brasileiro sem 
uma precisa localização territorial. O problema também óbvio é que 
a maior parte dos pesquisadores brasileiros se acostumou a generali-
zar as produções dos grupos do eixo Rio-São Paulo como sinônimo 
para teatro brasileiro. Há movimentos entre pesquisadores que bus-
cam reescrever a história do teatro brasileiro, mas a tarefa se torna 
quase impossível dada a dimensão territorial e diversidade cultural 
do Brasil. 

Ao considerar um contexto imediato específico (o de uma mi-
crorregião fora de um grande centro econômico), torna-se impossível 
qualquer esforço de encontrar algum sinônimo para teatro indepen-
dente e teatro de grupo em função de que é preciso antes de qualquer 

44 OLIVEIRA & PINTANEL (Org.). Sobre o teatro na região de Pelotas: primei-
ra abordagem de pesquisa. Pelotas: GEPPAC-UFPEL, 2014
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análise, verificar qual a definição que se explicita ou se encaixa nesse 
dado espaço geográfico específico. Algumas microrregiões possuem 
tão escassa produção teatral que a análise se torna possível apenas na 
sub specieludi45, isto é, num teatro mais próximo do jogo social. Se 
desconsiderarmos essa presença em algumas microrregiões do Brasil, 
o resultado será o de não detectarmos manifestação teatral.

De qualquer forma, os modos de organização de trabalho do 
teatro de grupo ou teatro independente são, muitas vezes, semelhan-
tes. O que altera, grosso modo, são as autodefinições realizadas pelos 
coletivos. Este, obviamente, é o elemento mais relevante: um teatro 
de grupo ou teatro independente é feito sempre por um coletivo. É, 
portanto, no âmbito do coletivo que as identidades são construídas. 

 o ensaio dilatado

El teatro de grupo, que en la contemporaneidad representa una 
complejidad, por la diversidad de sus acuerdos internos y metodolo-
gías, se distingue, entre otras cosas, por ciertos pactos que consolidan 
el proyecto de grupalidad. De este modo se fortalecen los vínculos 
entre sus integrantes, hecho que funciona como un principio poten-
ciador: no sólo está para crear consciencia crítica en su público, como 
toda obra de arte, sino que también promueve un acto de autocons-
ciencia entre sus miembros. Este trabajo sobre el conocimiento – o 
conocimiento de sí como la llamaron algunos maestros - promovió un 
cambio cualitativo en la disciplina teatral en los finales del siglo XIX 
que se manifestó en el proyecto artístico de Stanislavski-Dântchenko, 
pero que también se cultivó con Meierhold, Copeau, Grotowski y 
otros tantos. 

En términos de acción, esta auto conciencia promovió la bús-
queda de un estado particular, idealizado y comprometido, que permi-
tió el descubrimiento y la sistematización de leyes y principios; estos 
se fueron constituyendo de manera progresiva, artesanal y colectiva, 
creando un modelo de actor diferente del prototipo individualista en-
carnado en el actor divo. Este nuevo actor se constituyó dentro de un 
colectivo de trabajo, decidido a manejar las herramientas de su len-
guaje, aplicarlas y transmitirlas conscientemente. Es decir que para 

45 Ver: HUIZINGA, Johan. “Culturas e períodos sub specieludi”. IN: Homo Lu-
dens. São Paulo: Perspectiva, 2007.
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este cambio de paradigmas era necesario un grupo y un actor que 
funcionase dentro de él mostrando con su acción, la potencia, la cohe-
rencia   y la proyección de sus ideales. 

El Teatro de Grupo construyó su perfil lejos del individualis-
mo que aparecía en las sociedades modernas del siglo XX. Sus in-
tegrantes se forjaron dentro del ámbito de un grupo, sublimando de 
esa manera el ego consustancial al oficio actoral, dividiéndolo (hasta 
debilitarlo) en el conjunto de sus integrantes y creando una conforma-
ción sólida que supera la suma de identidades personales. 

De la misma manera que la cultura se expande y transmite a partir 
de rituales sociales y colectivos, el Teatro de Grupo desarrolla la función 
de encontrar aquello que es propio del teatro, construyendo rituales de 
auto afirmación, preservación y  transmisión. De esos rituales colectivos, 
que se manifiestan en los ensayos a través de ejercicios que contienen un 
conocimiento disciplinar, nacen metodologías, técnicas y conceptos que 
pueden sistematizarse e incorporarse a partir de la repetición como su-
cede en muchas disciplinas deportivas o corporales. El Teatro de Grupo 
evidencia la condición lúdica del teatro en el sentido más pleno del térmi-
no, que es aquel vinculado a una acción que no genera lucro directo, sino 
que se sitúa en el rango de aquellas performances asociadas al principio 
del placer. Acciones que van y vienen, que son repetitivas y rutinarias, 
pero que van construyendo materia propia, objetos de trabajo, modos de 
ser, vocabulario, teorías y técnicas. 

Estas acciones son lúdicas también en el sentido de su finali-
dad: contrariamente a otros modos de producción teatral, tienden a 
ser antieconómicas y esto no por la falta de rigor ni disciplina, sino 
porque se inaugura un espacio de trabajo distanciado de la produc-
ción de espectáculos, que es el espacio que llamaré ensayo dilatado: 
un espacio fuera de la lógica del tiempo productivo, es decir, fuera 
de la lógica de mercado: plena efectividad en el menor tiempo, para 
maximizar la producción. Anti económica también, porque el Teatro 
de Grupo asume en cada trabajo el rol de la experimentación, sin 
hacer caso a los tiempos que le demandará el encuentro con aquello 
que anhela. Esto no significa demorarse a sabiendas en los ensayos; 
el sentido radica en salir de los moldes impuestos por otras formas 
de producción donde el tiempo se convierte en un factor vital, para 
reinventarse en la experimentación, privilegiando algún aspecto del 
proceso creativo. Así el TG puede zigzaguear, entrar y salir, construir 
a partir de la persistencia, de una nostalgia por la artesanía, más que 
por la presión de los tiempos sociales.
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El Teatro de Grupo, en la construcción de sí mismo y en su 
lento proceso de afirmación de identidad, parte de una base que fue a 
mi entender política y que marcó la diferencia en el amplio arco del 
quehacer teatral: su condición laboratorial; ésta, surge de una situa-
ción que ya aparecía en el Teatro Arte de Moscú y otros tantos grupos 
artísticos: la separación entre el ensayo y el espectáculo. El laborato-
rio teatral separa las aguas entre estos dos aspectos, hecho que genera 
la construcción de un espacio donde aparecen  condiciones especiales 
para la experimentación, el estudio, la  preservación, la objetivación 
y la sistematización de aquellos principios que subyacen en todo pro-
ceso creativo y que el Teatro de Grupo, en su condición laboratorial, 
apropia con  compromiso y espíritu científico. 

La interrelación entre estos dos claros estadios del teatro, que 
son el ensayo y el espectáculo - que en algunos modos de producción 
establecen acuerdos diversos como dos etapas de un mismo proceso, 
que se planifican en interdependencia y proporcionalidad - empiezan 
a desvincularse en el trabajo  de los maestros renovadores, creando 
con ello,  situaciones cercanas a los modos de ser de la ciencia: de-
sarrollo de situaciones especiales de trabajo, como las que se generan 
en un laboratorio de física,  para promover  un espacio de búsqueda 
minuciosa y por momentos, incierta. Es sobre este trazo identitario 
que el Teatro de Grupo se construye y que le permite diferenciarse 
como prototipo de producción, con sus acciones y trazos distintivos. 

El ensayo dilatado, sin ligazón directa con una fecha de estre-
no, construye las condiciones del acto performativo, y desde allí se 
manifiesta la materia propia de la disciplina y su sentido político, al 
ser un acto de transferencia, conocimiento e identidad.  La performan-
ce, como acto de repetición, como saber empírico con sus dinámicas 
presenciales o conviviales, su condición efímera, su construcción de 
ritos colectivos, desarrolla, como dice Diana Taylor, una epistemolo-
gía. Esto se da al permitir nuevos modos de conocimiento vinculados 
al cuerpo y una metodología de abordaje distanciada de las prácticas 
logocéntricas. De este modo el Teatro de Grupo instaura desde su ori-
gen laboratorial el valor de la experiencia  y la experimentación como 
marca propia (y la experiencia como construcción de conocimiento),  
creando la práctica  de la repetición  a partir del ejercicio, a modo de 
un trayecto que se repasa para percibir y aprender sus matices más su-
tiles; y desarrolla, al mismo tiempo, una estrategia de instauración y 
resguardo de un hecho que  desaparecería,  por su condición efímera, 
si  no se pusiera  en acto.
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El Teatro de Grupo desarrolla sus propios saberes, desde la de-
sarticulación de las costumbres instaladas. No se aleja de la tradición, 
sino que se apropia de ella, transitando diferentes caminos.  El quiebre 
del logos  como punto de partida para el auto conocimiento le permite 
al TG soñar con  el renacer del teatro en sus aspectos vitales. El TG 
abre un espacio de búsqueda y por lo tanto de inestabilidad en los 
procesos creativos, porque detona los modelos de construcción pre-
formateados para procurar, con sus propias herramientas, las utopías 
construidas por la tradición teatral.

a produção cênica

A produção teatral em contexto de teatro de grupo integra, mesmo 
que com certa resistência, a lógica de produção vigente. Isso acontece 
porque o mercado das artes não se encontra desarticulado dos outros 
mercados e o mercado da economia criativa ocupa um lugar significativo 
na macroeconomia. O que é apresentado como“alternativas de produ-
ção”, como editais públicos de fomento e incentivo à cultura, tem sido, 
muitas vezes, o principal meio de financiamento da produção teatral. O 
fato é que a produção teatral, independentemente do lugar que ocupa, 
tem sido vinculada a modelos de produção que se assemelham a qual-
quer outro produto de consumo. Em recente estudo encomendado pela 
Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura do Brasil46, 
pode-se verificar que os esforços desse órgão do governo brasileiro estão 
concentrados na ampla distribuição de produtos culturais, bem como no 
estímulo ao “comércio das “diferenças”. 

Não há qualquer problema na vinculação da produção teatral 
em contexto de grupo e independente aos setores da economia cria-
tiva, muito pelo contrário. Ocorre, com essa vinculação, que muitos 
grupos ficam à mercê de políticas governamentais periódicas e, isso 
sim, se evidencia um problema, pois a prática de um teatro indepen-
dente, para existir e, possivelmente mesmo resistir, deverá seguir as 
cartilhas da contingência mercadológica de um ou outro governo.

A enorme flutuação da economia global ocasionaalterações 
significativas no trabalho de teatro de grupo e teatro independen-

46 SANTIAGO LIMA, Selma Maria. “Polos Criativos Um estudo sobre os peque-
nos territórios criativos brasileiros”. Brasília, 2012. IN: http://www2.cultura.gov.
br/economiacriativa/wp-content/uploads/2013/06/poloscriativos.pdf
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te.  Essas alterações são mais sentidas no próprio projeto artístico 
do grupo que, para se manter em atividade, reorganizam o trabalho 
em função de editais e possíveis financiamentos. O maior desafio na 
reorganização constante que um grupo deve fazer para sobreviver às 
demandas de mercado tem como centro o próprio objeto do grupo, 
sua produção artística entendida pela massa de espectadores como 
objeto de consumo. Para Lipovetski e Serroy47, 

(...) o universo do consumo vê dissolver-se as antigas culturas 
de classe que enquadravam os comportamentos dos diferentes meios 
sociais por pressões e outras intimidações. Daí, uma maior liberdade 
de ação dos consumidores: paralelamente ao “turbocapitalismo” des-
regulamentado e globalizado afirma-se um “turboconsumidor” ou, 
em outras palavras, um consumidor liberto do peso do éthos, dos 
hábitos, das tradições de classe (2011, p. 57).

O interessante no estudo de Lipovetsky/Serroy é que o teatro 
feito em contexto de teatro de grupo e independente estará na maior 
parte das vezes aquém da lógica do consumidor. Isso acontece não 
por vontade dos grupos, mas por especificidades da linguagem tea-
tral realizada com certa distância da indústria e, consequentemente, 
com menos recursos financeiros, como é o caso do teatro de grupo. À 
“cultura-mundo” de Lipovetski/Serroy, o teatro de grupo, por falta de 
eficácia na indústria,se torna um produto de consumo cultural extre-
mamente caro e pouco atrativo para “turboconsumidores” em razão já 
óbvia da dificuldade de reprodução em larga escala.

as dinâmicas de trabalho

Um dos aspectos mais importantes do teatro de grupo é seu 
constante dinamismo. O movimento contínuo que se verifica em gru-
pos de renome internacional, mas também em diversas manifestações 
anônimas de trabalhos coletivos locais, ocorre, possivelmente, mas 
não obrigatoriamente, em função de uma atitude político-pedagógica 
da própria prática coletiva: a divisão de trabalho.

Dividir o trabalho promove a circulação de saberes de cada 

47 LIPOVETSKI, Gilles / SERROY, Jean. A cultura-mundo: resposta a uma so-
ciedade desorientada. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
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função necessária para a existência de uma atividade teatral coletiva. 
O aspecto político está na própria divisão de trabalho que é feita, ge-
ralmente, por meio do diálogo. O diálogo possibilita a troca de sabe-
res entre os membros do grupo e, ao mesmo tempo, estabelece o que é 
importante saber para aquela coletividade. E o que é importante saber 
para um grupo é o que alimenta o próprio grupo, pois cada projeto de 
um coletivo demanda a fixação de saberes adquiridos pela experiên-
cia de cada um dos integrantes de um grupo e, ao mesmo tempo, a 
ampliação dos saberes daquele coletivo.

Esse aspecto de dinamismo político por meio de um constante 
diálogo e troca de saberes, que é condição de existência para o teatro 
de grupo, somente pode ser percebido por meio de resultados concre-
tos. É na produtividade que os integrantes de um grupo percebem e 
efetivam a troca de saberes. Como argumenta Arendt48, 

a produtividade do trabalho é medida e aferida em relação 
às exigências do processo vital para fins da própria reprodução; 
reside no excedente potencial inerente à força de trabalho huma-
na, e não na qualidade ou no caráter das coisas que ele produz 
(2010, 115).

A produtividade que cada membro do grupo realiza alimenta o 
grupo não com o produto, mas com o potencial de novas produções, 
isto é, de força renovada de trabalho. No caso de um trabalho coletivo 
em que há divisão de trabalho, a exploração individual comum nos 
âmbitos mercantis é minimizadana própria dinâmica de distribuição e 
redistribuição de trabalho no próprio grupo. É a constante discussão 
na distribuição de trabalho e, consequentemente, de funções no pró-
prio grupo que mantém a vitalidade de umcoletivo e é aqui também 
que os saberes são efetivamente trocados.

A troca constante de saberes promove, por sua vez, a reinven-
ção das funções para a existência do grupo. Cria-se com o dinamismo 
de saberes uma pedagogia própria do grupo que tem como premissa 
a circulação de modos de produtividade. Estabelecem-se assim ex-
periências em dramaturgia, em direção, em interpretação, em ilumi-
nação, etc. Essas experiências ficam mais ricas quanto mais funções 
são cambiadas.

48 ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2010. 
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O pedagógico toma forma de modo explícito nas ações que 
tendem a evidenciar os saberes para fora do próprio grupo e para além 
da obra artística. Cada vez é mais comum que grupos de teatro pro-
movam ações explicitamente pedagógicas: publicações de revistas, 
demonstrações de trabalho, oficinas etc. 

Esse trabalho pedagógico tem dupla função: é uma ação po-
lítica que contribui para o fortalecimento do gênero teatro de grupo 
ou teatro independente, já que organiza periódica e internamente os 
saberes do grupo, além de constituir-se como uma forma alternativa 
de conseguir mais recursos financeiros que auxiliarão na manutenção 
das atividades do coletivo.

referenciais históricos

Pensar o teatro de grupo contemporâneo em relação às práti-
cas dos grupos tradicionais dos anos 1960, 70, 80 e 90 é tarefa mui-
to complexa em função de dois fatores: 1. o teatro é um fenômeno 
estreitamente ligado ao presente e, 2. atualmente, a quantidade de 
informações sobre o teatro de grupo é tão numerosa e interfere tão 
rapidamente nas práticas dos grupos que qualquer reflexão será de 
saída parcial. De qualquer modo, os grupos tradicionais funcionam 
como referências importantes de trabalho coletivo.

Uma noção que contribui para o entendimento de como um 
conjunto de fazeres de uma determinada época dialoga com os faze-
res de outra pode ser compreendida a partir da rediscussão do concei-
to de museu imaginário, de André Malraux49. Essa noção serviu para 
enfatizar que os significados das obras eram construídos na interação 
entre a obra e a possibilidade de leitura do espectador. Ou seja, os 
significados de uma obra são distintos conforme os contextos de ex-
posição, bem como dos contextos de quem desfruta da obra. 

No caso do teatro e, mais especificamente, do teatro de grupo, 
os museus imaginários tanto dos atores quanto dos espectadores são 
compostos de resíduos das obras: dramaturgias, narrativas, fotogra-
fias, etc. Essas memórias do teatro de grupo implicam, como que por 
respeito ao que passou e não pode mais se pronunciar em sua própria 
defesa, em leituras muitas vezes romantizadas de práticas que vistas 
desde o presente são mais engajadas. 

49 MALRAUX, André. O museu imaginário. Lisboa:Edições 70, 2000.
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Se acrescentarmos a esse debate as contribuições de Genette50 
sobre as relações do fazer artístico em relação ao feito artístico (aqui-
lo que resulta no museu imaginário), podemos entender que no teatro 
de grupo a duração do trabalho depende do processo criativo e não do 
resultado deste. Aqui é importante manter a distinção de obras persis-
tentes (aquelas que permanecem no tempo, como quadros, esculturas) 
e obras processuais. Se há grupos tradicionais que se mantém em pro-
cesso de criação,  dá para afirmar que esses são casos em que o enga-
jamento se mantém. Engajamento entendido como compromisso. No 
mais, grupos que foram muito importantes por estimularem avanços 
em termos de poética de criação, mas que tiveram processos com 
curta duração, são grupos que não tiveram compromisso acentuado? 
As respostas são tão complexas quanto a formulação do problema. 

Visto desde o momento presente, o teatro de grupo já consi-
derado tradicional aparenta maior comprometimento. Mas se trata de 
uma aparência que carece sempre de confirmação, pois o contexto 
da gênese do grupo já não existe mais. De qualquer modo, o caráter 
coletivo é uma marca do teatro de grupo, independentemente do seu 
grau de comprometimento.

a dramaturgia

Os processos criativos em teatro de grupo tem se ocupado de 
modo muito heterogêneo no que se refere à criação dramatúrgica. 
Não há uma padronização nos modos de criação dramatúrgica. Quan-
do muito, o que se percebe é a discussão do conceito na própria obra 
artística do grupo e, consequentemente, o alargamento da noção. Se 
as práticas dos anos 1960 aos 1990 eram preponderantemente a tradu-
ção e montagem de textos da dramaturgia mundial, criações coletivas 
e de dramaturgia criada especificamente para o contexto do grupo, os 
trabalhos do teatro de grupo dos anos 2000 até o momento não foge à 
regra, mas explora as mesmas alternativas de modos de criação com 
roupagens e, muitas vezes, até mesmo nomenclatura diferentes. 

As experiências dramatúrgicas se apresentam como que distin-
tas e até inovadoras, mas a presença do literato, mesmo que dissolvi-
do na noção de “coletivo” está sempre presente. Muitos dos processos 
e modos de criação de materiais para a cena que foram experimen-

50 GENETTE, Gérard. A obra de arte – volume 1. São Paulo: LitteraMundi, 2001.
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tadas pelas vanguardas históricas da primeira metade do século XX 
são periodicamente retomadas, como fósseis que se (des)fossilizam. 
Evidentemente para cada coletivo um fóssil é como uma descoberta, 
um encontro. Há, inclusive, uma sensação de autonomia em relação 
aos processos criativos anteriores. De qualquer modo haverá sempre 
a presença de uma palavra muda nos corpos presentes. Essa pala-
vra muda é a exteriorização de um passado estético – aquela palavra 
ecoada no passado estético – que, conformeRancière51,

(...) é rastro, vestígio ou fóssil. Toda forma sensível, desde 
a pedra ou a concha, é falante. Cada uma traz consigo, inscritas 
em estrias e volutas, as marcas de sua história e os signos de sua 
destinação (2009, 35).

Dito de outro modo, o trabalho dramatúrgico entendido 
inaugural para um grupo deve, inevitavelmente, tributo ao passa-
do estético da própria dramaturgia.O fato é que à cena do teatro de 
grupo a noção de dramaturgia ganhou novos significados: passou 
a ser escrita coletiva, colaborativa, etc, etc, etc, mas não deixou 
de ser escrita. O suporte da escrita nem sempre é o papel, mas isso 
não é uma novidade histórica e não se pode suprimir o literato, 
porque a criação da cena passa, inevitavelmente, pela palavra – 
mesmo que indiretamente.

estetização da política ou politização da arte? 
fronteiras entre o político e o estético

Na década de 1950, Walter Benjamin ponderou acerca da es-
treita relação entre o político e o estético. Referindo-se a dramaturgos 
como Gabriele d’Annunzio e Marinetti, simpáticos às ideias fascis-
tas, o filósofo alemão enfatizou o quanto a arte pode estar a favor 
de um regime político. “O resultado é que ele (o fascismo) tende 
naturalmente a uma estetização da vida política”.52(1975, 33). Para 
Benjamin, a sociedade teria vivido uma estetização da política na era 
moderna, durante a instauração do nazi-fascismo. 

51 RANCIÈRE, Jacques. O inconsciente estético. São Paulo: Ed. 34, 2009.
52 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução. 
São Paulo: Abril Cultural, 1975.
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Já no século XX, Rancière contesta a visão de Benjamin, ao afir-
mar que o político e o estético são indissolúveis, independentemente do 
contexto histórico: “Não houve, então, ‘estetização’ da política na era 
moderna, porque esta é estética em seu princípio”53 (1996, 68).

Imagens com a de Tio Sam, personificação nacional dos EUA, 
ilustrado pela primeira vez ainda no século XIX ou o slogan criado 
durante a ditadura militar brasileira, “Brasil, ame-o ou deixe-o”, são 
pequenos exemplos que tornam visível o quanto projetos políticos 
são legitimados pela sociedade com o auxílio de propostas estéticas 
que têm poder de ação sobre as massas.

Se “a política é estética em seu princípio”, o inverso – “a es-
tética é política em seu princípio”, também é verificável? É possí-
vel especular acerca desta assertiva a partir da análise de tópicos que 
envolvem o trabalho de grupo ou de teatro independente – o ensaio 
dilatado, a produção cênica, dinâmicas de trabalho, referenciais his-
tóricos e a dramaturgia – levantados anteriormente. 

Conforme o já dito, há um sentido político na ação de grupos que 
entendem a prática do ensaio como um exercício de investigação, de 
descoberta de técnicas e metodologias teatrais. Essa percepção sobre a 
essência do trabalho do ator, preconizada por Stanislavski e outros, im-
buiu o ator de uma compreensão ética acerca de sua profissão, além de 
estabelecer a noção de que a arte teatral é também uma ciência. 

Outra característica do teatro de grupo ou teatro independente é a 
criação de produtos artísticos que não obedecem à lógica do consumo de 
massa ou ao chamado teatro comercial, muitas vezes próximo da lingua-
gem televisiva. Fazer arte para poucos não exclui esses grupos do merca-
do consumidor, já que permanecem conectados com uma pequena fatia 
do mercado disposta a usufruir de um capital simbólico diferenciado. 
Estruturar-se para concorrer a editais públicos, quando o governo mos-
tra-se favorável a estimular processos criativos distintos, ou buscar outras 
formas de sobrevivência, por vezes precárias, sobretudo em momentos 
de recessão econômica em que o setor da cultura é o primeiro a sofrer 
cortes no orçamento, configura-se, sem dúvida, como um posicionamen-
to político de artistas que não veem sentido em envolver-se com projetos 
estéticos desvinculados de suas ideologias.

A determinação de atores e diretores de envolverem-se predo-
minantemente em processos estéticos em que acreditam teve como 

53 RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento. São Paulo: Editora 34, 1996.
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consequência uma dinamização da rotina de trabalho. A reorganiza-
ção do grupo em prol de editais específicos, a troca de saberes oriunda 
do revezamento de funções e a necessidade de expandir o trabalho 
através de atividades pedagógicas são aspectos que caracterizam o 
projeto político de um coletivo. Compõem a sua maneira de ser e 
estar no mundo.

A escolha de quais referenciais históricos influenciarão de 
modo mais acentuado determinado grupo evidencia igualmente o 
quanto a política vincula-se à estética. Por mais complexa, fragmen-
tária e efêmera que sejam as memórias que compõem o “museu ima-
ginário”, estima-se que ele é composto de imagens e significados que 
tiveram impacto na subjetividade do espectador. Mas o que determi-
na o potencial de impacto em sua mente? A resposta evidentemente 
é complexa, sobretudo porque envolve aspectos da racionalidade e 
também do inconsciente. Para além das questões do inconsciente, é 
inegável que o espectador faz uma seleção daquilo que quer recordar 
e que a lembrança geralmente envolve alguma relação de afinidade 
com a proposta estética recebida, ainda que ela seja demasiadamente 
impactante ou desconcertante. A afinidade estética remete a uma afi-
nidade política, pois toda proposta estética expõe simultaneamente 
uma visão de mundo, que é política por natureza. 

Outro fator importante a se pensar no campo da recepção refere-
se não apenas ao impacto da obra, mas a sua acessibilidade. Em outras 
palavras, determinado conjunto de jovens atores pode receber a influên-
cia de um grupo já estabelecido não exatamente por afinidade, mas pelo 
pouco acesso a espetáculos variados, sendo aquele o menos distante das 
convicções artísticas de seus integrantes. No que tange aos modelos de 
atuação que são perpetuados ao longo do tempo, sabe-se que os grupos 
paradigmáticos que estão destacados nas histórias do teatro brasileiro 
remetem a uma realidade parcial, geralmente situada no eixo Rio/São 
Paulo. Esse dado evidencia o quanto a construção dos referenciais es-
téticos do País sofre a interferência de uma visão política que respalda 
os grandes centros como principais produtores de cultura. Os estudos 
historiográficos, nesse sentido, acentuam o quanto a história do teatro 
ou de qualquer outra área, é limitada e parcial, sofrendo as interferências 
políticas, estéticas, culturais, étnicas, territoriais, econômicas e sexuais 
dos enunciadores do discurso.

O alargamento do conceito de dramaturgia, a horizontalidade 
das funções dentro do grupo e a tendência a criação de um “texto 
teatral” que se constitui por meio de apropriações de distintos profis-
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sionais – diretores, atores, cenógrafos, bailarinos, iluminadores etc –, 
são aspectos que colaboram para a instauração de uma dramaturgia 
que, muitas vezes, só é compreendida em sua totalidade por meio da 
mise en scène. Por meio de narrativas lineares ou fragmentárias, a pa-
lavra configura-se como subjacente, materializada em cena ou apenas 
invocada através de movimentos e imagens. Mais uma vez, as esco-
lhas estéticas e a metodologia de trabalho do coletivo refletirão o seu 
modo de perceber o mundo e, por essa razão, estarão indelevelmente 
impregnadas de uma visão política.

Depois de enfatizar o quanto algumas características do teatro 
de grupo e teatro independente remetem à indissociabilidade entre 
o estético e o político, é importante lembrar que essa aproximação 
também existe nas propostas teatrais tidas como comerciais, mas de 
modo distinto. Os espetáculos concebidos para serem usufruídos pela 
grande massa, embora também emanem uma visão política de mun-
do, diferenciam-se por defenderem, de modo explícito ou indireta-
mente, a manutenção das estruturas sociais já estabelecidas e um pen-
samento hegemônico e conservador no que tange às potencialidades 
estéticas do fazer teatral. Já o teatro de grupo e o teatro independente 
tendem a ter como objetivo o questionamento das estruturas sociais e 
a desconstrução do pensamento hegemônico acerca do processo e do 
resultado da criação cênica. 

El binomio conformado por lo estético y lo político desarrolló a lo 
largo de La historia de la cultura, una asociación efectiva en la construc-
ción de los imaginários sociales. Si partimos de enfoques antropológicos, 
por ejemplo, obsevamos los rituales de guerra, es clara la función que 
tienen el maquillaje  y los indumentos del guerrero  para infundir temor 
y respeto. Muchos de los acontecimentos político-sociales de La moder-
nidade, intensificaban el juego dialéctico entre estos dos elementos para 
La construcción de la dinâmica del poder.

En su libro, Modernidad y Holocausto, Zygmunt Bauman in-
corpora además la burocratización y la tecnologia en el sofisticado 
aparato de la muerte montado por el nazismo. De este modo, técni-
ca, estética y política, se articularon en nuestra era moderna y bajo 
el manto filosófico de un positivismo racionalizante, fueron también 
construyendo la lógica de funcionamento de nuestras sociedades. El 
teatro no queda al margen de estos valores instalados y sólo basta 
pensar la muerte de Meierhold, para comprender los alcances positi-
vos o nefastos, según su uso,  que la estética, la política y la técnica 
pueden tener en el marco de un sistema autoritário. El desarrollo de 
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cualquier tipo de técnica en el arte, se vincula diretamente a una vi-
sión de mundo que acerca ese nuevo modo de hacer (la técnica), con 
un interés real del creador. 

Estética y técnica, por ende, no desarrollan un vínculo ingênuo 
y generan así un posicionamento político y en este sentido el Teatro 
de Grupo mostró siempre, a través de sus formaciones más represen-
tativas, que no desconoce los alcances de ello. Creo que en este análi-
sis es necesario tener en cuenta el valor de lo estético en una sociedad 
que prioriza  la imagen y que superó los postulados  planteados por 
Guy Debord em La Sociedad del Espectáculo. Hoy la estetización 
de los acontecimentos no corresponde, claro está, sólo a la esfera del 
arte. Nuestros políticos cambiaron sus discursos y conceptos por den-
taduras blancas y prolijas. Lo estético se filtra y se propaga en los di-
ferentes aspectos de nuestra vida social, pero con una marca gritante: 
la pauperización del contenido.

¿Cómo reacciona el Teatro de Grupo, que no puede estar al 
margen de las directrices culturales, a esta propención estetizante? 
Adhiero a pensar que siempre desde la resistência; y una forma de 
lograrlo es preservando el contenido, construyéndolo y conservándolo 
en sus processos de construcción simbólica. El Teatro de Grupo, 
como forma de producción alternativa a los médios generadores de 
produtos para consumo, se refugia aun, en un lugar un tanto olvidado 
en nuestra cultura: el lugar de la utopia. Desde allí se concibe una 
técnica que trasciende los limites de lo estético, para transformarse 
en una tecnologia que se emplea en la reinvención delpropio artista 
y que invita al público a experimentar verdaderos processos de 
subjetivación. 
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grupoS de teatro: fundação 
e conStrução de poéticaS

danieL Furtado54

Quando me foi dada a oportunidade de fazer parte da mesa 
Poéticas de teatro de grupo, juntamente com a Profª. Huerto Rojas 
Paz, da Universidad Nacional de Tucumán, e Hamilton Leite, diretor 
da Oigalê Cooperativa de Artistas Teatrais, no I Seminário Binacional 
de Pesquisa em Teatro de Grupo, algumas perguntas iniciais me vie-
ram à mente: Por que atores e criadores se unem para formar um gru-
po de teatro? O que os leva a tentar traçar uma trajetória em comum, a 
unir seus trabalhos e, frequentemente, seus sonhos e destinos? Podem 
esses objetivos comuns construir e se constituir em uma Poética?

Quero antes colocar que penso Poéticas como respostas estéticas 
a inquietações. Se, historicamente, as Poéticas foram escritas e descritas 
como conjuntos de regras a serem seguidas com o intuito de alcançar 
determinado efeito ou resultado, a própria acepção do termo grego poie-
sis nos remete ao ato de criar em si, a essa resposta que o criador ou um 
conjunto de criadores busca ao se defrontar com o dilema da criação. 

Nas artes em geral, e no teatro de forma específica, fala-se muito 
hoje em poéticas: do corpo, poéticas do movimento, poéticas visuais, 
contemporâneas, da criação. Discutem-se formas poéticas, poéticas da 
cena e do texto teatral. É necessário deixar claro que, em se tratando de 
grupos teatrais, a elaboração de uma Poética não é algo que se estabelece 
a priori, é fruto desse encontro, do trabalho continuado e da pesquisa. 

Indubitavelmente, é necessário que haja, no início da trajetória 
de um grupo, um desejo, uma vontade que ligue essas pessoas e as 
faça permanecerem juntas. Esse desejo é o que fundamenta o seu pro-
cesso de constituição. O agrupar-se se funda numa ideia, ou ideias, 
princípios e objetivos, os quais irão nortear os primeiros passos desse 
coletivo. Ao observarmos o depoimento das pessoas sobre esse mo-
mento em que o grupo se forma, no qual atores, dramaturgos, dire-

54 Professor da Universidade Federal de Pelotas, Brasil. E-mail: danielfurta-
do62@gmail.com
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tores, poetas e produtores decidem que aquele coletivo se articulará 
como um grupo de teatro, podemos perceber ainda que aquelas ideias 
fundadoras e objetivos iniciais frequentemente vão pautar os cami-
nhos que se seguem, imprimindo uma qualidade estética e uma pos-
tura que a posteriori podemos identificar como uma poética. Assim, 
por exemplo, Paulo Flores, ao falar sobre a fundação do Ói Nóis Aqui 
Traveiz, em 1977, destaca o encontro de “jovens artistas descontentes 
com o teatro que se fazia na cidade (Porto Alegre) e no país”, e ressal-
ta princípios que irão nortear o caminho do Ói Nóis: “O grupo nascia 
com a ideia de um teatro concebido fora dos padrões convencionais”, 
estruturando-se como “um coletivo autônomo desejando viver e ex-
pressar suas idéias através do teatro”, e desenvolvendo “sua expres-
são cênica a partir da criação coletiva, do contato direto entre atores e 
espectadores e do uso do corpo em oposição ao primado da palavra” 
(Flores, 2013, p.11). 

O momento e as circunstâncias em que cada coletivo se forma 
traz características especiais e particulares a cada um deles. O desejo 
de mudança, de construir uma nova sociedade, marca da juventude 
nos fim dos anos 70, está presente também no início do Grupo Gal-
pão, quando é fundada a Associação Cultural Galpão, uma associação 
sem fins lucrativos. Ainda não havia o grupo em sua prática artística 
tal como é conhecido hoje, apenas o desejo e as ideias que irão, mais 
tarde, nortear o trabalho do Galpão:

Mesmo que ainda não muito claras, já estavam ali ideias 
como continuidade, transversalidade, necessidade de espaço físi-
co e de organização e, principalmente, o desejo de inventar uma 
nova e diferente realidade, pois a que existia não comportava o 
ímpeto daqueles jovens artistas. (Avelar e Pelúcio, 2014, p.16).

De uma forma semelhante, quando, no início de 2006, eu e um 
grupo de amigos decidimos alugar um espaço e nos encontrar uma vez 
por semana para pesquisarmos o que envolvia o processo de improvi-
sação, era um desejo que nos movia, a necessidade de aprofundar um 
conhecimento, de buscar respostas ou desdobramentos para questões 
que surgiram durante encontros e jams no estúdio da bailarina e coreó-
grafa Dudude Hermann. Resultado deste processo, criamos, ao final do 
ano, um grupo que batizamos como Zona de Interferência, reflexo das 
inquietações que nos cercavam: como os diversos elementos interferem 
no processo de improvisação? Como o movimento de um corpo se altera 
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em função do espaço no qual está inserido, da luz que o cerca, dos sons, 
do ruído ou da música que o atravessa, dos objetos que o circundam, 
dos outros corpos que interferem na sua trajetória? A Interferência nos 
interessava, a composição do gesto, a relação dos atores/bailarinos/per-
formers entre si e com o público, a dinâmica do espaço privado versus o 
espaço público. Em quatro trabalhos desenvolvidos entre 2006 e 2009 – 
“Entulhos: Vazio Abarrotado” (2006), “De quem é meu espaço?” (2007), 
“Corpos Subjetivos em Espaços Móveis” (2009) e a intervenção urbana 
“aCerca do espaço” (2008) – retomamos e desenvolvemos essas ques-
tões, no palco e na rua (cf. Silva, 2013).

O desejo que move as pessoas no sentido dessa união e da 
formação de um grupo possui, assim, diversas e inúmeras facetas. 
Certamente, a possibilidade e a necessidade do desenvolvimento de 
uma poética é um dos principais – mas não o único – dos fatores que 
levam à formação de um conjunto teatral – de um ensemble55. Este 
desenvolvimento, porém, se apresenta como resultado da criação dos 
principais grupos teatrais existentes no Brasil e ao redor do mundo.

Está claro que a necessidade de um trabalho continuado é o 
fundamento para a criação de um grupo de teatro. Como apontamos 
acima, frequentemente sua criação está associada a uma pesquisa es-
pecífica, ou a um desejo de pesquisa. Desejo que norteou não só a 
criação do Zona de Interferência, mas de dezenas de grupos exis-
tentes no Brasil, muitos deles oriundos do meio acadêmico, lugar de 
pesquisa por excelência. Tomemos alguns exemplos: o Grupo Teatro 
Invertido (MG), a Cia Pessoal de Teatro (MT) e o Teatro da Vertigem 
(SP). O primeiro foi fundado em 2004, “com o principal objetivo de 
dar continuidade à pesquisa prática em treinamento do ator e criação 
cênica desenvolvida por seus integrantes ao longo do curso de gra-

55 A esse respeito, Chico Pelúcio e Rômulo Avelar, respectivamente ator e produtor 
cultural do Grupo Galpão, elencam um série de motivos e objetivos que podem estar 
por trás da formação de um grupo teatral: “Hoje, com alguma experiência acumu-
lada, é possível dizer que os grupos se formam por motivos bem claros: ora por 
afinidades puramente artísticas e estéticas, ora por projetos políticos semelhantes, às 
vezes por mero interesse financeiro, outras por conta de relações amorosas ou ainda 
por questões familiares, como é o caso das trupes circenses. Enfim, há sempre um 
elo entre essas pessoas. É importante reconhecer os porquês dessa união, os motivos 
pelos quais os artistas se propõem a caminhar juntos, pois é a partir desse reconheci-
mento e da consciência dos objetivos comuns que se vislumbra a continuidade de um 
projeto coletivo.” (Avelar e Pelúcio, 2014, p.23)
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duação em Teatro da UFMG” (Grupo Teatro Invertido, 2010, p. 07). 
Já o Teatro da Vertigem foi criado em 1992, por um grupo de estu-
dantes recém saídos da USP com o desejo de “realizar uma pesquisa”, 
como diz seu diretor, Antônio Araújo: “No princípio, havia apenas 
um grupo de estudos. Acabávamos de sair da universidade e a carre-
gávamos conosco nesse desejo de continuar estudando. (...) A cria-
ção do Teatro da Vertigem se confunde com o processo de ensaio de 
O Paraíso perdido.” (Araújo, 2011, p. 17). A Cia Pessoal de Teatro, 
criada em 2001 por alunos da UFOP e, atuando desde 2005 em Cuia-
bá, desenvolve “um trabalho de pesquisa e fomento das artes cênicas. 
O trabalho da companhia é baseado na pesquisa do olhar pessoal, 
teorias da cena contemporânea do teatro e pesquisas antropológicas 
dentro de diferentes estéticas.” (disponível em https://www.facebook.
com/ciapessoaldeteatro/info?tab=page_info).

A necessidade da pesquisa, da reflexão, surge como traço co-
mum a todos esses coletivos. A pesquisa, aqui, se reveste de um as-
pecto especial, está calcada na prática, se dá no calor e no embate 
da sala de ensaio, na experimentação. Conforme podemos notar pela 
fala de Antônio Araújo, a afinidade e o desejo da pesquisa, ainda in-
cipientes, foram os pontos mais importantes no momento da criação 
do Teatro da Vertigem:

No princípio, existia apenas uma vaga vontade de traba-
lharmos juntos. Não tínhamos texto nem peça, não tínhamos pro-
jeto nem ideologia, não tínhamos consciência nem culpa. Havia 
somente afinidade. E como não podíamos ficar juntos apenas por 
ficar juntos, resolvemos criar algo. Éramos determinados, mas in-
gênuos. Éramos dedicados, mas pouco flexíveis. Éramos jovens. 
(Araújo, 2011, p. 17).

O desejo de estar junto, do encontro, do partilhar, surge como um 
fator fundamental não só para a constituição do grupo mas também para 
a elaboração da poética que irá definir os rumos desse coletivo.

A elaboração de uma obra de arte se apresenta ao mesmo tem-
po como uma busca e uma resposta (ainda que incompleta e provisó-
ria) a uma ou várias questões. Enquanto experiência prática, ela tenta 
articular na cena dispositivos que surgem a partir das indagações que 
motivaram o início dos trabalhos. Tomemos, por exemplo, este mo-
mento da constituição do Teatro da Vertigem: o grupo de estudos que 
é o ponto inicial de sua trajetória logo assume características parti-
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culares, que fundamentam seu processo de trabalho e, em decorrên-
cia disso, a sua poética. A vontade de realizar uma pesquisa levou à 
criação, dentro do grupo, de uma equipe de pesquisa e uma equipe 
temática; a primeira centraria seu trabalho sobre a mecânica clássica, 
escolhendo uma bibliografia básica que seria estudada e nortearia a 
prática, e, após muitas discussões, chegou a duas indagações funda-
mentais, a serem respondidas durante o processo: “como o estudo da 
física poderia nos fornecer material para um melhor entendimento do 
movimento do ator e de que maneira seria possível transformar leis 
físicas e equações matemáticas em material expressivo e artístico?” 
(Araújo, 2011, p. 23). Já a equipe temática trabalharia levantando ma-
terial teórico e literário sobre a questão do Paraíso e da Queda, pois 
nesta mitologia, à qual seria aplicada o resultado da pesquisa com a 
mecânica clássica, estava aquilo que Antônio Araújo define como o 
único problema de interesse comum do grupo, “a questão do sagrado 
no mundo contemporâneo” (Araújo, 2011, p. 109).

A partir dessa divisão do grupo em equipes de trabalho, uma 
característica da criação coletiva (conforme bem descreve o criador 
do grupo La Candelaria, Santiago Garcia56), o Teatro da Vertigem irá 
adotar um modus operandi particular, que irá denominar de Processo 
Colaborativo, e que vai determinar a estética dos trabalhos que se 
seguirão, em especial destes que comporão a Trilogia Bíblica. Cons-
truído a partir do “embate corpo-a-corpo dentro da sala de ensaio” 
(Araújo, 2006:127), o Processo Colaborativo se caracteriza pelo com-
partilhamento da autoria e pela manutenção das funções artísticas 
específicas. Todos os integrantes do grupo podem propor soluções 
e alternativas em todas as esferas, numa espécie de “hierarquia mó-
vel”, mas a palavra final relativa a cada área cabe ao responsável por 
ela57. Há, por um lado, uma diluição de fronteiras, as “demarcações 

56 Ver o livro de Santiago Garcia, Teoria e Prática do Teatro (Editora Hucitec).
57 Falando sobre as diferenças entre a Criação Coletiva e o Processo Colabora-
tivo, Antônio Araújo pondera: “Mas no que então ele se distinguiria da criação 
coletiva? A principal diferença se encontra na manutenção das funções artísticas. 
Se a criação coletiva pretendia uma diluição ou até uma erradicação desses pa-
péis, no processo colaborativo a sua existência passa a ser garantida. Dentro dele, 
existiria, sim, um dramaturgo, um diretor, um iluminador, etc. (ou, no limite, uma 
equipe de dramaturgia, de encenação, de luz, etc.), que sintetizariam as diversas 
sugestões para uma determinada área, propondo-lhe um conceito estruturador. 
Além disso, diante de algum impasse insolúvel, teriam direito à palavra final 
concernente àquele aspecto da criação.” (Araújo, 2006, p. 130)
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territoriais” de cada área, se tornam mais tênues, livres, permitindo 
aos artistas interferirem nos processos criativos uns dos outros; ao 
mesmo tempo, a autonomia desses criadores é mantida, preservando 
a característica especial de cada uma dessas áreas. A ideia de um artis-
ta-pesquisador transparece nessa metodologia de trabalho, e será ela 
que irá determinar a qualidade estética dos trabalhos do Vertigem e o 
“sentido geral do espetáculo”:

Pretendíamos garantir e estimular a participação de cada 
uma das pessoas do grupo, não apenas na criação material da obra, 
mas igualmente na reflexão crítica sobre as escolhas estéticas e os 
posicionamentos ideológicos. Não bastava, portanto, sermos ape-
nas artistas-executores ou artistas-propositores de material cênico 
bruto. Deveríamos assumir também o papel de artistas-pensado-
res, tanto dos caminhos metodológicos quanto do sentido geral do 
espetáculo (Araújo, 2006, p. 128)

Tanto “O Paraíso Perdido” (1992), quanto “O livro de Jó” 
(1995) e “Apocalipse 1,11” (2000) estão alicerçados pela ideia e pela 
prática de uma pesquisa que origina o espetáculo, levantando não só o 
tema e a dramaturgia como a própria estrutura cênica da encenação58. 
Os workshops, os depoimentos pessoais e as improvisações fazem 
parte deste processo de pesquisa e são eles que caracterizam essa au-
toria compartilhada.

Também o Ói Nóis Aqui Traveiz tem como base uma autoria 
compartilhada e, analisando os espetáculos apresentados ao longo de 
mais de 35 anos de carreira, conseguimos perceber a constante busca 
do “contato direto entre atores e espectadores”, assim como “do uso 
do corpo em oposição ao primado da palavra”. Teremos assim, de um 
lado, a busca pelo “desnudamento” grotowskiano, através do qual o 
ator deve ultrapassar os seus limites e se livrar de seus condiciona-
mentos; de outro, a tentativa de tirar o espectador de sua passividade, 
incluindo-o na “arquitetura da ação” e almejando que alguma coisa 
ressoe no seu íntimo.

No primeiro espetáculo do grupo, formado pela reunião de 
duas peças curtas, “A divina proporção” e “A felicidade não esperneia 

58 Para maiores detalhes ver o livro A gênese da Vertigem, onde Antônio Araújo 
descreve o processo de montagem de “O Paraíso Perdido”, metodologia também 
adotada nos outros dois trabalhos da “Trilogia Bíblica”.
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patati patatá”, ambas de Júlio Zanotta, uma cerca de arame separava 
o público dos atores; no segundo, “A bicicleta do condenado”, de 
Fernando Arrabal, os espectadores foram incluídos no espaço cêni-
co: “As cenas aconteciam por todo o espaço, não existindo um foco 
central, o espectador perdia a sua passividade de testemunha em se-
gurança do seu assento fixo.” (Flores, 2014, p. 12). Em “Viúvas, per-
formance sobre a Ausência”, estreada em 2011, 33 anos depois dos 
primeiros espetáculos, o grupo vai buscar um “espaço de memória 
para dialogar” (p. 19); o espaço escolhido foi as ruínas de um antigo 
presídio localizado numa ilha do rio Guaíba, que durante o período 
da ditadura funcionou como cárcere de presos políticos. Para chegar 
até a ilha, o grupo de espectadores (tive o privilégio de ser um deles) 
era levado até lá por um barco onde já aconteciam as cenas iniciais. 
A peça, que tinha o aspecto de um “ritual dramático” acontecia em 
diversas partes da ilha, e “os espectadores vivenciavam no corpo, mo-
vidos pela sensibilidade, não apenas pelos olhos e raciocínio, a luta 
de uma velha mulher pelo direito de saber o paradeiro dos homens da 
sua família que foram mortos e desaparecidos pela ditadura que se 
instalou em seu país.” (Flores, p.19). 

Vemos que os ecos daquela escolha inicial permanecem, o pú-
blico se vê desalojado de seu lugar habitual de conforto, de sua pas-
sividade de mero receptor, precisa se mover, externa e internamente, 
posicionar-se, buscar o melhor ângulo de visão, decidir de onde quer 
acompanhar a cena, o gesto da atriz, talvez apertar a sua mão e olhá-la 
nos olhos. Precisa decidir se vai se deixar afetar ou se vai se manter 
à distância, incólume ou afastado do drama que se desenrola á sua 
frente, ao drama das viúvas ou ao cortejo dos guardas/gorilas que 
avançam sobre a cena em “O amargo santo da purificação” (2008), 
brandindo seus escudos e cassetetes ou empurrando rodas de metal 
com prisioneiros dentro.

Esta “Poética da ousadia e ruptura”, título do livro com que o 
Ói Nóis celebrou seus 35 anos de existência, alicerçada na discussão 
política e na transfiguração expressiva do corpo, reflete-se também 
no que eles denominaram “Teatro da Vivência” e nas pesquisas rea-
lizadas dentro do projeto “Raízes do Teatro”, iniciado em 1987 e que 
busca resgatar as origens ritualísticas do teatro. Espetáculos como 
“Antígona Ritos de Paixão e Morte” (1990), “A Morte e a Donzela” 
(1997), “Aos que virão depois de nós - Kassandra in process” (2002) 
e “Media Vozes” (2013), trazem esse corpo visceral, dilatado, com 
sua expressividade potencializada pelas pesquisas realizadas a partir 
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das ações físicas, buscando o desvelamento e a entrega. O ato sagra-
do que se configura no encontro entre o ator e o espectador, e que o 
ideal de um “ator santo” sonhado por Grotowski aponta, se funda em 
um processo de investigação que “procura atingir o impulso puro do 
ator”, onde “tudo deve fluir de um corpo que se entrega totalmente” 
(Flores, p. 16). Este “aprender a pensar com o corpo” se torna ele-
mento constituinte da estética proposta pelo Ói Nóis Aqui Traveiz. 

Este reflexo do pensamento e nos objetivos fundadores de um 
grupo teatral na determinação do seu trabalho e na configuração de 
sua estética também pode ser observado no Grupo Galpão. Consti-
tuído como um grupo de atores – que eventualmente se aventura na 
direção dos seus espetáculos59 – a sua marca surge a partir da neces-
sidade de “continuidade e organização”, e já começa a tomar forma 
quando da montagem de seu primeiro espetáculo, “E a noiva não quer 
casar”, no momento em que é feita a opção pela apresentação na rua, 
com suas características e exigências especiais: 

As apresentações de rua tiveram uma repercussão bastante 
interessante e já deixavam antever o espírito inquieto que viria a 
se tornar um traço marcante na carreira do Galpão. A ocupação 
dos espaços públicos pelo teatro, por si só, colocava lenha na luta 
pela redemocratização do País, mesmo que o tema da peça não 
tivesse nada de político. Além disso, a opção pelas praças era uma 
resposta daqueles jovens atores às dificuldades de obtenção de 
pautas nos teatros oficiais, que privilegiavam artistas já estabele-
cidos. (Avelar e Pelúcio, 2014, p. 23)

Conquanto o Galpão transite entre o palco e a rua, tendo no 
primeiro realizado espetáculos marcantes e tão distintos como “Ál-
bum de Família” (de Nélson Rodrigues, direção de Eid Ribeiro, 
2000), “Partido” (de Ítalo Calvino, direção de Cacá Carvalho, 1999), 
“Um homem é um homem” (de Bertolt Brecht, direção de Paulo José, 
2005) e “Eclipse” (direção e dramaturgia de Jurij Alschitz, baseado 

59 Dos mais de 20 espetáculos e esquetes encenados pelo Galpão, apenas “Ó 
pro cê vê na ponta do pé” (Eduardo Moreira, juntamente com Fernando Lina-
res, 1984), “Foi por amor” (Antônio Edson, 1987), “Um Moliére imaginário” 
(Eduardo Moreira, 1997), “Um trem chamado Desejo” (Chico Pelúcio, 2000), 
“Till, a saga de um herói torto” (Julio Maciel, 2009) e “De tempo somos” (Lydia 
Del Picchia e Simone Ordones, 2013) foram dirigidos pelos integrantes do grupo.
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em textos de Anton Tchékhov), é nos espaços públicos que ele en-
contra sua marca e sua identidade, mesclando a busca por uma lin-
guagem popular à pesquisa musical e de linguagem do teatro de rua. 
Este possui especificidades que possibilitam e exigem um tipo de in-
terpretação muito particular, a começar pela necessidade de dilatação 
da presença do ator face ao espaço aberto com que este se defronta e 
a diluição da atenção do público. Na rua, longe do escuro da sala tea-
tral, com a luz solar a unir e igualar platéia e área de atuação60, tendo 
de prender e manter a atenção dispersa do espectador, cujo olhar atra-
vessa a cena e pode se deter tanto em outros integrantes do público, 
como nas árvores ou prédios que circundam a cena, isso sem falar 
nas interferências várias, sonoras ou físicas, de cachorros a crianças 
e ocasionais espectadores tocados pelo álcool, o ator se depara com 
a premência da criação de um corpo extracotidiano, cuja energia seja 
suficiente para sustentar essa atenção. Este tipo de interpretação, fun-
dada na ampliação e clareza dos gestos e da voz, na improvisação e 
na interação com o público, se cristaliza na montagem de “Romeu e 
Julieta” (1992), onde essa busca por uma linguagem popular, a pes-
quisa musical e a união do cômico e do trágico alcançam um forma 
cênica que irá conquistar o Brasil e o mundo.

Mesmo casos de grupos de pouca duração, como o Zona de 
Interferência, elementos constituintes de uma poética frequentemente 
se encontram presentes no momento da formação daquele coletivo61, 
elementos que são sustentados ao longo do tempo pelos valores e 
preocupações que moveram aquelas pessoas. Ao longo do trabalho de 
cada grupo, podemos notar como essas características vão se tornan-
do a marca pessoal de cada um deles: o processo de trabalho, no caso 
do Teatro da Vertigem, norteado pela pesquisa que irá desembocar 
na criação do Processo Colaborativo, além da utilização de espaços 
não convencionais; a pesquisa a partir da linguagem do Teatro de 
Rua, no Galpão, com suas reverberações no trabalho corporal e na 

60 São poucos os espetáculos de teatro de rua apresentados à noite, embora eu 
mesmo já tenha participado de um, “El Cid”, com a Cia Forte (2008). No Galpão, 
“Till, a saga de um herói torto (2009) e “Os gigantes da montanha” (2013), são 
apresentados à noite, necessitando, assim, de recursos de iluminação cênica.
61 No nosso caso, do Zona de Interferência, a discussão das relações entre o es-
paço público e o privado, assim como os processos de subjetivação decorrentes 
da tensão existente entre eles, constituíam o eixo das nossas preocupações, e 
refletiram-se nos trabalhos realizados, que se calcavam numa poética corporal 
alicerçada na dança e na performance.
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pesquisa musical; a discussão política, fundada na pulsão anárquica e 
num corpo expressivo que têm suas raízes no trabalho de Grotowski 
e Artaud, no Ói Nóis Aqui Traveiz. Poéticas que se concretizam com 
o trabalho continuado ao longo de anos de persistência e dedicação ao 
público, para o encantamento e deleite de pessoas que, como teu, têm 
a ventura de presenciar suas apresentações.
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pÔ ética...

HamiLton Leite62

Ética
Estética
Poética
Política
Patética

Quando fui convidado para participar da Mesa sobre poética de 
grupo, veio na cabeça o que o grupo quer falar ou contar. Oigalê é uma 
referência ao imperativo do verbo ouvir em espanhol. “Ouça-me”.

Escutar, aprender, conversar, conviver, trabalhar, carregar cai-
xas, varrer, ler, cantar, exercitar, comer, beber e muito mais com a 
outra e outro, mais do que falar, contar e fazer teatro.

O próprio nome já leva uma poética e mais significados, tam-
bém sendo uma saudação na fronteira dos países da região do rio da 
prata e da pampa: Brasil (ao sul), Argentina e Uruguai. 

Creio que a ética de nosso trabalho de grupo interno e na rela-
ção com outros artistas, grupos, público e sociedade está baseado em 
princípios éticos de respeito, compartilhamento, convívio, transfor-
mação e utopia.  

Porque nos unirmos para falar uma ideia? Montarmos um es-
petáculo? Na realidade nos unimos para muito mais que isso, para ter 
um discurso e uma prática seja ela o treinamento e a improvisação na 
sala; o trabalho vocal e musical; o corporal e de imagens ou o de ler e 
escrever; o de tomar café e chimarrão; o de falar e ouvir, o de discutir 
e divergir. 

O processo de poética do grupo passa pela ética e convívio das 
pessoas que o formam. É a partir desde relacionamento que forma-
mos qualquer grupo e também grupos de grupos, como a questão de 
Redes de grupos que se estabelecem. Este fato mostra várias poéticas 
distintas, buscando a permanência da autenticidade de cada grupo, 
contribuindo assim esteticamente para a sociedade e público com for-
mas teatrais diferentes, porém com uma unidade política e ética. 

62 Diretor, ator, professor, dramaturgo e produtor, é um dos fundadores da Oigalê, 
Brasil. Site: www.oigale.com.br e facebook.com/oigale. 
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Cito SATED-RS, a Rede Brasileira de Teatro de Rua, o Rede-
moinho e ultimamente a Frente Nacional de Teatro. Também temos 
visto em alguns momentos ou em causas específicas de trabalho, a 
junção de quatro ou cinco coletivos em um projeto seja ele de pesqui-
sa, de ocupação ou até de produção.

Exemplo claro disso é a ocupação de cinco grupos dos prédios 
cinco e seis do Hospital Psiquiátrico São Pedro em Porto Alegre/RS 
há 15 anos, tendo em si uma poética emblemática para a cidade, a 
ocupação para dar um novo significado de um Hospital Psiquiátrico 
por artistas na qual a Oigalê faz parte com mais quatro grupos: Falos e 
Stercus, Povo da Rua, Núcleo de Experimentos da Linguagem Cênica 
e Caixa Preta.

Porém nossa mesa de conversa teve um dado extremamente 
importante para a nova formação de grupos na América Latina e uma 
nova poética de grupo e de sociedade: o fruto da redemocratização 
traz junto um novo dizer, não mais montar um texto dramático, mas 
sim construir uma nova poética a partir da vida destes artistas, desta 
população, público e sociedade. 

Cito por exemplo o projeto da Oigalê – A Busca de um Teatro 
de Rua Pampiano – que visitou mais de 20 cidades da Pampa com 
13 apresentações do espetáculo O Negrinho do Pastoreio, e a perma-
nência na região durante quase 50 dias num processo de pesquisa de 
campo para buscar “novas histórias” para o seu novo espetáculo. 

A busca da união do contador de causo e lendas ao redor do 
fogo de chão com o artista de rua e mambembe ao redor de seu públi-
co. Também aqui é importante citar-se a poética de rua – como Arte 
Pública de Performance e Convívio. 

Arte pública porque é realizada em espaço público aberto, de 
performance no sentido da presença do artista e o convívio, elemento 
necessário neste teatro, onde o foco sai do simples fato de apresen-
tar, e passa a conviver diretamente com o público, abraçando, rin-
do, conversando, cantando, dançando entre outros tantos que podem 
acontecer. 

Deixa-se assim de ser somente um ator, e este convívio se dá 
com seus pares e com o espaço urbano aberto, com o banco da praça, 
com o edifício, a estátua e muito mais. Não se trata mais de um espe-
táculo sendo feito na rua, mas convivendo com a Rua.

 Depois da troca, chamada de pesquisa de campo, visitando lo-
cais e ouvindo pessoas, veio a decupagem e posteriormente a seleção 
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de material e a montagem do espetáculo de Teatro de Rua ‘O Baile 
dos Anastácio’. Todo o processo durou dois anos e meio, e é um dos 
espetáculos que o grupo mantém em repertório. Este é um exemplo 
que veio com a parceria da dramaturgia colaborativa de Luis Alberto 
de Abreu, que assumiu ler e conviver entre idas e vindas de São Paulo 
a Porto Alegre e na sala de ensaio construir uma dramaturgia própria. 
Assim também se deu o processo musical com canções elaboradas 
exclusivamente para o espetáculo. 

Um pássaro adentra pela janela do apartamento neste dado 
momento, poderia dizer: - que poético ou um sinal.    

Quando falo que a poética não está dissociada da ética, da po-
lítica e da estética, é porque vemos o surgimento de grupos de grupos 
principalmente pós redemocratização, uma nova ordem. Já não so-
mos mais um coletivo de artistas, mas vários coletivos de artistas se 
articulando e conversando. Exemplo disso é o próprio ‘I Seminário 
Binacional de Pesquisa em Teatro de Grupo’. E a quem interessa este 
tipo de conversa, encontro e convívio? Aos grupos principalmente, 
estudiosos e acadêmicos em geral.

Grande exemplo de manutenção dos grupos é a ‘Lei de Fo-
mento a Grupos de Teatro da Cidade de São Paulo’ que surgiu do 
Movimento de Arte Contra a Barbárie. Está com mais de dez anos 
e dá suporte financeiro à pesquisa e fomento ao teatro de grupo e 
possibilita o estudo e fruição de novas poéticas, além da manutenção 
dos coletivos, bem como o acesso da população aos bens imateriais 
produzidos pelos grupos e publicações das mais variadas. Quem mais 
se beneficia com este tipo de projeto é a população de baixa renda e 
com pouco acesso aos tradicionais centros teatrais e culturais. 

A patética disto tudo é que o Brasil e o nosso Ministério da 
Cultura não conseguiu ainda mexer na atual legislação artístico cultu-
ral que parte do princípio da renúncia fiscal, através da Lei Rouanet, 
ou seja, é patético um governo basear a cultura de um país na relação 
de mercado, tratando grupos teatrais como mercadoria, matando as-
sim várias poéticas, ou só deixando que a poética da reprodução da 
mídia tome conta da produção. 

Uma Lei como o Prêmio Teatro Brasileiro (encontra-se parada 
no Congresso Nacional) que é de manutenção e pesquisa para grupos 
teatrais, é fundamental nos dias de hoje no Brasil, para que assim 
possamos ter a liberdade real de uma poética de teatro de grupo, e não 
vivermos em momento de patética e pré barbárie. 
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A Oigalê hoje tem seis espetáculos em repertório e acaba de 
ganhar o prêmio de manutenção e pesquisa ao teatro continuado da 
cidade de Porto Alegre – pelos seus 16 anos de trabalho ininterrupto 
nas ruas da nossa cidade com a poética de mesclar o contador de cau-
so, lendas e histórias humanas com o circo, música e teatro. 
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SeiS QueStõeS Sobre o trabalho 
do ator-peSQuiSador no geppac

CarLoS eduardo PéroLa

eLiaS de oLiveira PintaneL

rodoLFo Furtado mendonça Lima

introdução

A partir de seis questões sobre o trabalho do ator no GEPPAC, 
três atores-pesquisadores refletem sobre seus processos de trabalho. A 
ideia dessa reflexão é a de perceber como os atores entendem a prática 
no GEPPAC, bem como avaliar o que é regular no processo de pesqui-
sa. As questões foram: como ocorre o trabalho do ator-pesquisador no 
GEPPAC? Quais os experimentos poéticos que cada um desenvolveu e 
o que foi pesquisado em cada um? Quais as principais contribuições da 
experiência no GEPPAC na formação do ator? Quais as dificuldades que 
foram percebidas no trajeto de pesquisa? Quais os princípios técnicos 
presentes no GEPPAC que são regulares? Qual a importância desse tipo 
de ação de pesquisa para a cena teatral da cidade? 

respostas de carlos eduardo pérola

O trabalho do ator-pesquisador do GEPPAC ajusta-se sempre 
às referências técnicas/estéticas/dramatúrgicas que estejam sendo es-
tudados pelo grupo em cada período.

O objetivo do grupo nunca é o de copiar ou imitar a técnica 
estudada e sim o de experimentar a técnica adequando-a à realidade 
do grupo e aos desejos de pesquisa de cada ator ou atriz.

Desenvolvi junto ao GEPPAC dois “experimentos solos”, cha-
mados assim por terem como característica a presença de um único 
ator em cena. O primeiro dos experimentos, criado e apresentado du-
rante os anos de 2012 e 2013, foi chamado “Alívio Imediato”. Nesse 
experimento, meu objetivo principal como ator-pesquisador era o de 
explorar/experimentar a sonorização de textos em cena, sem preocu-
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par-se com o seu sentido. Ou seja, não importava tanto o significado 
de cada palavra dita, mas a forma como essa palavra era ou poderia 
ser dita e, consequentemente o que essa variação de ritmos, tons, ve-
locidades, timbres, etc poderia suscitar no público.

O segundo experimento, desenvolvido durante o ano de 2014, 
tinha questões relacionadas ao ritmo/musicalidade como foco prin-
cipal. Para tanto criou-se uma intercalação de canções e poemas que 
eram cantados ou declamados juntoà exploração de taisritmos e à ex-
perimentação de intenções diversas.

O GEPPAC trouxe e traz grandes contribuições ao meu traba-
lho como ator-pesquisador, ao me apresentar visões mais amplas a 
respeito do que é o teatro e para que ele serve, o que é ser um ator, o 
que é ser um pesquisador etc.

Com o GEPPAC descobri como uma disciplina de trabalho é fun-
damental para a adquirição de qualidades técnicas e tive a oportunidade 
de experimentar diferentes modos de organizar a cena, diferentes modos 
de se preparar para a cena, diferentes modos de ver uma cena.

As principais dificuldades evidenciadas através de meu traba-
lho como ator-pesquisador do GEPPAC foram as relacionadas com o 
domínio do gesto e do olhar em cena.

Tais questões foram exploradas em ambos os experimentos ci-
tados anteriormente. Para tal, incluía-se, por exemplo, na partitura de 
ações um momento em que eu deveria falar o texto olhando nos olhos 
de cada expectador.

Além das cenas, foram incluídos em meu treinamento de ator 
exercícios que pudessem contribuir de alguma forma para a superação 
de tais dificuldades. Um deles foi o do “Homem Vitruviano”, inspirado 
na conhecida figura de Leonardo da Vinci, onde a intenção era a de ex-
plorar a abertura de membros superiores e inferiores, contribuindo para a 
presença de um corpo mais expandido e expressivo em cena.

Como falado anteriormente, o trabalho do GEPPAC está sem-
pre relacionado à poética que está sendo estudada em cada momento.

O trabalho nunca é desenvolvido sem a presença de alguma 
referência e pode-se considerar essa como uma importante caracterís-
tica do GEPPAC: as referências mudam entre um ciclo e outro, mas 
nunca há a ausência de referências.

Além disso, as poéticas estudadas têm sempre alguma relação 
com otrabalho físico do ator ou da atriz. A partir das ideias fundamen-
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tais de cada poética estudada elaboram-se diferentes sequências de 
exercícios que integrarão o treinamento atoral durante o período em 
que a poética estiver sendo estudada.

O trabalho realizado pelo GEPPAC é importante para os artis-
tas/trabalhadores de teatro da cidade pois, ao compartilhar os resulta-
dos de seu trabalho, acaba trazendo-lhes também visões mais amplas 
sobre as possibilidades do fazer teatral.

Questões semelhantes àqueles que mencionei ter aprendido 
como integrante do grupo também podem ser absorvidas, mesmo que 
em um grau de apropriação menor, por quem acompanha o trabalho 
do grupo de outras formas, seja participando de oficinas/encontros 
promovidos por ele, assistindo seus experimentos ou tendo acesso à 
suas produções bibliográficas.

respostas de rodolfo furtado mendonça lima

O trabalho do ator-pesquisador funciona no caminho de um 
aprofundamento pessoal. Tendo em vista a ideia de encontro entre 
ator e espectador que se encontra no GEPPAC, o ator-pesquisador, 
além da linguagem teatral, estuda a literatura, a política, a sociologia 
e o contexto para que possa se posicionar perante a compreensão de 
sua arte e de seu mundo.

Esse trabalho com outas áreas possibilita para quem entra em 
cena saber onde está pisando e para quê. A imersão no seu ofício faz 
com que o ator-pesquisador viva em constante embate de ideias, pois 
nessa trajetória, a constante indagação é como engrenagem para que 
o conforto, o ego ou exibicionismo não barrem o trabalho do ator-pes-
quisador e que compreenda peremptoriamente que sua força vem do 
trabalho.  A pesquisa de outras áreas e da linguagem teatral trabalha 
no sentindo intelectual para o jogo de ator e o treino serve para enten-
der a importância de um corpo presentificado em cena.

O treinamento desenvolvido no GEPPAC procura erradicar 
bloqueios e fazer com que ela libere um círculo de energia que 
corre o corpo inteiro sem dificuldade. Distinto do acrobata que 
treina para um determinado objetivo, no GEPPAC treina-se para 
tirar couraças do corpo na direção a deixá-lo relaxado e presente 
para realizar a cena. 

Além de treinos, são desenvolvidos experimentos poéticos. Os 
experimentos são práticas orientadas a partir de formas selecionadas ar-
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bitrariamente. O experimento poético “O mentiroso” partiu de um assun-
to que cada ator-pesquisador gostaria de experimentar. Na época estava 
interessado em máscaras sociais. Esse interesse me levou a estudar o 
texto de Jean Cocteau “ O Mentiroso”. O texto de Cocteau serviu para 
entender o jogo de representação de máscaras no âmbito social. 

Em primeiro lugar, já com o corpo pronto para a prática, iniciei 
a memorização do texto e, também, a elaborar ações para ele. 

Entender o oficio do ator como trabalho, assim como outros 
tantos. Arrancar da cabeça aquela ideia romantizada que o ator é um 
ser mais inspirado que o resto dos outros seres humanos. A sincerida-
de com o outro, a briga pela cena. Na realidade tem muitas questões 
técnicas que pude desenvolver ao longo da pesquisa. Hoje em dia, já 
consigo organizar melhor meu tempo e energia para pensar e fazer 
uma cena. Conforme o ator desenvolve seu trabalho no GEPPAC ele 
fica mais econômico, mais prático, pois tem técnica, conhece a his-
toria do teatro e entende o desafio e a cobrança como coisas que só 
cooperam para o aprimoramento e lógico, para o encontro.

A maior dificuldade foi acabar com a hierarquia ator e diretor. 
No inicio do trabalho de pesquisa pensava que o diretor seria o res-
ponsável por toda a cena e que ele ditaria tudo para o ator em relação 
ao que deveria ser feito. Até perceber com os estudos e treinos que 
ator é o dono da cena, que o diretor faz o papel de um espectador que 
tem um olhar muito apurado e que organiza a direção geral e drama-
túrgica da obra, tive que romper com inúmeros bloqueios pessoais. 
Esse foi o meu maior embate quando entrei para o grupo, não tinha 
noção de começar a fazer uma cena sozinho. Isso deixa o ator na 
sensação de isolamento, mas com o tempo e com o rompimento de 
bloqueios, as coisas se reorganizam naturalmente.

Outra coisa importante é que quando falamos de GEPPAC, es-
tamos falando de um teatro experimental, que proporciona à cidade 
experiências teatrais não comerciais de apreciação de teatro. As apre-
sentações, na grande maioria são gratuitas, facilitando o público de 
ir, claro que ainda o público alvo são as próprias pessoas da univer-
sidade, mas ao mesmo tempo várias escolas já receberam trabalho 
e pessoas da comunidade tiveram pela primeira vez esse encontro 
com essa forma de fazer teatro. Vejo o teatro acadêmico mais ligado 
a própria academia – o que me parece óbvio – mas por experiências 
anteriores que abrangeu outros públicos vejo também que esse raio 
de alcance pode aumentar e ganhar maior importância para a cidade.



97

respostas de elias de oliveira pintanel

A relação entre o ator e o diretor no GEPPAC se mantém no 
caminho da busca da autonomia do ator na criação da sua cena e de 
seu próprio trabalho. O ator que assina a sua cena, a sua partitura de 
ação. Depois do trajeto de formação do ator, passando pela rotina de 
trabalho do GEPPAC, o diretor auxilia no trabalho deste ator-pes-
quisador como um problematizador. Com o seu olhar distanciado da 
cena e como um “espectador de profissão” (GROTOWSKI&FLAS-
ZEN, 2007), compartilha com o ator suas opiniões e críticas sobre a 
cena: o objetivo aqui é colocar ao ator “problemas” para ele resolver. 
Esses “problemas”, que ultrapassam a questões técnicas em determi-
nados momentos, tende a fazer com que a ação do ator se torne mais 
presencial possível. Numa atuação que não se preocupa em “ser” tal 
personagem ou figura, mas sim “pertencer” aquele momento, ao en-
contro com aqueles que estão neste aqui e agora, seja ele treinamento, 
ensaio ou a apresentação.

Todo o trabalho tem como finalidade aproximar a relação entre 
ator com o espectador. Tendo como tensão principal a ação que o ator 
realiza com ele próprio. É esse jogo com e contra si que cria esse lu-
gar de “pertencimento” com o aqui e agora. No experimento poético 
“Pós-Fausto” (2011-2014), com atuação de Elias Pintanel, o princípio 
de atuação estava na dificuldade que o ator tinha de realizar ações 
que eram fisicamente desconfortáveis para o ator e a proximidade 
espacial do espectador com a cena. Em outro experimento poético, 
“O Mentiroso” (2012-2013), com atuação de Rodolfo Furtado, a pro-
blemática ficava entra o que era real e o que era ficção. O ator desistia 
de realizar a cena em que fazia, expondo seus problemas pessoais 
para os espectadores: ficava sempre no ar se o ator estava realmente 
falando a verdade ou não. 

Esses foram dois exemplos rápidos, porém precisos. Cada 
experimento tem suas peculiaridades que estão relacionadas com o 
trajeto pessoal de cada ator, de sua pesquisa atoral, do espaço de atua-
ção, do encontro com os espectadores, etc. Embora sempre o traba-
lho sobre si mesmo seja uma constante no GEPPAC, é esse lugar de 
tensão, de pertencimento ao aqui e agora com os espectadores que se 
torna o momento em que o próprio trabalho do GEPPAC se enfrenta 
e se autoproblematiza. O refletir sobre si mesmo, o se reinventar, o se 
problematizar, fonte do trabalho do GEPPAC, nasce no encontro com 
o espectador: ponto final e inicial.
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Para tanto, percebo que este local de pesquisa permite e tem 
como objetivo interno fazer com que os participantes estabeleçam 
pesquisas individuais que acrescentem e fortaleçam o trabalho gru-
pal. Diante desse aspecto, minha participação dentro do GEPPAC se 
deu em um determinado momento focado no que se referia ao tra-
balho de formação do ator. Colocando como local de discussão e de 
pesquisa o treinamento de ator no GEPPAC e na minha prática. Disso 
resultou por exemplo o trabalho de conclusão de curso: “Narrativas 
de um trabalho sobre si mesmo” (PINTANEL, 2014). Texto que teve 
como finalidade expor o meu trajeto dentro do GEPPAC e o que, ao 
meu ver, se repetiu nos processos criativos dos experimentos poéticos 
que participei.

Num segundo momento, acompanhando o meu movimento e 
o do GEPPAC comecei a pesquisar a bioenergética, tendo cuidado 
para olhar essa área da psicologia com o óculos do campo teatral. 
Assim, se tornou para mim como foco de pesquisa para o treinamento 
os estudos da bioenergética, que para Lowen é definido da seguinte 
maneira:

Bioenergética é uma maneira de entender a personalida-
de em termos do corpo e de seus processos energéticos. Esses 
processos, a saber, a produção de energia através da respiração 
e do metabolismo, e a descarga de energia no movimento, são as 
funções básicas da vida. [...] O trabalho bioenergético do corpo 
inclui tanto procedimentos manipulatórios como exercícios es-
peciais. Os procedimentos manipulatórios consistem de massa-
gem, pressão (pressure) controlada e toques suaves para relaxar a 
musculatura contraída. Os exercícios propõem a ajudar a pessoa 
a entrar em contato com as suas tenções e liberá-las através de 
movimentos apropriados. É importante saber que todo músculo 
contraído está bloqueando algum movimento. (LOWEN, 1985, 
p.11-13) 

Há inúmeras relações que se pode criar entre o traba-
lho sobre si mesmo (STANISLAVSKI, 1979) e a via nega-
tiva (GROTOWSKI, 1987) com a bioenergética. O objetivo 
final é construir um treinamento bioenergético para o ator a 
partir da regulação da energia vital, a energia corporal. Am-
pliando assim a presença física e energética do ator em cena, 
em contato com os espectadores.
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Porém, devo dizer, que não é foco aqui do texto expor 
a totalidade de meus estudos dentro da bioenergética. O que 
quero deixar claro é o local de pesquisa do GEPPAC sendo 
um espaço frutífero para o trajeto pessoal de cada participan-
te que passe por aqui. Deve-se somar a dedicação de cada 
um, do envolvimento com a pesquisa e com o teatro, tudo 
isso interfere neste caminho. Mas há sim essa possibilidade 
extremamente rica de se desenvolver uma pesquisa pessoal 
em harmonia com o trabalho do GEPPAC. Não sendo para-
lela, mas em conjunto, onde todas as forças e todos os pilares 
da pesquisa auxiliam-se para manter uma estrutura concisa 
dentro da experimentação teatral. 

A partir do trabalho sobre si mesmo e da via negativa, 
pilares do trabalho realizado no GEPPAC, o ator vai cons-
truindo esse seu trajeto. A relação que se estabelece entre 
ator e diretor, aluno e professor, dentro do GEPPAC é im-
portante para esse caminho. A experimentação de poéticas 
teatrais, o corpo realizando ações em relação a seu colega 
de cena, ao espaço de cena, tudo contribui para esse trajeto. 
Porém, ressalvo que o objetivo final sempre foi e é o outro. 
Porque realizar todo esse trabalho sobre si mesmo? Porque 
se desconstruir? Serve para si apenas? Não. 

Tomar a iniciativa de despertar as experiências arcaicas 
mais dolorosas e as zonas mortas que as exprimem... tomar a res-
ponsabilidade do estado do corpo... “Tomar”, sim. Mas, e depois? 
Depois de tomar, não será o caso de oferecer? Depois do “por 
quê” da tomada de consciência do corpo, não será útil procurar o 
“para quem”? (BERTHERAT, 1987, p.187)

referênciaS

BERTHERAT, Thérèse. o corpo tem suas razões: antiginástica e consciência 
de si. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
GROTOWSKI, Jerzy & FLASZEN, Ludwik. o teatro Laboratório de Jerzy 
grotowski 1959-1969. São Paulo: Perspectiva, 2007.
OLIVEIRA, Adriano Moraes de. As intimações do imaginário na forma-ação 
do atorprofessor: cartas sobre a reeducação do sensível / Adriano Moraes de 
Oliveira; Orientador: Lúcia Maria Vaz Peres – Pelotas, 2011.
OLIVEIRA, Adriano Moraes de. & PINTANEL, Elias de Oliveira (orgs.). sobre 



100

o teatro na região de pelotas: primeira abordagem de pesquisa.  Pelotas: 
UFPEL-GEPPAC, 2014.
PINTANEL, Elias de Oliveira. narrativas de um trabalho sobre si mesmo. 
Pelotas: Licenciatura em Teatro, UFPEL, 2014. Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC).
REICH, Wilhelm. A função do orgasmo: problemas econômino-sexuais da 
energia biológica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1975. 
STANISLAVSKI, Constantin. A preparação do ator. Rio de Janeiro: Civiliza-
ção Brasileira, 1979.



101

o figurino na cena do teatro de grupo:
aS açõeS do ateliê de figurinoS do centro de 

arteS/ufpel63

LariSSa tavareS martinS

O presente trabalho tem como proposta discutir o processo de 
criação de figurinos de cena e o papel do grupo nestes procedimentos. 
Este estudo será analisado nas atividades ligadas ao Ateliê de Figuri-
nos do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. 

As ações realizadas buscam desenvolver a construção de figu-
rinos, aproximando os profissionais de figurino, atores e diretor, em 
um processo que some ideias e experiências.O processo colaborativo 
entre os profissionais ligados a produção de arte devem proporcionar 
uma maior ligação entre os conhecimentos do estudo teórico e prático 
do teatro e os estudos teóricos e práticos sobre figurinos. 

A junção de diferentes profissionais trabalhando e pensando 
em uma mesma proposta, permite que as ideais sejam melhor desen-
volvidas e aprimoradas. Um ator que interage com a construção dos 
componentes de cena, auxiliando na criação, faz com que a constru-
ção do personagem seja gradual, compondo a cena de forma comple-
ta. Segundo Francisco Costa (2002), “O figurino muitas vezes serve 
como elemento paraidentificar o personagem e separá-lo da persona 
do ator queo interpreta, além de separá-lo de outros tipos e persona-
gensda galeria de interpretações do ator” (COSTA, 2002, p. 40).

Para Paula Iglécio e Isabel C. Italiano (2012), “o figurino é a 
“pele” do ator e é de grande importância o ator se sentir bem dentro 
do figurino de seu personagem e utilizar o traje para comunicar a es-
sência do espetáculo” (IGLÉCIO; ITALIANO, 2012, p. 01).

A interação entre ator e os elementos de cena devem ser muito 
íntimos, pois são estas peças de figurino que vão aproximar o ator 

63 Universidade Federa de Pelotas. Texto apresentado no I Seminário Binacional 
de Pesquisa em Teatro de Grupo – GEPPAC. Temática: Produção teatral. 2014
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do personagem. Segundo Janice Ghisleri, os figurinos estabelecem 
essencial elo entre personagem e o contexto.

Sabemos que o figurino é um dos elementos visuais e estes 
todos estão relacionados entre si então salientamos aqui o figurino 
em relação aos outros elementos cênicos, em grau de importância 
semelhantes, um não se sustenta sem o outro e um pode prejudi-
car o outro. Sendo então que o espaço emoldura o personagem, e 
o figurino enquanto elemento visual estabelece um essencial elo 
de significação entre o personagem e o contexto do espetáculo. 
Sendo que o mais importante é a completa integração entre o ator, 
figurino, cenário, e a luz, pois nestes estão concentrados os ele-
mentos visuais (GHISLERI, s/d, p. 05).

Para Edith Head, uma profissional consagrada no ramo de fi-
gurinos, definiu que o que um figurinista “faz é um cruzamento entre 
magia e camuflagem. Nós criamos a ilusão de mudar os atores em 
algo que eles não são. Nós pedimos ao público que acreditem que 
cada vez que eles vêem um ator no palco ele se tornou uma pessoa 
diferente”64 (HEAD, s/d apud COSTA,2002, p. 39).

O figurino é um elemento comunicador que transmite simbo-
logias e desenvolve o imaginário. “Figurinos complementam o per-
sonagem, colaboram no entendimento da trama e trabalham com o 
imaginário do receptor”. (IGLÉCIO; ITALIANO, 2012, p. 01). Para 
Fausto Viana “Os figurinos são a ponte de ligação entre o ator e o 
olho do espectador. São linhas, formas, cores e significados que têm 
a função de ligar ator e platéia, dando pistas sobre aquele que o veste, 
manifestando até mesmo, externamente, formas internas de um per-
sonagem”. (VIANA, 2004 apud HAAG, 2004, p, 87).

A criação do figurino de um grupo de teatro é adquirida com 
a interação e compreensão de todos os componentes do grupo, onde 
experiências variadas podem somar na construção da cena. Deve ha-
ver em todos os momentos, o entendimento dos percalços e desafios 
de todo o processo. 

64 Disponível em: <http://www.imdb.com/name/nm0372128/?ref_=fn_al_nm_>. 
Acesso em: 08 abr. 2015.
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montagem teatral – disciplina de interação entre artistas.

Um dos últimosmomentos que se destaca a interação entre di-
retor, atores e profissionais de figurinos, do curso de Licenciatura em 
Teatro do Centro de Artes, é no decorrer da disciplina de Montagem 
Teatral I e II. 

O grupo que aqui se une por motivos acadêmicos, ou seja, para 
cumprir cargas horárias e currículos de um curso, são levados a traba-
lhar em conjunto e união, com o objetivo de conclusão de uma proposta 
inicialmente estabelecida. No caso desta disciplina, as ideias são inicial-
mente do diretor (professor da disciplina) em conjunto com os alunos. 

O processo de construção de figurinos é iniciado após a esco-
lha do tema e das cenas pré-determinadas. Todas as peças de roupas, 
adereços e cenários são pensadas, buscando atender da melhor ma-
neira as expectativas dos componentes da turma. Os figurinos são 
utilizados em um segundo momento, após os primeiros ensaios, onde 
todos os ajustes são realizados. Durante todo o processo, os figurinos 
precisam de ajustes e em alguns casos, novas construções. 

a colaboração entre profissionais

A formação dos profissionais que atuam no processo de cons-
trução de figurinosé distinta. Diretores e atores são dos cursos de Tea-
tro e os profissionais que atuam diretamente na construção de figuri-
nos possuem formação em Artes e Vestuário. Desde o ano de 2013, 
o Ateliê de Figurinos está à disposição para a realização de estágios 
obrigatórios do Curso Técnico em Vestuário, do Instituto Federal-
Sul-rio-grandense/CAVG. As estagiárias se inserem neste processo 
colaborativo, sendo parte de uma equipe empenhada para melhor de-
senvolver as atividades ligadas ao Ateliê de Figurinos. 

Para aprimorar as técnicas de construção de figurinos, são rea-
lizados no Ateliê, minicursos de formação para alunos e pessoas da 
comunidade, onde todos podem participar e aprimorar suas técnicas. 

O processo colaborativo dentro de um espaço acadêmico deve 
ser cada vez mais difundido. O que os alunos experimentamcom as 
atividades de construção de figurinos, faz com que aproveitem estas 
experiências para o mercado de trabalho e para e sala de aula, prio-
rizando atividades e ações em um processo colaborativo e artístico. 
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a cartografia urbana como propulSora na 
criação dramatÚrgica da encenação “pulSo”

danieLe PeStano

 adriano moraeS de oLiveira (orientador)

O presente estudo pretende investigar a utilização do método car-
tográfico como propulsor na criação teatral coletiva a ser desenvolvida 
na disciplina de encenação do Curso de Teatro-Licenciatura - UFPel. Ob-
jetiva-se assim ampliar e esclarecer as possíveis relações entre o método 
utilizado e a produção final. Para tanto parte-se do princípio da cartogra-
fia como método, baseado na filosofia de Gilles Deleuze e Feliz Guattari, 
que visa acompanhar, explicitar um processo, e não representar um obje-
to. O uso de procedimentos como a deriva, a errância, mapeação subje-
tiva [realizada através das mais variadas formas de registro –fotografia, 
filmagens, gravação de áudio, desenho, escrita, etc.], além das discussões 
acerca de territorialidade e fronteiras do espaço público, servirão de base 
nesse método de criação. 

Como base primária para o estudo utilizarão-se os registros de 
processo do Teatro da Vertigem [São Paulo, SP] e do NuTE [Núcleo 
de Teatro Escola, de Blumenau, SC]. O primeiro (Teatro da Vertigem, 
2006) traz o relato da produção BR-3, onde o grupo trabalhou com 
três cidades diferentes do Brasil em busca de uma identidade nacio-
nal, utilizando para tanto o método de cartografia, tanto na criação 
teatral quanto no relato feito em livro. Já o NuTE (RANIÉRE, 2011) 
utiliza a cartografia apenas como registro dos processos de criação 
desenvolvidos desde 2004, intentando assim manter vivas as subjeti-
vidades e singularidades vivenciadas e desenvolvidas nas produções.

Para além destes registros a compilação de textos de diver-
sas autorias constantes no livro “Pistas para o método cartográfico: 
pesquisa-intervenção e produção de subjetividade” (KATRUP, 2009), 
nos traz uma melhor definição do que vem a ser esse “método” de 
pesquisa ou criação que, ao contrário da ciência moderna, visa não 
representar um objeto, mas sim acompanhar um processo, não signi-
ficando com isso a perda da seriedade ou rigorosidade, mas a concen-
tração simultânea em todas as partes do que é estudado, sem retirá-lo 
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do seu “habitat” natural e isolá-lo em condições específicas de um 
laboratório, afim de poder reproduzi-lo, mas imergir no processo sem 
negar seus inúmeros e variáveis componentes, sua história e cone-
xões com os movimentos internos e externos ao processo. Partindo 
do conceito do conhecimento em “rizoma”, de Deleuze e Guatarri 
(DELEUZE, 2011), encontramos as descobertas feitas na atenção às 
microvilosidades do processo e suas interconexões, assim como aos 
afectos dos quais deriva, aos que gera, acentua ou nega em meio às 
micropolíticas do desejo (ROLNIK, 1996) inerentes aos indivíduos 
mesmo e ainda mais em meio a grupos. 

O trabalho se desenvolverá, a priori, na seguinte lógica: 1] 
formação do grupo de trabalho, com atores e demais envolvidos, ha-
vendo para tanto a preferência por um grupo heterogêneo, tanto no 
sentido de gênero quanto de formação acadêmica; 2] discussões e 
pesquisa sobre o espaço público, sua relevância, significações e de-
mais abordagens que surgirem; 3] estudo exploratório de locais pú-
blicos escolhidos pelo grupo, a fim de identificar o local [ou locais] 
a serem abordados no projeto em específico; 4] aprofundamento de 
estudo sobre a história do local e o início dos processos de errância, 
observação e mapeamento subjetivo [cartografia] do local. Todas es-
sas etapas de interação da equipe com o local e de estudos deverá 
ser acompanhada por esclarecimentos sobre a metodologia que está 
sendo utilizada, abordando seus principais conceitos 5] Dessas in-
terações com o espaço e dos registros obtidos serão desenvolvidos 
a dramaturgia, a estética geral da produção teatral, de forma coleti-
va, a ser resolvida em processo, segundo as inclinações e carências 
surgidas. 6] Após a finalização da encenação serão agrupados dados 
gerados pelos participantes durante o processo e as percepções dos 
mesmos diante do resultado final, apontando os pontos de dificuldade 
e facilitadores gerados pela metodologia adotada.

A pesquisa na área da arte tem se mostrado cada vez menos 
afeita ou com resultados cada vez menos relevantes quando apenas 
atrelada ao sentido quantitativo. Daí a escolha de uma metodologia 
com abordagem mais flexiva/reflexiva como a cartografia. Supõe-se 
assim que um método que seja ao mesmo tempo de criação e registro 
possa acrescentar em termos de conhecimento dos dispositivos cria-
dores e mecanismos de entendimento e participação do grupo.
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dança-teatro: aSpectoS do proceSSo 
colaborativo na concepção de uma 

dramaturgia articulada ao contexto Social.

FranCiSCo de PauLo d’aviLa Júnior

taiS CHaveS PreSteS

maria FaLkembaCH (orientadora)

contextualização sobre o tatá

Surge no ano de 2009, sob a coordenação da professora Ma-
ria Falkembach, o Tatá-Núcleo de Dança-Teatro, um espaço pensado 
para fomentar a prática artística, docente e investigativa dos alunos da 
graduação dos cursos de Dança e Teatro da Universidade Federal de 
Pelotas. O núcleo tem como objetivo difundir a articulação entre as 
linguagens citadas, promovendo a arte-educação e contribuindo com 
a formação de público, para tanto realiza apresentações nas escolas 
da rede formal de ensino na cidade de Pelotas e região. Na interface 
entre a Dança e o Teatro, buscando a partir de um trabalho híbrido 
exprimir diversas possibilidades de sentido na cena, o grupo possui 
um suporte teórico contundente a fim de subsidiar e desenvolver sua 
prática colaborativa. Entre as referenciais estão: Rudolf Von Laban 
(1879-1958), teórico do movimento, Pina Bausch (1940-2009) que 
se revelou peça fundamental na Dança-Teatro mundial; usando movi-
mentos técnicos e cotidianos. Anne Bogard e Tina Landau que rein-
ventaram a técnica de improvisação e composição Viewpoints, a qual 
propõe a re-significação do espaço e do corpo a partir de reações a 
estímulos externos. 

tatá dança Simões

Tatá Dança Simões, é a Transcriação (CAMPOS, 2010) da 
obra literária do escritor pelotense João Simões Lopes Neto (1865-
1916), que tem como temática a vida gaúcha do sul do país. A pro-
posta do espetáculo, Segundo Falkembach (2011), era a partir de um 
trabalho artístico-corporal, instigar e problematizar a identidade e 
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historicidade na vida contemporânea. A partir disso, o grupo encon-
trou uma forma especifica de criar, ou seja: usa suas próprias histórias 
para embasar a tradução dos contos escolhidos pela coreógrafa. Na 
criação partimos de obras literárias e, ao longo do trabalho, nos são 
proporcionados diversos estímulos, tais como: relembrar fatos do co-
tidiano ocorridos, nossas próprias histórias de vida, questionamentos, 
sensações e emoções. Utilizamos nosso imaginário como principal 
dispositivo para “captura” de material e nas improvisações aciona-
mos estas imagens de maneira conjunta dialogando corporalmente. 
A construção do Tatá Dança Simões incentivou a sensação de per-
tencimento a este local, já que o grupo recebe estudantes de várias 
regiões do país, fato este que acaba por fortalecer anseios e potencia-
lizar a cena, tornando legítimas as nossas diferenças e mostrando que 
mesmo com as distâncias geográficas questões sociais se repetem, 
independente da região.

processo colaborativo. 

O teatro de grupo e a criação coletiva têm seu fortalecimento 
entre as décadas de 60 e 70, apontando para uma nova forma de se 
pensar, produzir e criar teatro, se opondo aos aspectos comerciais, 
ficando mais debruçada sobre as questões dos próprios artistas. Mas 
é somente na década de 90 no Brasil, como resquícios da criação 
coletiva, que o processo colaborativo instaura-se com a propagação 
de diversas companhias teatrais que romperam com a ideia da criação 
cênica proveniente apenas da figura central do diretor e passaram a 
intensificar a relação direta entre ator, dramaturgo e diretor. O pro-
cesso colaborativo possibilita às companhias tornarem-se agentes de 
expansão cultural, aprofundando-se nas pesquisas das linguagens ar-
tísticas e na criação em si. Segundo a pesquisadora FISHER (2010), 
“é característica do processo colaborativo, o ator tornar-se co-autor 
da produção cênica.” (FISCHER; 2010; pg. 20) Nesse sentido, anali-
sando a maneira em que foi criado o espetáculo Tatá Dança Simões, 
percebem-se características do processo colaborativo presentes nesta 
composição. Percebemos que o modo de fazer do grupo Tatá dialoga 
com o relato de FISCHER (2010) quando observamos que o grupo 
começa a estabelecer características muito próprias de um trabalho 
em movimento constante e processual. “Surge, assim, o conceito de 
dramaturgia em processo, método de criação textual que parte de 
improvisações e de experiências particulares dos atores, conduzidas 
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também pelos diretores, dramaturgos e dramaturgistas” (FICHER, 
2010, pg. 19). A colaboração dos integrantes na elaboração da cena 
acaba por gerar um espetáculo atrelado ao seu contexto social, pois 
está diretamente ligado às histórias de vida dos artistas envolvidos, 
esboçando suas alegrias, tristezas e anseios. Podemos citar o exemplo 
do interprete - criador Vagner Vargas, que trás para a cena uma ques-
tão de gênero, no qual, na infância, foi proibido de dançar balé, pelo 
fato da dança ser socialmente aceita apenas para meninas. Seus pais 
só o deixavam dançar no CTG, como não era seu desejo, ele “nunca 
mais dançou”. Citamos também o exemplo da bailarina Gessi Kon-
zgem, que trás para o processo de criação suas vivências enquanto 
mulher e negra, em uma sociedade ainda patriarcal e racista. Na cena, 
Gessi é presa pelos braços de um homem branco e grita que na escola, 
tinha de ficar escondida, pois era reprimida por seu cabelo, por sua 
cor, por sua existência. O grupo problematiza questões e acredita que 
os resultados dessa provocação acabam atravessando o processo de 
constituição de cada um dos integrantes enquanto “cidadãos”, fato 
que acaba se estendendo ao espectador. Enfatizando a importância 
deste processo, segundo o estudioso ALMADA: “Participar de um 
coletivo de teatro exige afinidade com a vida em grupo, com o fazer 
constante dentro de uma pesquisa continuada, que vai além da criação 
e produção de um espetáculo. (ALMADA, 2012, p. 22). Nesta pers-
pectiva o Tatá desenvolve um teatro na associação com a dança e faz 
surgir a construção de uma dramaturgia do corpo, pautado na drama-
ticidade do gesto e a expressividade do movimento. Fatos sociais e a 
troca com as comunidades do entorno, representados nesses corpos 
em estado espetacular, potencializam crítica, reflexão e recriação só-
cio-histórica-filosófica ao evidenciar no corpo do intérprete as dores 
e as angústias que nos circundam. 

considerações finais

A possibilidade do ator-bailarino se posicionar na criação vai 
ao encontro da formação de um professor-artista-pesquisador autô-
nomo, capaz de aguçar em seus alunos criações que emergem de um 
pensar mais politizado, transformador e que desacomoda, gerando 
fissuras em ambas as partes, possibilitando alcançar novos caminhos 
e formas de observar que antes não foram cogitadas. A escolha dos 
contos no Tatá: Núcleo de Dança-Teatro, surgem de acordo com a ne-
cessidade de se trazer a tona assuntos que foram escritos e problema-
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tizados há muito tempo e que na linguagem textual sensível de João 
Simões Lopes Neto e nas histórias corporificadas pelos atores-bai-
larinos, tornam-se extremamente importantes nos dias atuais. Surge 
através disso a possibilidade de transformação ao pensar o ser social, 
ainda que de forma inicial, quando atravessado por fatos do dia-a-dia 
tão comuns a cada um, sendo (re)vividos e (re)contados na cena. 
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o proceSSo colaborativo na conStrução tex-
tual de uma peça de teatro: uma análiSe Sobre 

o eSpetáculo olha o Santo!

JuLiane nuneS GrinberG

A CIA TEATRAL CABOCLOS DA CIDADE
Em 2013 três atores pelotenses decidiram se reunir para fazer teatro. 

Criou-se então a Cia Teatral Caboclos da Cidade. O grupo era formado por 
Francine Vieira Furtado Mohammed, então aluna do Curso de Licenciatura 
da UFPEL, Hélcio Barbosa Fernandes Júnior e Juliane Grinberg.

PÉS NO CHÃO
Os encontros eram ministrados por Hélcio que observava aten-

tamente o desenvolvimento dos exercícios propostos. O reconheci-
mento do corpo do ator foi o degrau inicial. O grupo precisava de 
uma união, uma “liga” e através de um trabalho corporal esta etapa se 
iniciava. “O corpo tem que dilatar” dizia Hélcio enquanto Francine e 
Juliane dançavam pelo espaço. “Um corpo dilatado é o primeiro pas-
so para um trabalho de atuação e é ele que faz toda energia emanar 
para que assim se abra para a personagem”, falava ele.

Todavia processos criativos desencadeiam outros processos 
criativos e assim surgiu uma proposta de encenação teatral para o 
final do semestre, da Disciplina de Encenação II, que Francine estava 
cursando. Logo, todos decidiram orientar seus encontros para colabo-
rar com Francine na execução das encenações.

Tais experiências trazem uma perspectiva de continuidade, 
de sistematização e de experimentação da linguagem cênica e têm 
em comum uma delimitação clara do campo de conhecimento, o 
teatro, e um modo de produção coletiva. [...] Mas é somente na 
experiência particular de cada companhia e/ou grupo, nos proje-
tos teatrais que desenvolvem, nas condições de que dispõem e no 
diálogo que estabelecem com o seu entorno, visto que são reali-
dades culturais e teatrais distintas, que podemos compreender a 
relação entre fazer teatral e pedagogia. (SANTOS, 2006, p. 11).
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PROCESSO COLABORATIVO
Iniciado o processo de criação, dois eixos principais foram fir-

mados: que as encenações deveriam acontecer na rua e que a abor-
dagem seria popular. Ou seja, um teatro popular na rua. Logo se deu 
a descoberta de um texto chamado Antonio Meu Santo, de João Au-
gusto, comédia que inspirou a todos. Porém eram quatro persona-
gens principais e o grupo possuía apenas duas atrizes. Era chegado 
momento das adaptações. Formou-se um total de cinco encenações.

O ROTEIRO QUE DESPERTOU PAIXÃO
Um roteiro mais que especial surgiu e, sem perceber, o que no 

momento seria a mais importante idéia que conseguiria fazer o grupo 
rumar para o desconhecido, foi executado e cumprido da mesma ma-
neira e dedicação das quais o grupo se empenhara nas demais encena-
ções. Foi o roteiro “As Tias Minas de Pelotas”, encenado no Mercado 
Público Municipal. As “Tias Minas” foi um grupo de mulheres que 
ganhavam a vida vendendo quitutes em locais públicos da cidade de 
Pelotas por volta do século XIX.

MERGULHANDO NA HISTÓRIA
A cidade de Pelotas é conhecida pelos seus tradicionais doces. 

“Na cidade de Pelotas, considera-se a produção tradicional de doces 
uma arte distintiva de sua identidade cultural, fato consubstanciado 
na alcunha de Capital Nacional do Doce [...]” (FERREIRA et al. – 
2008, p. 95).    

O quindim, doce feito com açúcar, coco, farinha de trigo e 
ovos (REGO, 2010, p. 269), foi parte fundamental na construção 
histórica do texto e dramaturgia do mesmo. Ele foi o “ingrediente” 
que “adoçou” a união entre as personagens e as “Tias Minas”. E foi 
através dele que um mundo novo se configurou para os participantes 
do grupo. O quindim, por exemplo, é um doce que foi assimilado, em 
várias regiões do País, ao culto afro-brasileiro, sendo muito usado 
como oferenda a Oxum. (FERREIRA et al. – 2008, p. 111).

“As Tias Minas viveram em Pelotas negociando quitandas 
em taboleiros expostos nos Logradouros Públicos e notabilizaram-se 
pela espécie de brogúncia que comerciaram.” (REVISTA PRINCE-
ZA DO SUL, PELOTAS, 1950). E a partir dessa matéria, descobriu-
se que ali, num passado remoto um grupo de mulheres, intituladas 
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“Tias Minas” utilizavam espaços públicos para vender seus doces. 
Elas aproveitavam a movimentação de pessoas que por ali circulavam 
para oferecer diversos tipos de quitutes.

A preparação para a escrita de um texto teatral pode levantar 
questões em todos os âmbitos, suscitar acontecimentos potencialmen-
te políticos que certamente influenciarão no texto a ser escrito, na 
obra encenada e na visão artística do grupo. (MARTINS, 2010, p. 19).

Dramatizar cenicamente uma parte da história da cidade de 
Pelotas e ao mesmo tempo misturar as experiências de vida de cada 
ator era fundamental. E o mais importante: narrar de uma forma di-
vertida a colaboração que as Tias Minas tiveram para a construção da 
identidade cultural da cidade. 

OLHA O SANTO! - O TEATRO NA RUA
A escrita textual se desenvolveu de uma maneira edificante. 

Cada palavra carregava consigo não apenas uma história local e nem 
tampouco as vivências teatrais; ela trazia consigo uma transformação 
maravilhosamente apaixonante, onde os integrantes do grupo imer-
giam e brincavam com as suas próprias emoções transformando-as 
em texto.

Logo, a peça Olha o Santo! gira em torno de duas mulheres 
solteironas e religiosas – Mimosa e Xoróca –, que relatam, juntamen-
te com a trajetória de vida de suas antepassadas, um pouco sobre a 
história dos doces pelotenses, principalmente o quindim. Por ser um 
teatro na rua, através de uma abordagem popular, incentiva a reflexão 
do público sobre as transformações históricas vem acontecendo, se-
jam elas materiais ou imateriais. 

Dentro dessa proposta, Olha o Santo! trabalha com uma lin-
guagem que oportuniza a interação entre o expectador e o ator, e ten-
ciona fazer com que o público se identifique com o espetáculo. Pode 
ser levado ao centro e periferia da cidade, onde há um esforço para 
que ocorra um diálogo entre as histórias ocorridas naquele local e 
o espetáculo em si, fazendo com as pessoas descubram fatos antes 
desconhecidos por pessoas da localidade. Tão logo com o texto fina-
lizado, o grupo, pode por fim visualizar todas as vivências teatrais que 
possibilitaram a construção do mesmo e daí por diante vislumbrar o 
exercício pleno da arte.



115

referênciaS

As Tias Minas. Pelotas. Revista Princeza do Sul: Pelotas: 1950.
FERREIRA et al. – O doce pelotense como patrimônio imaterial: diálogos entre 
o tradicional e a inovação. MÉTIS: história & cultura: Caxias do Sul: V07, N13, 
p. 95, 111. 2008.
GRAHAM, L. G. Ser Mina no Rio de Janeiro do século XIX. Afro - Ásia, Salva-
dor: N45, p. 29, 30. 2012.
MARTINS, R. O Autor no grupo teatral. Subtexto. Revista de Teatro do Galpão 
Cine Horto: Belo Horizonte: N07 p. 14, 19. 2010.
REGO, A. J. S. Dicionário do doceiro brasileiro; organização de Raul Lody. São 
Paulo: Editora SENAC, p. 269. 2010.
SANTOS, M. T. Fazer e transmitir o teatro como experiência compartilhável. 
Revista de Teatro do Galpão Cine Horto: Belo Horizonte: N03, p. 11. 2006.



116

planeJamento: aSpectoS percebidoS 
em um teatro de grupo

GabrieLa GonçaLveS da roSa Ferreira

maria FonSeCa FaLkembaCH (orientadora)

introdução

Há mais de um ano, que executo atividades relativas à admi-
nistração em um grupo de dança-teatro. A saber, Tatá Núcleo de Dan-
ça-Teatro organizado em 2010 e atualmente mantido com recursos 
financeiros do Programa de Extensão Universitária sendo, portanto 
um dos projetos de extensão da Universidade Federal de Pelotas. Em 
uma ideia inicial, meu papel no grupo deveria ser o de lidar com a 
burocracia administrativa interna da universidade, no entanto como 
um dos objetivos do Tatá é possibilitar vivência artística aos seus in-
tegrantes, que são na maioria estudantes de licenciatura em dança e 
em teatro, esse cenário se amplia. No entanto, também me possibili-
tauma vivência de administradora. Para além das tarefas burocráticas, 
como erroneamente nos referimos às tarefas que se caracterizam pela 
inflexibilidade e pouca inovação, é desejável que um administrador 
se encarregue do desenvolvimento da organização, de modo geral.

Quando penso nas atividades do Tatá e faço ligação com o que 
estudo no curso de administração, penso sempre em planejamento. 
Segundo Chiavenatto (2004), o planejamento se constitui na primei-
ra função do processo administrativo, permitindo o estabelecimento 
dos objetivos organizacionais, conforme os recursos necessários para 
atingi-los eficazmente. Acrescento a esta definição o fato de que o 
processo do planejamento deve ser contínuo, partindo de ações in-
tencionais com o propósito de antecipadamente tornar a realidade um 
objetivo futuro através da tomada de decisão acertada.

A sobrevivência de grupos artísticos no Brasil nos últimos 
trinta anos tem sido penosa, pois já não existem recursos financeiros 
advindos de patrocinadores e bilheteria. Na iminência de terem que 
encerrar suas atividades, os grupos optam por concorrer em editais 
públicos com verbas destinadas ao fomento da cultura ou por inventar 
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novas formas de fazer, produzir sua atividade. No caso específico do 
teatro, se produz o teatro de grupo. De acordo com Carreira (2005), 
na atualidade se têm entendido por teatro de grupo, manifestações 
teatrais que se definem pelo uso do treinamento do ator, pela busca 
da estabilidade do elenco, por um projeto de longo prazo e pela or-
ganização de práticas pedagógicas. Também podemos incluir nessa 
definição a ideia de teatro de grupo como teatro independente, tanto 
financeiramente como esteticamente.

Esta pesquisa tem como objetivo identificar como a função 
planejar se apresenta na constituição e realização das atividades do 
grupo Tatá, através de como os integrantes identificam e agem em 
relação a essa função no cotidiano do grupo.

metodologia

O começo desta pesquisa partiu da observação não estrutu-
rada e quanto ao grau de disfarce, não disfarçada, pois não hou-
ve influencias do pesquisador sobre os observados. A ideia deste 
estudo partiu da minha analise do grupo em seus momentos de 
‘’reunião de produção’’, em que são organizadas as agendas, e dis-
cutidas as novas ações, e em suma como o grupo irá se expandir. 
São nestas reuniões que percebo que não se trata de um grupo que 
se organiza hierarquicamente, mas busca entre os membros a au-
tonomia e ‘’inconscientemente’’ a adocracia. Neste sentido, busco 
as definições de como se organizam grupos de teatro e chego ao 
termo mais pertinente a este grupo que pode ser definido como 
teatro de grupo. Dentre essas análises, como estudante de adminis-
tração, noto deficiências no planejamento organizado pelo grupo, 
planejamento aqui no sentido de processo contínuo e dinâmico. 
Intuo que aprender sobre planejamento é a maior oportunidade, 
enquanto ferramenta, que o grupo tem para crescer.

Quanto ao método de coleta de dados foi utilizada a 
entrevista semiestruturada. Uma amostra, de seis dos inte-
grantes do Tatá Dança-Teatrorespondeu a questões como: 
‘’Como a função planejar, tendo muitas vezes seu sentido 
distanciado do ideário teatral, pode ser ferramenta do fazer 
teatral?”“, ‘’É possível definir o fazer teatral através do pla-
nejamento?’’e ‘’Como pode se utilizar o planejamento den-
tro do fazer teatral?’’.
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reSultadoS e diScuSSõeS 

Para a maioria dos entrevistados o grupo Tatá Dança-Teatro 
pode ser considerado teatro de grupo, essa constatação é importante 
porque dentro desse conceito que prioriza o coletivo, a concepção 
dos objetivos é partilhada fato que se diferencia na prática habitual 
do planejamento, onde essa responsabilidade e as tomadas de deci-
são pertencem a um grupo restrito de pessoas. Em relação à ‘’função 
planejar’’ todos acreditam que pode ser e é uma ferramenta do fazer 
teatral, porém apontam falhas que acontecem desde a concepção dos 
objetivos como no decorrer do processo.Entre as hipóteses apontadas 
pelos pesquisadospara que não seja possível definir o fazer teatral 
pelo planejamento, se destacam questões como: o fato de artistas se 
caracterizarem como ‘’seres de movimento’’ o que facilita a perda 
do objetivo original, a afeição pelo improviso e o desconhecimento 
do artista sobre cadeia produtiva. No que diz respeito à utilização de 
planejamento para o funcionamento das atividades do grupo, os pes-
quisados pensam ser relevante, mas se mostram céticos quanto ao seu 
funcionamento integral. Isso se deve possivelmente pela inconstância 
das práticas dos integrantes, que nem sempre atuam de forma a cobrir 
o planejado, a eventual saída de integrantes, e a demanda externa que 
é flutuante.

concluSão

Parece existir superficialidade tanto do planejamento quan-
to da percepção do grupo sobre isso. O grupo encontra-se no nível 
operacional-tático, significa dizer que, é uma ferramenta que serve 
para, por exemplo, marcar um ensaio e fazer com que ele aconteça. 
Saliento que não percebi ainda se isso interfere ou não na execução 
das atividades do grupo, mas a falta de visão à longo prazo,é um 
obstáculo para o crescimento do mesmo. Refuta-se uma abordagem 
mais ‘’racional’’ da arte, pois se acredita que por ela ser a ativida-
de fim e ter um caráter transcendental não importam os meios nesse 
processo. Por tratar-se de uma atividade subliminar, os objetivos na 
sua maioria são implícitos, portanto não se exerce controle sobre tais. 
Embora o grupo seja por hora de extensão universitária, e se justifi-
que a ausência de expectativas futuras por parte dos integrantes, é 
de interesse social que o grupo mantenha sua existência. Para isso, 
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os integrantes atuais deveriam pensar em estratégias de crescimento 
em longo prazo, que possam ser executadas por novos ingressantes, 
estariam provendo razão de continuidade ao grupo.Como disse Fayol 
(1912) apudStoner (2005) ‘’não há nada que seja rígido ou absoluto 
nas questões administrativas’’, os próximos passos dessa pesquisa se-
rão propor modelos de planejamento estratégico ao grupo, com suas 
adaptações, como por exemplo, a Análise SWOT de forças, fraque-
zas, ameaças e oportunidades e dimensionar a utilidade ou não para 
o grupo até que se consiga definir um modelo útil de planejamento.  
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arte-educação no olimpo com o “grupo Sáti-
roS do gv” – diScípuloS de dioníSio atuam naS 

SombraS da periferia

AutA inês Medeiros lucAs d’oliveirA 
(nutree;PPGAv-MestrAdo; cA; uFPel)

arte-educação– partida e chegada

O ato de aprender encontra-se sucessivamente contextua-
lizadonas lógicas de partida e chegada, dependendo ao mesmo 
tempodo passado, do presente e do futuro. (...) O ato de aprender-
deve ser considerado sob o ângulo de seus impactos individuais 
e socioculturais e mais precisamente ainda, da sua articulação 
(JOSSO, 2000, p.272).

Aprendizagem, conhecimento e formação constituem uma 
tríade inseparável que acompanha toda a nossa existência; dentro ou 
fora da escola, a educação é fator preponderante na vida de qualquer 
ser humano. Proveniente de uma família de professores, esta consta-
tação me acompanha desde cedo, a ponto de fazer dela o meu ofício 
e o meu prazer. Nos últimos anos venho me dedicando a pesquisar 
o movimento de arte-educação, termo que para muitos é considera-
do datado ou superado, tão anacrônico quanto o nome do curso que 
consta em meu diploma de graduação: Educação Artística/Habilita-
ção Artes Plásticas. 

O movimento de arte-educação foi um amplo processo de rei-
vindicação e difusão da importância da manutenção da disciplina de 
Educação Artística nos currículos escolares brasileiros que iniciou com 
a extinção da LDB 5692/71 e a elaboração da “nova” LDBEN 9394/96, 
durante a transição entre o regime militar e o período de redemocrati-
zação do país. Esta foi a época em que entrei na faculdade, no ano de 
1987, imediatamente abracei a causa da arte-educação, movimento que, 
para mim, continua até os dias de hoje, pois ainda lutamos pela garantia 
e qualidade do espaço da Arte dentro das escolas brasileiras.Quase dez 
anos depois, em dezembro de 1996, seria enfim promulgada a LDBEN 
9394/96 e a luta pela inclusão do ensino de Arte nas escolas brasileiras 
terminaria com sucesso, porém, os rumos do movimento seriam abala-
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dos dali por diante, já que a inclusão da arte na LDB era a maior bandeira 
de reivindicação dos arte-educadores. 

Em minha pesquisa de mestrado65, procurei comprovar que, sob 
outra configuração, este movimento prossegue na contemporaneidade 
enquanto tribo afetiva. Segundo Michel Maffesoli (2000, p.194),“as tri-
bos são microgrupos que pontuam a espacialidade a partir do sentimento 
de pertença, em função de uma ética específica”. O paradigma ético-es-
tético através do qual o sociólogo francês analisa a dinâmica da sociali-
dade pós-moderna aponta que é a nossa maneira de sentir que determina 
a forma contemporânea de agir: “Organizam-se tribos mais ou menos 
efêmeras que comungam valores, numa constelação de contornos mal 
definidos e totalmente fluidos. Esta é a principal característica da pós-
modernidade” (MAFFESOLI,2005, p.18).

Voltando ao movimento de arte-educação, hoje, ao invés 
de atuarmos em instituições associativas e burocratizadas, a luta 
continua nas escolas e fora delas,na relação com os estudantes 
e comunidades, além deentre os colegas que buscam melhores 
condições de trabalho.

percurSoS de atuação (eSt)ética

Aquilo que caracteriza a estética não é de modo algum 
uma experiência individualista ou “interior”, antes pelo contrário, 
é uma outra coisa que, na sua essência é abertura para os outros 
(MAFFESOLI, 2000, p.22).

Meu trabalho como arte-educadora é consequência da for-
mação continuada a que fui sendo submetida durante o percurso de 
minha vida.A metodologia biográfica proposta por Josso (2010) fez 
com que eu construísse uma narrativa das experiências com as quais 
fui compreendendo as escolhas que me orientaram, guiada por um 
“acréscimo de lucidez”. Neste movimento, me vi refletida na história 
da arte-educação gaúcha, pois, segundo a autora, “viagem e viajante 
são apenas um”(JOSSO, 2010, p.84).As práticas de teatro que vivi, 
tanto em sala de aula quanto nas ruas, no auge da redemocratização, 
dos festivais de teatro de Pelotas e no movimento estudantil, bem 

65 Programa de Pós Graduação em Artes Visuais – Mestrado (Centro de Artes-U-
FPel), ver referências bibliográficas
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como as teorias libertárias que estudei naquela época66 (Paulo Freire 
e AugustoBoal), fizeram com que até hoje eu enxergue as diversas 
linguagens da arte em diálogo permanente com a educação e com 
os movimentos sociais. Neste sentido, minhas aulas de Arte sempre 
abordaram as questões artísticas através de uma ótica sócio-cultura-
lampla que se aproxima do que autores como Marly Meira e João 
Francisco Duarte Júnior chamam deEducação Estética: “Este ajusta-
mento dos sentidos ao seu ambiente objetivo é talvez a função mais 
importante da Educação Estética” (MEIRA, 2003, p.21). 

Devo reconhecer que minha atual concepção de Estética retor-
nou aos pré-socráticos, ao reconhecer no termo aisthesisa faculdade 
de sentir, o contato compreensivo do homem com a natureza através 
dos sentidos.  Para os pré-socráticos, a Estética não era uma ciência 
ligada ao Belo, mas ao Sensível. Ao mesmo tempo, representantes do 
campo da arte-educação (Herbert Read, Marly Meira e Duarte Junior) 
também defendem uma “educação estética” baseada na sensibilidade, 
reivindicando os saberes do corpo em interação com os saberes do 
mundo. Fechando o rol de novas referências, Michel Maffesoli acena 
com a ideia de Estética como uma maneira de sentir-junto, caracterís-
tica do que ele chama de neotribalismo ou estilo estético, caracterís-
tico da dinâmica socialidade pós-moderna.

Assim, reconstruo a noção de arte-educação e educação esté-
tica, a partir do contato interativo, do que acontece entre o sentir e a 
consciência, entre o cotidiano e a cultura. Aqui vislumbro um novo 
sentido para o ensino da arte, que não apenas contempla e analisa 
a beleza de obras consagradas da história da arte, descolando-se da 
realidade próxima, mas sim uma arte-educação voltada ao estímulo à 
interaçãodos estudantes com o mundo e consigo, ao perceberem com 
um olhar artístico (para além dos olhos) as incontáveis manifestações 
da vida dentro e fora de si.

tribo doS SátiroS – formação e auto-formação

O estar-junto é uma forma profana de religião, diluir-se no 
coletivo para tornar-se o “divino social” (...) O mundo entregue 
a si mesmo vai alicerçar-se na potência intrínseca que o constitui 
(MAFFESOLI, 2000, p. 12/13).

66 O curso de Licenciatura em Educação Artística formava professores polivalen-
tes em três áreas simultâneas: Artes Plásticas, Música e Teatro.
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Hoje dou aula em duas escolas da rede pública estadual no 
município que me viu nascer, Pedro Osório67. O grupo nasceu jus-
tamente quando eu investigava os coletivos, associações e tribos 
contemporâneas. No momento em que eu elaborava e analisava meu 
percurso como arte-educadora, outra tribo se formava ao meu redor.
Os sátiros são seres “brincalhões que vivem nas florestas ao redor do 
Olimpo, perseguindo ninfas, às margens dos rios e lagos”. Segundo 
a mitologia grega, foram os sátiros que criaram Dionísio, o deus do 
vinho, das orgias e do Teatro. No trecho a seguir, retirado do livro 
“Elogio à Razão Sensível” (1998), Maffesoli propõe a busca por um 
“saber dionisíaco” como parte da construção do que ele chama de 
sociologia da orgia: 

Convém elaborar um saber “dionisíaco” que esteja o mais 
próximo possível de seu objeto. Um saber que seja capaz de in-
tegrar o caos ou que, pelo menos, conceda a este o lugar que lhe 
é próprio. Um saber quesaiba, por mais paradoxal que isso possa 
parecer, estabelecer a topografia da incerteza e doimprevisível, da 
desordem e da efervescência, dotrágico e do não-racional. Coisas 
incontroláveis,imprevisíveis, mas não menos humanas. Coisas 
queem graus diversos, atravessam as histórias individuaise cole-
tivas. Coisas, portanto, que constituem a viacrucis do ato de co-
nhecimento. É isso, propriamente,que remete para o que acabei de 
chamar de saber“dionisíaco (MAFFESOLI, 1998, p 12).

Elevado ao grau de exercício de práxis é com o Grupo Sátiros 
do GV, entre teorias e práticas que desde 2012 venho consolidan-
do minha formação e a formação de cerca de trinta adolescentes. Os 
sátirosque me rodeiam realizam ações de arte-educação expandidas 
desde os recantos mais profundos de Pedro Osório até outros muni-
cípios da região sul do estado. Já realizamos atividades em escolas, 
parques, asilos, centros comunitários, hospitais, creches, praças e até 
em teatros. O grupo desenvolve ações de intervenção cênica através 
do Teatro Invisível e Teatro Fórum, baseado nas propostas do Teatro 
do Oprimido, de Augusto Boal. Também já montamos duas peças de 
teatro infantil de autoria de Maria Clara Machado – “O Rapto das 
Cebolinhas”, em 2013, e “Chapeuzinho Vermelho”, em 2014.

67 Esta cidade, banhada pelas águas de dois rios confluentes, atendia pelo antigo 
nome de “Vila Olimpo”.
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Concluí o mestrado em 2014, mas o grupo continua suas ações 
até hoje, o que me mantém atenta às características dos agrupamentos 
contemporâneos e o que faz com que eu siga acreditando na arte-e-
ducação como movimento social, não apenas deflagrado por profes-
sores, mas também pelos estudantes, agentes da educação. A arte é 
pedagógica por excelência e os grupos se mantêm através de laços 
afetivos, baseados no querer estar-junto, nos interesses em comum 
e na potência que os aglutina. Esta é a força que gerou os Sátiros e é 
dela que o grupo se retroalimenta.
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