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“O teatro disponível não é necessariamente aquele 

que a vida pede – certas necessidades permanecem 

insatisfeitas. Inquietude de vida e de morte. Em caso 

de necessidade, se o teatro falta, nos falta, e se a 

carência persiste, algo corre o risco de morrer. ‘Nós’ 

não morreremos, claro que não. Encontram-se 

substitutos. Mas algo em nós pode morrer: O quê?” 

(GUÉNOUN, 2004, p. 16). 

 



 

 

 

 

Resumo 

 

 

 

MALASPINA, Arthur. Experimentação atoral: entre as teorias do drama e o 

pós-drama: o heterogênero como gênero contemporâneo. Pelotas: 

Trabalho de Conclusão do Curso de Teatro / Centro de Artes / Universidade 

Federal de Pelotas, 2015. 

 

 

 

Este trabalho tem como propósito refletir sobre a criação atoral a partir das 

questões de gêneros teatrais e literários. O objetivo específico é o de 

compreender a experimentação atoral contemporânea, especificamente o 

contexto do ator no teatro de pesquisa, em relação aos gêneros teatrais e 

literários. A partir da análise da tensão entre os elementos basilares do 

fenômeno teatral, pretende-se verificar o dinamismo e as alterações em suas 

respectivas funções. Por meio da abordagem dos principais gêneros teatrais da 

antiguidade clássica pretende-se compreender o desenvolvimento do drama e 

sua posterior dissociação do teatro, investigando os novos paradigmas que lhe 

foram conferidos dentro prática teatral contemporânea e como isso pode 

contribuir na criação do ator no presente.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa tem como tema a experimentação atoral a partir de 

reflexões sobre questões de gêneros teatrais e literários. Por conta disso, o 

problema de pesquisa busca compreender a experimentação atoral 

contemporânea, especificamente o contexto do ator no teatro de pesquisa, em 

relação aos gêneros teatrais e literários. Quando falo em teatro, me refiro ao 

teatro enquanto uma arte, isto é, um teatro que é composto com uma lógica do 

teatro de arte dos diretores-pedagogos do início do século XX que é contrária 

ao “comercialismo, ao sensacionalismo e exibicionismo barato, à ignorância, à 

indiferença e à falta de disciplina” (COPEAU apud CARLSON, 1997, p.329).  

A metodologia de pesquisa consistiu em um duplo movimento. O 

primeiro foi o de compreender a questão dos gêneros no teatro e na literatura. 

O segundo, realizado concomitantemente aos estudos e embasamento teórico, 

foi a criação de um experimento cênico para verificar in loco as possíveis 

relações entre as teorias dos gêneros modernos e a criação teatral 

contemporânea. 

Olhar para o teatro no presente e analisá-lo enquanto foi criado, se 

mostrou um exercício extremamente difícil. Mesmo partindo de referências 

teóricas tradicionais e vivências teatrais pessoais como parâmetros para a 

análise, o material coletado (arquivo textual, visual ou sonoro) se mostrou 

bastante complexo. Por conta dessa complexidade, a opção foi fazer uma 

análise por meio de fragmentos que dialogam com os referenciais teóricos e 

com a arte contemporânea. Com essa opção metodológica, foi possível 

evidenciar uma verdadeira malha de fatores que podem estimular o 

pensamento no teatro hoje. 

O texto é dividido em duas partes. A primeira parte é dedicada à 

referência teórica e, na qual, apresento reflexões sobre o teatro, seus principais 

gêneros históricos e os gêneros literários.  Na segunda parte apresento o 

roteiro criado para melhor compreender a criação atoral em relação aos 

gêneros teatrais e literários e, também, onde evidencio análises realizadas na 

preparação, na execução e após o experimento “Experimentação atoral: entre 

as teorias do drama e o pós-drama: o heterogênero como gênero 
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contemporâneo”.  Por fim, faço algumas considerações sobre o trajeto de 

pesquisa, sobre os achados e as dificuldades encontradas numa pesquisa que 

reúne reflexão teórica e prática criativa. Acrescento, também, a esse texto um 

DVD com a gravação do experimento que realizei na pesquisa para possibilitar 

a aproximação da obra teatral com essa reflexão teórica. 
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PRIMEIRA PARTE 

 

 

Neste capítulo pretendo analisar o dinamismo e as alterações na função 

de cada um dos elementos basilares do fenômeno teatral. Na sequência, será 

apresentado um breve estudo sobre os principais gêneros teatrais e seus 

desdobramentos em meio ao período das vanguardas artísticas do início do 

século XX até a definição de Teatro Pós-dramático. Por final, debater-se-á os 

gêneros textuais em função da relação entre drama e texto. 

 

O fenômeno teatral: ver fazer e fazer ver o fogo. 

 

Desde a antiguidade clássica, a figura geométrica de um triângulo 

representa a tríade do fenômeno teatral, sustentando seus três vértices pela 

tensão entre ator, público e o texto. Com o decorrer do tempo, o entendimento 

dessa tríade teve um dinamismo provocado por alterações na função de cada 

um desses elementos basilares do teatro, assumindo respectivamente as 

posições de atuação (ator), recepção (público) e dramaturgia (texto). Segundo 

Mariz (2007, p.2), “é nessa tríade complementar, e não em suas partes, que 

reside a substância do teatro”. 

o que garante a especificidade do teatro, enquanto arte, em 
todas as épocas e estilos, não é a palavra, mas o ator, sua 
presença física perante o espectador. Em alguns casos, o 
teatro pode até prescindir do texto, como na mímica; ou da 
plateia, como é o caso do trabalho de Grotowski [...]. Mas, sem 
o ator, o teatro, em seu sentido pleno, não pode existir; passa a 
ser outra coisa. [...] O texto, quando utilizado, é um dos 
veículos, a ponte, o pretexto para o ato teatral, para o encontro 
que, em última instância, constitui o teatro. [...] O texto teatral é 
escrito para ser compartilhado, edificado junto, não somente 
com o leitor, mas com todas as outras categorias sociais que 
formam o conjunto da atividade teatral. O teatro não é apenas 
verbo. É também o corpo que o personifica. É edifício poético, 
que se constitui da criatividade e do trabalho coletivo (MARIZ, 
2007, p. 4-5). 
 

A partir dessa relação de probabilidade da ausência de um dos 

elementos da tríade, pode-se verificar em cada situação se o fenômeno teatral 

se constitui ou não. Contudo, torna-se importante para esta verificação 

evidenciar as diversas conotações que o elemento texto traz consigo, não 

ficando restrito somente ao âmbito literário, pois o que  
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distingue este último de outros gêneros literários é justamente o 
fato de que ele não se compõe apenas de palavras, mas de 
silêncios, de gestos, de espaços poéticos que se erguem e 
ganham corpo por intermédio dos atores e espectadores 
(MARIZ, 2007, p. 5). 
 

Por outro lado, pode-se enxergar essa tríade sob uma perspectiva de 

engrenagem perfeita, na qual as interdependências de cada um dos elementos 

se diluem, formando um sistema homogêneo, constituído por uma ação singela 

existente por toda a história do fenômeno teatral, o ato de prestigiar. 

Se eu fosse poeta, afirmaria de bom grado que o segredo da 
origem do teatro nos é desvendado pelo fogo ao redor do qual 
se forma o círculo silencioso da comunidade familiar. O teatro 
não se limita a isso, mas é aí que se revela sua armadilha 
irresistível: o prestígio do ato. Essa chama que baila sem parar, 
esse ato puro, gratuito, cujo fim não se conhece, basta para 
prender, cativar a atenção da criança, do homem e do velho 
(TOUCHARD, 1978, p.11). 

 

Apesar de a palavra teatro estar relacionada ao fenômeno teatral, sua 

etimologia parte da Grécia antiga, théatron, significando lugar de onde se vê, e 

não o palco ou o espaço para a atuação, referenciando-se, de acordo com 

Mariz (2007, p.2-3), à perspectiva do espectador, da recepção, mas, com a 

contrapartida do objeto a ser visto. Portanto, o fenômeno teatral se constitui por 

meio da complementaridade das ações ver fazer e fazer ver, no qual “o ator 

está para o espectador, assim como o palco está para a plateia” (MARIZ, 2007, 

p.2). 

o teatro não é uma atividade, mas duas. Atividade de fazer e 
ver [...] as duas atividades são indissociáveis e ‘o teatro’ só 
existe com a condição de que ambas se dêem 
simultaneamente [...] O teatro impõe, num espaço e num tempo 
compartilhados, a articulação do ato de produzir e do ato de 
olhar. E ele só de mantém de pé se estas duas ações se 
orquestrarem (GUÉNOUM, 2004, p.14).  
 

Além da relação necessária entre tais ações que conjuga o fenômeno 

teatral, a palavra teatro também está associada a diversas imagens, entre as 

mais comuns, estão a do edifício teatral, no qual se representam peças 

teatrais, e a de teatro como gênero literário. Segundo Mariz (2007, p. 1), pode-

se estabelecer uma ligação entre dois verbos imprescindíveis para que tal 

fenômeno aconteça, o ir, por estar associado à edificação teatral, e o ler, 

partindo da ideia de teatro como uma linguagem (gênero). 

A partir da noção de teatro como gênero literário, inúmeras discussões 

teóricas foram geradas, entre elas o da supremacia do texto sobre o conjunto 



14 
 

 
  

do espetáculo, restringindo a palavra como parte mais importante do 

acontecimento teatral, sendo que “o teatro não se limita ao campo da literatura” 

(MARIZ, 2007, p. 2), ele pertence também ao gênero espetacular. Contudo, 

não se deve considerar como “a boa ou má execução de uma obra completa” 

(MAGALDI, 1994, p.16) o que “tão pobremente denominamos espetáculo” 

(TOUCHARD, 1978, p.11), pois o teatro se completa com ambos os gêneros, o 

espetacular e o literário. 

Entretanto, o texto, durante séculos, foi o mais importante resíduo 

teatral, estando sempre associado ao fenômeno da teatralidade, o que 

contribuiu para que o texto dramático passasse a ser o centro dos estudos 

teatrais, pondo de lado os elementos da encenação1 por falta de mecanismos 

que garantissem uma compreensão e análise em relação da mesma. Tal 

análise se diferencia de uma reconstituição histórica, pois “o analista assistiu à 

representação, obteve dela uma experiência viva e concreta, enquanto o 

historiador se esforça em reconstituir espetáculos a partir de documentos e 

testemunhos” (In: PAVIS, 2003, p. XIX).A partir dessa vivência “sem o filtro 

deformante de registro e testemunhos” (In: PAVIS, 2003, XIX), o espectador 

decompõe, corta em “fatias infinitesimais”2 (PAVIS, 2003, p.4), a obra 

representada, analisando parte a parte, para posteriormente poder ter uma 

descrição de uma totalidade, ou pelo menos um conjunto de sistemas por ele 

organizados. Contudo, a teoria do teatro, reconstituída historicamente através 

do resíduo textual, voltou-se mais para o drama em forma escrita que 

encenada. Segundo Mariz, é atribuído à  

palavra escrita uma nobreza e uma superioridade que adviriam 
tanto do caráter de permanência que ela possui, face à 
efemeridade da prática teatral, quanto da distinção de valor que 
as sociedades ocidentais costumam fazer entre o trabalho 
intelectual e o artesanal, em decorrência de motivos históricos, 
políticos e econômicos específicos (MARIZ, 2007, p. 2). 
 

                                            
1A encenação não é mais concebida aqui como a transposição de um texto em uma 
representação, mas como a produção cênica na qual um autor (o encenador) obteve toda a 
autoridade e toda autorização para dar formar e sentido ao conjunto do espetáculo (In: PAVIS, 
2003, p. XVIII) 
2Patrice Pavis sugere modelos de questionários, inclusive um elaborado por ele próprio, no 

qual desenvolve perguntas sobre as características gerais da encenação, cenografia, sistema 
de iluminação, objetos, figurinos, maquiagens, máscaras, performance dos atores, função da 
música, texto, espectador e, inclusive, questões que na leitura da encenação não fez sentido. 
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Cabe questionar o porquê de manter presente no fazer teatral a 

reprodução de resíduos de um passado ‘saudoso’, os quais não referenciam o 

contexto atual. Contudo, não cabe renegá-los, pois estão presentes e fazem 

parte do que veio a se tornar o hoje. Para Mariz (2007, p. 3) o que torna o 

teatro universal são as experiências de trocas, de interação, de relação que se 

estabelece entre humanidades, e não sua dimensão literária.  

A literatura dramática surge em determinados lugares, em 
circunstâncias históricas precisas, não sendo, de forma 
alguma, universal. Desse modo, a necessidade, a importância 
e a própria existência do texto dramático variam, conforme as 
culturas e o contexto histórico (MARIZ, 2007, p.3). 
 

Entretanto, não considerá-la universal não significa que a literatura 

dramática não tenha sua importância, pois todo o seu caráter de permanência, 

“é, por si só, vivamente assegurado pela grandeza e pela força poética de 

autores como Ésquilo, Sófocles, ou Shakespeare” (MARIZ, 2007, p.3), cujos 

respectivos teatros  eram compreendidos inseparavelmente junto as “suas 

obras poéticas, os atores que as representavam, o palco em que foram 

executadas e o público que as presenciou” (ORTEGA Y GASSET, 1991 apud 

MARIZ, 2007, p.5). 

A fim de traçar um panorama atual da estrutura do acontecimento do 

fenômeno teatral, é cabível questionar quais os possíveis desdobramentos 

quanto à estrutura e ao conteúdo das obras poéticas que se representam; 

quem são esses atores; onde está localizado este palco; e com que público o 

teatro se relaciona. 

Partindo da condição de ‘peça de museu’, Guénoun (2004, p.130) 

analisa que o teatro não deve sobreviver para tentar impor um passado já 

enfraquecido e oculto na contemporaneidade, pois as pessoas não vão mais ao 

teatro para estarem diante de uma personagem, ou para se depararem com 

figuras imaginárias, muito menos para vivenciarem uma subjetividade da 

representação. Contudo, se o teatro repousasse apenas em um modo de 

representação que busca somente a ilusão3 ou identificação, ele deveria 

desaparecer, pois os espectadores deixaram de ser ameaçados só pelo 

                                            
3Segundo Pavis (2011, p. 202), a ilusão está presente quando toma-se por real e verdadeiro o 
que não passa de uma ficção, no qual a criação artística faz referência há um mundo possível, 
no caso, o mundo de hoje. Os objetos de ilusão são: o mundo representado, a cenografia, a 
fábula e a personagem. 
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espetáculo e passaram a ativar tal fantasia facilmente através do cinema por 

meio de recursos que garantem uma verossimilhança na qual o teatro 

dificilmente estará a par. Sendo assim, talvez o que resta para o teatro é expor 

a sua nudez, mostrar-se como jogo. 

Segundo Guénoun (2004, p.131-134) no palco hoje só resta, com 

algumas exceções, o jogo dos atores, no qual estes não estão mais 

subordinados a dar vida às personagens. Os atores demonstram que estão 

representando por meio do trabalho, de protocolos, de técnicas ou de 

inspirações que não obedecem mais ao imaginário do personagem, este que 

foi diluído pelas escritas contemporâneas e até maltratado em diversos textos 

clássicos. Trata-se de um existência cênica demarcada por uma apresentação 

seca, no qual a verdade não é mais a do texto, pois as palavras são exibidas 

de forma nua, sendo vistas primeiramente porque são ouvidas. 

Na virada do século XX, a exemplo de outras artes da 
representação, o teatro toma consciência de seu vazio interior 
e projeta esse vazio para o exterior. Evidentemente, tal 
reversão não poderia ocorrer sem a reunião de alguns 
pressupostos essenciais, de Zola a Craig, passando por 
Antoine, Lugné-Poe e Stanislávski: o surgimento do encenador 
moderno, que tende a tornar-se autor da representação; a 
emancipação da cena em relação ao texto; a focalização 
progressiva dos artistas na essência de sua arte, naquilo que é 
especificamente teatral; a autonomia completa – para além do 
compromisso e da união proposta pela síntese wagneriana das 
artes ou Gesamtkustwerk – do teatro e do teatral em relação às 
outras artes e técnicas que participam da representação. A 
cada vez que se tenta definir a revolução que se completa 
nesse momento da história do teatro coloca-se a ênfase na 
sagração do encenador e no fim da tutela absoluta do 
dramático sobre o teatral; mas seria lastimável esquecer outro 
fator cuja importância só é mensurável diante do buraco negro 
da cena: a revelação da teatralidade pela escavação, 
prospecção, investigação do teatro (SARRAZAC, 2013, p. 56). 
 

A partir da ideia de Sarrazac, o teatro se confessa teatro e o espectador 

é convidado não mais para o evento teatral, mas sim para o cerne da 

representação, a teatralidade, que segundo a famosa definição de Roland 

Barthes (1964, p. 41 apud SARRAZAC, 2013, p. 57) “é o teatro menos o texto”, 

não no sentido de renegá-lo, mas sim “as relações que o texto mantém com os 

outros componentes da representação teatral” (SARRAZAC, 2013, p. 59). 

Trata-se de uma espessura de signos e de sensações que se 
edifica em cena a partir do argumento escrito, é aquela espécie 
de percepção ecumênica dos artifícios sensuais, gestos, tons, 
distâncias, substâncias, luzes, que submerge o texto sob a 
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plenitude de sua linguagem exterior (BARTHES, 1964, p.41-42 
apud PAVIS, 2003, p. 372). 

 
 Segundo Barthes, a teatralidade não se refere à literatura, ao teatro de 

texto, aos meios escritos, aos diálogos e até mesmo, às vezes, à narrativa e a 

à dramaticidade de uma fábula logicamente construída. A teatralidade se 

localiza entre o fazer ver (ator) e o ver fazer (espectador), atuando como um fio 

condutor entre essas duas ações, evidenciando ao máximo as potencialidades 

visuais e auditivas do texto, ou seja, tudo aquilo que está oculto e latente no 

drama. 

A partir das reflexões aqui apontadas, tenho como objetivo principal 

localizar e compreender o fenômeno teatral, partindo da referência da tríade 

complementar constituída por ator, espectador e texto. Contudo, cabe 

questionar a sobrevivência do teatro, para onde ele caminha, qual a relação 

que se estabelece entre essa tríade hoje.  

Ninguém vai mais ao teatro na esperança de ali se deixar 
envolver, enfeitiçar, iludir pelos prestígios oníricos ou 
fantasmáticos de uma narrativa ou de uma figura. Os 
espectadores que buscam histórias entram num cinema ou 
ligam o videocassete. Abrem livros, com ou sem ilustrações. 
Talvez, em outros tempos, o teatro tenha respondido a esta 
função, é difícil saber ao certo: destas épocas conhecemos a 
ideologia, mas muito mal a efetividade. Hoje ninguém se instala 
mais numa poltrona para saber o que será feito de Agripina, 
nem para acompanhar, de novo, as já conhecidas desventuras 
de Édipo nem de Clov – por elas mesmas, na autonomia de 
sua ficção. Vai-se ao teatro para ver um espetáculo, de acordo 
com a expressão hoje em dia familiar. O que isto quer dizer? 
Precisamente o seguinte: que a pessoa vai ao teatro com a 
intenção de que ali lhe apresentem uma operação de 
teatralização. O que se quer é ver o tornar-se-teatro de uma 
ação, de uma história, de um papel. Os espectadores de teatro, 
a fórmula é talvez menos boba do que parece, vão ao teatro 
para ver teatro. Poderíamos mesmo dizer: para ali ver o teatro, 
a incidência, o advento do acontecimento singular do teatro, 
naquele lugar e naquela hora. Isto é: aquilo mesmo que 
acontece em cena enquanto cena: as práticas da cena 
enquanto práticas. Ver como fazem aqueles que ali se 
apresentam (GUÉNOUN, 2004, p. 138-139). 
 

 A partir do momento em que o teatro revela que é teatro, no qual o 

espectador, astuto, passa a compartilhar tal revelação, despertando o interesse 

até o ponto de assistir inúmeras vezes a mesma história, não para 

compreendê-la, mas sim para verificar o como foi materializada em cena, há 

possibilidades de compreender essa relação sincera que se estabelece entre o 

teatro e o espectador, a partir do instante em que a arte teatral se define como 
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uma linguagem constituída pela forma e conteúdo junto aos seus respectivos 

signos, assim como a literatura.  

 

A questão dos gêneros no teatro. 

 

 Neste trecho será abordado os principais gêneros teatrais da 

antiguidade clássica - tragédia e comédia; bem como seus aperfeiçoamentos 

para chegar ao que se intitulou de drama, gênero que conferiu ao texto uma 

longa soberania; também apresento a dissociação entre drama – textocêntrico 

– e teatro provocada pelo movimento vanguardista do início do século XX; e, 

por final, um breve panorama sobre os novos paradigmas do drama no teatro 

contemporâneo.  

 

Tragédia e Comédia 

 

Na Grécia antiga, sob a atmosfera de rituais de sacrifício, dança e culto, 

os homens se ligavam aos deuses por meio de sagrados festivais báquicos em 

homenagem a Dioníso, o deus do vinho, da vegetação e do crescimento, da 

procriação e da vida exuberante. O desenvolvimento de tais ritos acabou 

resultando nos seguintes gêneros teatrais: tragédia e comédia, no qual o 

primeiro imitava os homens virtuosos e superiores e, o segundo, os viciosos e 

inferiores. Sendo assim, a arte dramática desenvolveu-se simultaneamente sob 

esses dois gêneros.  

O texto mais influente sobre o assunto é a Poética de Aristóteles. Desde 

essa análise do estagirita, a questão tem sido recolocada periodicamente. O 

estudo de Aristóteles se concentra nas características da tragédia – gênero 

teatral da antiguidade clássica – e para fazer isso, Aristóteles utiliza o seu já 

conhecido método analítico que vai do mais amplo ao mais específico.  

A tragédia é a imitação de uma ação importante e completa, de 
certa extensão; deve ser composta num estilo tornado 
agradável pelo emprego separado de cada uma de suas 
formas; na tragédia, a ação é apresentada, não com a ajuda de 
uma narrativa, mas por atores. Suscitando a compaixão e o 
terror, a tragédia tem por efeito obter a purgação dessas 
emoções (ARISTÓTELES, 1966, p. 8). 
 



19 
 

 
  

 A partir da definição aristotélica da tragédia, suas personagens deveriam 

produzir a “imitação” através da “ação”, com um adendo para não se confundir 

o imitar com o ser, pois esta imitação não se referia aos homens, seus 

“caracteres”, mas a uma certa maneira de agir, às ações, da vida, da 

(in)felicidade. Entretanto, para que essas personagens se concretizassem, era 

necessário estarem compostas por um “caráter” e “pensamento”, pois 

justificavam as causas dos seus atos, buscando estabelecer uma métrica, 

fosse na elocução ou na música, para então constituir o que era considerado o 

“belo espetáculo oferecido aos olhos” (ARISTÓTELES, 1966, p.9).    

 A tragédia, segundo a Poética, é constituída por seis elementos na 

representação cênica: a fábula, que é a imitação da ação; os caracteres, que 

dizem respeito à boa qualidade das personagens; as elocuções, que são o 

conjunto dos versos; as ideias, tudo o que dizem os personagens para 

manifestar seu pensamento; o espetáculo, que é a parte cênica; e o canto, 

principal adorno do espetáculo. 

 A extensão da “ação”, proposta por Aristóteles como o elemento central 

da tragédia, constitui um “todo”, composto por “princípio”, “meio” e “fim”, para 

que não comecem e nem acabem ao acaso, garantindo além da grandeza, 

certa ordem, capaz de excitar o temor e a compaixão, características 

peculiares deste gênero. Sendo o “princípio”, podendo ser seguido ou não de 

outra coisa, mas que prepara para algo que seria natural acontecer ou não. O 

“meio” o que intermedia duas coisas. E o “fim” trata-se do desencadeamento, 

demarcado pela mudança da felicidade para o infortúnio em função de algum 

erro grave da personagem, com total interrupção, pois após ele nada mais 

acontece.  

No que se refere a comédia, Aristóteles a define como “imitação de 

maus costumes, mas não de todos os vícios; ela só imita parte do ignominioso 

que é o ridículo” (1966, p. 7). O adjetivo ridículo refere-se a um defeito, ou 

desejo, que não apresenta aspecto doloroso ou corrupto.  

Segundo Touchard, o motivo de as personagens apresentarem 

qualidades morais inferiores na comédia deve-se ao fato de que “a partir do 

momento em que a personagem no palco não mais representa a mim mesmo 

no instante em que vivo, assim que se converte no outro (e esse outro que sou 



20 
 

 
  

eu no passado e no futuro), desenvolve-se a comédia” (TOUCHARD, 1989, 

p.32). 

A atmosfera cômica nasce a partir do momento em que não me 
sinto mais em jogo; mas ela só se torna realmente dramática, 
só exige a encenação quando é levada a esse ponto extremo 
do distanciamento, que se manifesta pelo riso. [...] O riso, 
portanto e, mais profundamente ainda, o sentimento de 
libertação, de ruptura total de que ele é indício, surgem como a 
própria finalidade da comédia (TOUCHARD, 1989, p.34-35). 
 

Os elementos da comédia contribuem para instaurar a ideia de “um outro 

que não sou eu ou de um eu que rejeito” (TOUCHARD, 1989, p. 32), causando 

uma ruptura para com o espectador, este que “não se sente tentado a 

identificar-se com um indivíduo que despreza” (TOUCHARD, 1989, p. 33). 

A partir da aceitação da realidade por meio de formas limitadas e 

invioláveis, Touchard define a tragédia e a comédia, além de outros gêneros, 

como “apenas uma coerção de linguagem imposta pela tradição” (1989, p. 24) 

considerando que elas não se configuram da maneira como as quiseram 

definir, assim o autor refere-se a uma atmosfera trágica ou atmosfera cômica. 

Pouco importa que o desfecho seja feliz ou infeliz, que os 
personagens sejam os grandes ou pequenos deste mundo, que 
os acontecimentos, postos em ação, sejam consideráveis ou 
fúteis. Nada disso tem importância em si. Aquilo que faz a 
atmosfera trágica não é a peça, é o espectador; o que conta 
não são os personagens em si, seus atos em si, mas suas 
relações com o espectador (TOUCHARD, 1989, p. 24). 
 

Touchard (1989, p.24) concorda que a reação do espectador foi objeto 

de estudo para Aristóteles compor as regras contidas na Poética, porém o 

autor afirma que com o decorrer do tempo esqueceram desse espectador, que 

já não era mais o mesmo, e só consideraram as regras.  

A tragédia traz consigo a noção de ação, que segundo Aristóteles, 

“representa não homens, mas ações”. De acordo com Touchard (1989, p. 25), 

“a atmosfera trágica existe desde que me sinto como sujeito na ação que se 

representa”. Tal representação não deve visar o realismo, pois não se baseia 

sobre o real (o que aconteceu), mas sobre o possível (o que poderia ter 

acontecido). A noção de possível é limitada pelo verossímil, que corresponde 

ao horizonte de expectativa do espectador, e pelo necessário. Dentro do 

verossímil, há um espaço não tanto do possível, mas do plausível, ou seja, 

“daquilo que um grupo social, em uma época dada, acredita possível” 

(ROUBINE, 2003, p. 15). 
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 As classificações que distinguem ambos os gêneros, a comédia e a 

tragédia, “só foram estabelecidas a partir da experiência das reações do 

espectador” (TOUCHARD, 1989, p. 24), considerando-o sob duas situações 

extremas: a primeira quando ele se reconhece inteiramente, implicando uma 

adesão e compromisso com o que vê, constituindo uma atmosfera trágica; já 

na segunda há uma recusa dessa identificação, renegando qualquer 

semelhança ou traço comum, gerando libertação, ruptura e alívio, instaurando 

assim, a atmosfera cômica. 

Naturalmente, o contraste revelava-se mais evidente entre a 
tragédia e a comédia porque a comédia plebeia era 
considerada apenas como um parente pobre da tragédia, a 
única na qual se detinha a reflexão dos filósofos. Entretanto, 
por um paradoxo aparente, o teatro evoluía para a confusão de 
gêneros. Tragédia e comédia uniam-se, aperfeiçoavam-se, 
amalgamavam-se sob o nome novo de ‘drama’ ou de ‘peça’ e, 
frequentemente, abandonavam numa insípida mistura, seu 
brilho e razão de ser (TOUCHARD, 1989, p.18).  

 

 A ideia da presença de uma atmosfera trágica ou cômica, proposta por 

Touchard (1989, p. 24), trata-se de uma considerável contribuição por parte 

dos gêneros teatrais da antiguidade, pois desestagna a forma enrijecida do 

gênero baseada no homem de um ontem, e passa a aderir à condição 

inconstante e maleável, que o próprio significado da palavra atmosfera se 

refere quando a define como ar, para às novas regras que vieram a ser 

estabelecidas a partir da experiência das reações do espectador para se 

categorizar novos gêneros. 

 

Drama 

 

Adoto como principal interlocutor sobre a questão do Drama o autor 

Peter Szondi e seu livro “Teoria do Drama Moderno” [1880-1950]. Essa opção 

tem relação direta com o que se entende atualmente por Teatro Pós-

Dramático, pois os estudos sobre as manifestações teatrais denominadas “Pós-

Drama” dialoga diretamente com Szondi. O texto “Teoria do Drama Moderno” 

depreende seu especifico conceito de drama, no qual os prólogos, coros e 

epílogos são suprimidos, restando somente o diálogo à textura dramática. No 

contexto da era clássica, o que designava o drama era o cumprimento das leis 

de sua forma, não levando em conta a história nem a dialética entre forma e 
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conteúdo, tornando o drama possível em qualquer tempo e podendo ser 

invocado na poética de qualquer época.  

No Renascimento, após a supressão do prólogo, do coro e do 
epílogo, ele (o drama) tornou-se, talvez pela primeira vez na 
história do teatro (ao lado do monólogo, que era episódico e, 
portanto, não constitutivo da forma dramática), o único 
componente da textura dramática. É o que distingue o drama 
clássico tanto da tragédia antiga como da peça medieval, tanto 
do teatro mundano barroco como da peça histórica de 
Shakespeare. O domínio absoluto do diálogo, isto é, da 
comunicação intersubjetiva no drama espelha o fato de que 
este consiste apenas na reprodução de tais relações, de que 
ele não conhece senão o que brilha nessa esfera (SZONDI, 
2001, p. 30). 
  

De acordo com Szondi (2001, p. 26), o drama, como conceito histórico, 

representa um fenômeno da história literária, tal como se estabeleceu na 

Inglaterra elisabetana, na França do século XVII, e no classicismo alemão. Ao 

transpor a existência humana como conteúdo, ele torna-se um documento da 

história da humanidade.  

O homem entrava no drama, por assim dizer, apenas como 
membro de uma comunidade. A esfera do “inter” lhe parecia o 
essencial de sua existência; liberdade e formação, vontade e 
decisão, o mais importante de suas determinações. O “lugar” 
onde ele alcançava sua realização dramática era o ator de 
decisão. Decidindo-se pelo mundo da comunidade, seu interior 
se manifestava e tornava-se presença dramática (SZONDI, 
2001, p. 29). 
 

A partir da ideia do drama como algo absoluto, tem-se a ausência do 

dramaturgo no sentido de que este não fala, mas institui a conversação, 

fazendo com que o drama seja imposto e não escrito. As palavras tratam de 

decisões enunciadas a partir de uma situação estabelecida, remetida por um 

autor, contudo, isto não confere ao autor à reprodução da própria expressão, 

muito menos um discurso direto ao público. 

Este [o público] assiste à conversação dramática: calado, com 
os braços cruzados, paralisado pela impressão de um segundo 
mundo. Mas sua passividade total tem (e nisso se baseia a 
experiência dramática) de converter-se em uma atividade 
irracional: o expectador era e é arrancado para o jogo 
dramático, torna-se o próprio falante (pela boca de todas as 
personagens, bem entendido) (SZONDI, 2001, p. 31).  
 

Essa relação de passividade entre o espectador e o drama se 

estabelece através do tipo de palco criado para o drama renascentista e 

classicista, o “palco mágico”, assim chamado porque não contém a passagem 

para a plateia e só se torna visível no início do espetáculo, no qual aparenta ser 
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retomado pela peça ao final, quando cai a cortina, agindo como uma forma de 

distanciamento entre o drama e o espectador. Já a relação ator-papel é 

inversa, pois não visa o distanciamento, mas, sim, a fusão entre o drama e o 

espectador para a construção do homem dramático. 

Outro aspecto apontado por Szondi (2001, p. 32) refere-se ao caráter 

primário que o drama possui, no qual sua época é o presente, o que não 

significa que ele seja estático, pois o presente acontece e logo se torna 

passado, não estando mais presente na cena, instaurando um princípio de 

futuro fora da representação, o que configura uma sequência temporal entre as 

cenas.  

Desta forma, o contexto do drama clássico dá origem ao drama 

moderno, o drama do final do século XIX. Peter Szondi considera que a matéria 

dramática seria uma ação passada que serviria de base para o desenrolar da 

peça, excluindo-se o “efeito epicizante” para se atingir o trágico. Pois algo que 

já aconteceu é muito mais atemorizante, por ser imutável, do que algo que 

pode vir a acontecer e, portanto, evitável. 

 

Vanguardas históricas 

  

 Entende-se por vanguardas históricas um complexo movimento de 

artistas e escolas artísticas que teve como principal cenário a Europa do final 

do século XIX e primeira metade do século XX. As principais correntes que 

podem ser denominadas de vanguardas históricas são: expressionismo, 

dadaísmo, futurismo, cubismo, cubo-futurismo e surrealismo. O estudo das 

vanguardas históricas tem, aqui, o papel de pensar que muito do que fazemos 

contemporaneamente no teatro é, muitas vezes, reverberação desse período. 

Por isso é muito fácil aproximar algumas expressões atuais das vanguardas 

históricas. Contudo, esse movimento foi concentrado e com tamanha 

complexidade que seu deslocamento histórico pode mais causar confusão 

teórica do que esclarecimento sobre as expressões atuais. 

O estudo que faço é apoiado em um histórico resumido sobre a noção de 

drama imposta no pensamento europeu do século XIX, Silvana Garcia, em seu 

livro “As trombetas de Jericó – Teatro das vanguardas artísticas” (1997), relata 

os desdobramentos referentes aos primeiros abalos do modelo hegemônico do 
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drama. Parte-se da circunstância em que a estrutura rigorosa do drama não 

suportava mais o naturalismo na cena, pois “a vida ‘real’ não se processa com 

as qualidades de concisão e estilização requeridas no palco” (GARCIA, 1997, 

p.14), e fragmentá-la para então levá-la à cena exigiria um grande poder de 

síntese, o que contraria os princípios do drama rigoroso. Assim, a cena 

naturalista passa por um processo de desdramatização.   

 Segundo Garcia (1997, p. 15), no que se refere ao tema, o Naturalismo 

transpõe para o palco ‘o inferior’, que até então fazia parte apenas do cômico, 

invertendo a posição do sujeito burguês que dominava o drama. Já com a 

dramaturgia e encenação simbolista, dilui-se o conflito pela falta de enredo, o 

texto torna-se mais poético e os diálogos repletos de redundâncias, hesitações, 

pensamentos fragmentados, dentre outras marcas que impossibilitam o 

intercâmbio. A dissolução da tensão dramática exclui o porquê de fazer-se o 

conflito. A cena simbolista apresenta uma liberdade de recursos cênicos ainda 

maiores que o Naturalismo, agregados de um valor metafórico, exigindo do 

espectador um alto grau de interpretação, possibilitando uma leitura não mais 

unívoca da cena. 

 Os moldes da dramaturgia e da cena tornaram-se desvencilhados das 

normas e padrões com intuito de se buscar novas formas, no âmbito 

experimental, reverberando nos movimentos artísticos que inauguram o século 

XX, as chamadas vanguardas históricas: Futurismo, Cubo-Futurismo, 

Expressionismo, Dadaísmo e Surrealismo, os quais buscavam desdobrar 

nessa inspiração renovadora, novos caminhos, negando a própria herança, 

associando o termo vanguarda com o sentido de ruptura.  

 Em oposição ao “drama rigoroso”, do qual Szondi e Rosenfeld fazem 

referência, Garcia expõe as infinitas possibilidades inovadoras que a 

dramaturgia da virada do século aderiu à sua composição, rompendo com os 

“cânones oitocentistas da peça bem feita”, e não obrigando mais “o artista a 

submeter a criação dramática ao tripé necessário de um acontecer presente 

intersubjetivo” (Garcia, 1997, p. 79). 

 A dramaturgia das vanguardas, segundo Garcia (1997, p. 79-80), busca 

referências em outras artes, fazendo uso de montagens e colagens que 

promoveram uma descontinuidade e desordenação do tempo presente, 

introduzindo nele elementos que não estavam contidos no drama rigoroso, 
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como a simultaneidade e o jogo entre passado, presente e futuro, 

desencobrindo o narrador, configurando tons épicos à obra.  

A causalidade abre espaço para o acaso, o inusitado. A linguagem é 

recriada através de neologismos, línguas inventadas, linguajar dialetal e vulgar, 

valorizando o grotesco, o humor destrutivo, o metateatro, o obsceno. No que 

confere ao âmbito temático, 

Aí ressoam os ecos da cidade moderna – a velocidade, a 
máquina, a produção em série -, compondo o poderoso cenário 
do drama tragicômico do homem moderno. Esse é o espaço 
hegemônico do burguês, atrelado a sua vícios e ambições, 
harmonizado, satisfeito, com o cenário e o ritmo da metrópole 
capitalista. Ele é o alvo preferencial do humor mordaz e da 
crítica ferina dos autores do período. Da perspectiva histórica, a 
Primeira Grande Guerra ergue-se como marco divisor de 
águas. A partir dela, os engajamentos políticos se definem com 
maior clareza e trazem para o palco os subtemas correlatos: 
nacionalismo, pacifismo, jogo político interno das 
nacionalidades, problemas étnicos e religiosos (GARCIA, 1997, 
p. 80). 
 

De acordo com Garcia (1997, p. 80), os textos produzidos e encenados 

à época trazem consigo todos os componentes da atualidade política do início 

do século. Estavam totalmente enraizados no contexto contemporâneo de um 

mundo abalado por comoções sociais, atravessado pelo capitalismo 

colonialista, em meio às disputas entre as nações pelo desejo de poder. 

A abordagem das questões das vanguardas históricas na atualidade 

pode ser feita por um viés estrutural, mas não de restauração, pois as 

vanguardas foram criadas em condições históricas muito distintas daquelas 

que vivenciamos. Basta ressaltar que o teatro ainda era um acontecimento 

social importante no que se refere à apreciação da arte e o mercado cultural 

não estava consolidado como o que vivenciamos atualmente. Entender esses 

movimentos sugere que a criação teatral contemporânea possui avós muito 

irreverentes e é possível utilizar das estruturas das “tradicionais” vanguardas 

para enfrentar questões do momento presente e das formas de capital e lógica 

mercantil que permeiam a criação teatral atual, principalmente a de pesquisa. 

  

Teatro pós-dramático  

 

 O conceito “pós-dramático” é tão complexo quanto o de “vanguardas 

históricas”, pois abarca inúmeras manifestações teatrais que nem sempre 
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coabitam o cenário sem tensões. Hans-Thies Lehmann, quem cunhou o termo, 

define o termo teatro pós-dramático segundo a mudança radical ocorrida a 

partir de 1970 em relação à ruptura no modo de pensar e fazer teatro, fato que 

já estava presente nas atividades vanguardistas no início do século XX, no qual 

a cena adquire uma autonomia e passa a recusar o “textocentrismo” como 

contraponto da arte ao processo da indústria cultural.  

A partir das vanguardas históricas e, de modo mais intensivo, a 
partir do surgimento da cultura midiática, as condições 
basilares do teatro se transformaram. Isso diz respeito 
principalmente às concepções da função e do e status do 
‘texto’ no teatro. Para o teatro das últimas três décadas, um 
triplo processo possui importância: a problematização teórica 
do modo como se deve pensar aquela configuração chamada 
texto, ‘acabado’ somente na aparência; ao mesmo tempo, a 
ampliação do conceito de texto; e a redução do peso da 
participação verbal (em seu sentido mais restrito) na 
experiência teatral (LEHMANN, 2009, p. 88). 
 

Segundo Lehmann (2007, p. 75), “o reconhecimento do teatro pós-

dramático tem início com a constatação de que a condição de sua existência é 

a emancipação recíproca e a dissociação entre drama e teatro”, ou seja, uma 

mudança não tanto no texto teatral, mas, sim, na transformação dos modos de 

sua expressão, pois o texto, quando encenado, é tido como mais um elemento 

entre outros de um contexto gestual, musical, visual, etc. Há uma ruptura entre 

o discurso do texto e o teatro, podendo evidenciar-se gradativamente ou até 

mesmo em total ausência de relação. Entretanto, Lehmann (2009, p. 87) 

garante que o texto, no sentido de um conjunto de significados no qual a 

encenação podia modificar, modular, ou até mesmo radicalizar, ainda continua 

sendo um elemento fundamental para o teatro.  

Em um estudo realizado por Lehmann, intitulado “Teatro pós-dramático, 

doze anos depois”, verificou-se os diversos mal-entendidos gerados pela sua 

definição, no qual foi aderido ao conceito do pós-dramático o sinônimo de não-

textual.  

Se concebemos o texto como ‘roteiro’ num sentido mais amplo, 
ou seja, se compreendemos uma performance, um ritual, uma 
montagem teatral como a realização de um projeto, este 
sempre será um espécie de “texto”, independentemente de 
estar fixado por escrito ou não, e todo tipo de encenação 
continuará o “duplo” ou a sombra de algo que a precede 
(LEHMANN, 2009, p. 87-88). 
 

 A partir dessa localização do texto em um sentido mais amplo, Lehmann 

(2009, p.88) afirma que “o conceito de texto dinamizou-se”, pois o que ressalta 
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não é mais a sua estrutura fechada, mas, sim, o processo do seu crescimento, 

inferindo à escrita um caráter aberto, inacabado e polissêmico. Portanto, “deve-

se pensar o texto tanto em um ato performativo quanto em uma “obra” como 

resultado implícito” (LEHMANN, 2009, p. 90). 

O pós-dramático é plural, pois abrange uma definição contida por uma 

variedade de linguagens teatrais muito distintas, no qual o drama não se 

apresenta mais junto ao texto literário. Assim, os elementos estruturantes, que 

eram indicados no texto - a ação, os personagens, e a história – diluíram-se, 

gerando uma dificuldade no espectador tradicional para a apreciação do teatro 

pós-dramático, pois tais elementos estão associados, além da teoria, à 

expectativa em relação ao teatro.  

Estudar o teatro pós-dramático é quase uma obrigatoriedade para quem 

deseja estudar ao mesmo tempo o teatro de pesquisa, tamanho foi seu impacto 

no campo teatral brasileiro desde a publicação nos anos 2000 do texto de 

Lehmann. Talvez o “pós-dramático” seja o gênero do nosso tempo, pois 

consegue dar conta – em termos qualitativos e quantitativos (lembrando o 

modelo aristotélico) – da diversidade da produção contemporânea. Além disso, 

o estudo indica caminhos possíveis sem fechar novas possibilidades de 

criação, o que para uma experimentação atoral é muito significativo. 

 

A questão dos gêneros literários 

 

Quando abordo a questão dos gêneros literários parto da divisão 

clássica em: lírico, épico e dramático. Evidentemente há um sem número de 

críticas a esse modelo, mas não se busca, aqui, defender qualquer 

endurecimento no que se refere a essa teoria. Por isso, as teorias dos gêneros 

foram estudadas conjuntamente a uma prática teatral, numa tentativa de 

entender como esses modelos canônicos ainda podem influenciar e até que 

ponto influenciam a criação teatral no presente. 

Para abordar a questão dos gêneros literários parto de dois estudos: “O 

teatro épico” de Anatol Rosenfeld e “Conceitos Fundamentais da Poética” de 

Emil Staiger. O estudo de Rosenfeld analisa os gêneros teatrais e literários a 

partir das interações existentes entre eles. Rosenfeld elabora sua 

argumentação de modo cronológico e inicia mesmo antes do famoso texto “A 
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poética” de Aristóteles. Para Rosenfeld, antes mesmo da definição aristotélica 

acerca da classificação de uma obra literária em relação aos gêneros, 

Sócrates, na República de Platão, define três qualidades referente às obras 

poéticas, sendo a primeira quando o poeta desaparece, cedendo a fala ao 

personagem; a segunda ao relato do próprio poeta; e por último, a mescla de 

ambas, onde por hora o poeta fala por si só, e por outra assume a figura de um 

personagem para causar a impressão de que não é ele (In Rosenfeld, 2008, p. 

15).  

Rosenfeld ainda evidencia que Aristóteles, em sua Arte Poética, elenca 

alguns aspectos que divergem até certo ponto de tal perspectiva, pois defende 

que é possível imitar a natureza através de uma simples narração, usando um 

terceiro ou insinuando a própria pessoa (autor), ou se não com a ajuda de 

personagens. Segundo Rosenfeld (2008, p.16), tal posicionamento pode vir a 

causar o equívoco de que Aristóteles apenas se referiu aos gêneros épico e 

dramático, portanto, ele identifica a possível existência de duas maneiras 

narrativas dentro da teoria aristotélica, uma em que há um terceiro, o 

personagem ou narrador, e a outra onde o próprio autor se insinua sem que 

ocorra a interferência de um personagem. Esta segunda maneira de narração 

faz referência ao que atualmente chama-se de poesia lírica, fazendo uma 

suposição de que Aristóteles, assim como Platão, também se referia aos 

ditirambos, e aos cantos dionisíacos festivos, em que se exprimiam desde a 

alegria exacerbada à tristeza total. 

Existem duas acepções, segundo Rosenfeld (2008, p. 17), em relação 

ao emprego dos termos lírico, épico e dramático. A primeira assume os 

gêneros como substantivos e a segunda como adjetivos. A mesma relação é 

feita por Staiger (1997, p. 15), que argumenta que essa associação deve-se 

exclusivamente à uma “conveniência terminológica”, e traz uma “significação 

ideal” (Husserl apud Staiger, 1997, p. 14). Staiger, apresenta os gêneros a 

partir da relação de palavras que garantem suas características principais: o 

lírico como recordação, o dramático como tensão e o épico como 

apresentação. Do mesmo modo, Rosenfeld aproxima cada um dos gêneros 

com imagens: o lírico, uma paisagem; o dramático, uma discussão; e, o épico, 

uma trajetória de imigrantes. 
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A primeira abordagem, a substantiva, é utilizada para formulações 

estritamente teóricas, pois garante certa pureza a cada gênero, permitindo 

análises em função de critérios objetivos. Cabe ressaltar que ambos autores 

reforçam que a abordagem substantiva é apenas uma operação de lógica, poia 

uma breve observação empírica indica que é quase impossível uma obra 

literária pertencer exclusivamente a um gênero X de modo substantivo.  

A abordagem adjetiva refere-se aos traços estilísticos que uma obra 

pode compartilhar junto ao seu gênero, como o caso, segundo Staiger, de um 

drama (substantivo) lírico (adjetivo). Nesse caso, drama significa “uma 

composição para o palco e lírico refere-se ao tom, que se mostra mais 

importante na determinação da essência que a exterioridade da forma 

dramática” (1997, p.14). A questão do estilo é também adotada por Rosenfeld 

(2008, p. 19).  Para este o significado adjetivo acarreta uma amplitude maior ao 

gênero literário, inclusive para um ambiente extralinguístico, como uma noite 

lírica, um banquete épico ou de um jogo de futebol dramático. 

Para Rosenfeld (2008, p.17-19), o gênero lírico se faz presente, em sua 

pureza artificial, em poemas de menor tamanho com ausência de personagens, 

sendo um “Eu” que assume uma voz central capaz de traduzir, por meio de um 

discurso ritmado, o próprio estado da alma em relação ao mundo. Sendo 

assim, é tido como o gênero mais subjetivo por tratar de emoções, reflexões e 

visões relacionadas a uma vivência que é expressa e não narrada, 

homogeneizando o sujeito e o objeto, e priorizando a expressão monológica 

mais que a presença de ouvintes. A noção de tempo, no lírico, é diluída, 

fazendo com que o momento seja eterno, algo que permanece, e nunca o que 

passou. O canto, a ode, o hino e a elegia são alguns exemplos deste gênero. 

O épico, para Rosenfeld (2008, p. 17-19), conta com a presença de um 

sujeito narrador que, por meio da ação de contar uma estória (epopéia, 

romance, novela, conto), expõe os personagens envolvidos em situações ou 

eventos, conferindo-lhes por hora maior ou menor grau de participação através 

de reações e indicações intermediadas por esse interlocutor. A ideia de 

comunicar algo à alguém se faz presente em tal gênero, pois trata de algo que 

já aconteceu, o que acaba estabelecendo um certo afastamento entre o sujeito 

e o objeto, tornando tal gênero mais objetivo. 
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O gênero dramático, segundo Rosenfeld (2008, p. 27), compõe a 

construção do texto dramático junto a representação teatral, na qual quem 

coloca em prática são os personagens, agora emancipados pelo narrador, 

através de diálogos voltados para o âmbito da cena. Semelhante ao lírico, o 

sujeito e o objeto também se tornam homogêneos, mas só que de forma 

autônoma, pois o objeto se apresenta por si só através da ação, sem 

interferências externas. 

Estando o ‘autor’ ausente, exige-se no drama o 
desenvolvimento autônomo dos acontecimentos, sem 
intervenção de qualquer mediador, já que o ‘autor’ confiou o 
desenrolar da ação a personagens colocados em determinada 
situação (ROSENFELD, 2008, p. 30). 
 

Rosenfeld define esse desenrolar da ação como “um rigoroso 

encadeamento causal, cada cena sendo a causa da próxima, e esta sendo o 

efeito da anterior: o mecanismo dramático move-se sozinho, sem a presença 

de um mediador que o possa manter funcionando” (2008, p. 30). Staiger 

também ressalta que “o objetivo da história está no fim, e, assim sendo, cada 

parte terá que ser examinada exclusivamente em função do todo que no fim 

virá a se revelar” (1997, p. 35). Há ainda o cuidado para a “dispersão de 

espaço e tempo, suspendendo a rigorosa sucessão, continuidade, causalidade 

e unidade” (ROSENFELD, 2008, p. 33), que segundo Rosenfeld pode sugerir 

para uma imposição esclarecida do narrador/autor. 

O diálogo refere-se para Rosenfeld (2008, p. 34), no sentido estilístico, 

como dramático por se tratar de um entrechoque de vontades, o conflito, que 

estabelece uma tensão. Assim toda “frase, por casual e arbitrária que pareça, 

tem uma função determinada. Somos tentados a afirmar que para 

compreensão exata e completa do drama, não se pode deixar escapar uma 

única frase” (STAIGER 1997,p.137). Dentro desse sistema fechado, no qual 

“tudo motiva tudo, o todo as partes, e as partes o todo” (ROSENFELD, 2008, p. 

33), obtém-se a verossimilhança pretendida pela poética aristotélica. 

Rosenfeld ainda aponta, referenciando-se a concepção de Hegel, que na 

“Dramática [...] não ouvimos apenas a narração sobre uma ação (como na 

Épica), mas presenciamos a ação enquanto se vem originando atualmente, 

como expressão imediata de sujeitos (como na Lírica)” (2008, p. 29). Uma obra 

dramática pura, configuraria o desenrolar de uma ação que acontece num 
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presente imediato - “Arte do hoje, representação de amanhã, que se pretende a 

mesma de ontem, interpretada por homens que mudaram diante de novos 

espectadores” (UBERSFELD, 2005, p.1) - até o seu desfecho final, seja em 

catástrofe (tragédia) ou solução cômica (comédia, farsa). O espectador, por 

meio da imitação de uma ação estendida, alcançando a máxima 

verossimilhança, é levado a catarse, ou seja, a “identificação a um ato de 

evacuação e de descarga afetiva” (PAVIS, 2011, p.40). 

A diferença mais visível que existe entre os três gêneros, segundo 

Rosenfeld, trata-se que o texto dramático em sua plenitude não se concretiza, 

pois é carente de aspectos que localize os personagens, seus 

comportamentos, entre outros. Assim, necessita do palco, da cena, para poder 

se atualizar e materializar através de atores, cenários, coreografias, musicas, 

etc. Eis “o grande paradoxo da literatura dramática” (ROSENFELD, 2008, 

p.35), o fato dela não se bastar apenas enquanto literatura, pois tem a 

necessidade de sua realização cênica. Contudo, para Staiger, 

existe uma criação dramática de alto nível que não se realiza, 
nem se destina ao palco, com por exemplo as novelas e 
mesmo alguns dramas de Heinrich von Kleist nos quais a 
história não tem o necessário caráter de espetáculo. ‘Teatral’ e 
‘dramático’ não significam, portanto, o mesmo (1997, p.119). 

 

Fazendo uma relação entre ambas posições, é legítimo questionar qual 

seria a diferença entre um texto dramático que não carece se materializar em 

cena e um que necessite? Sem o propósito de chegar a uma definição, pode-

se levantar algumas hipóteses considerando o perfil desse leitor, pois o texto 

dramático, ainda enquanto literatura pura, tem sua recepção direta através do 

próprio leitor, exigindo uma considerável imaginação para a construção de 

sentido, o que difere do texto dramático, enquanto texto teatral (parcialmente 

literário), que usa de convenções e signos para produzir significado a esse 

leitor/espectador através da encenação, colocando-o dentro e fora da cena 

concomitantemente. De acordo com Anne Ubersfeld, 

é verdade que sempre se pode ler um texto de teatro como 
não-teatro, que não há nada num texto de teatro que impeça de 
lê-lo como um romance, de ver, nos diálogos, diálogos de 
romance, nas didascálias, descrições; sempre se pode 
romancear uma peça como se pode inversamente teatralizar 
um romance (2005, p.5-6). 

 

 Contudo, Ubersfeld considera que deve-se partir  
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do pressuposto de que há, no interior do texto de teatro, 
matrizes textuais de ‘representatividade’; que um texto de 
teatro pode ser analisado de acordo com procedimentos 
(relativamente) específicos que iluminam os núcleos de 
teatralidade no texto. Essa especificidade não é tanto do texto, 
mas da leitura que dele se pode fazer. Ao se ler Racine como 
um romance, a inteligibilidade do texto raciniano se perde 
(2005, p.6). 
 

Outra suposição a ser considerada são as indicações cênicas, ou texto 

secundário (composto pelo dramaturgo e até mesmo pelo encenador), 

relacionadas ao espaço, tempo e ação desta obra dramática. Segundo Pavis 

(2011, p.409),“o texto secundário não é uma muleta obrigatória e indispensável 

à construção de sentido” na prática atual da encenação. Segundo Ubersfeld,  

A relação textual diálogo-didascálias é variável de acordo com 
as épocas da história do teatro. Às vezes inexistentes ou quase 
(mas plenas de significação quando existem), as didascálias 
podem ocupar um espaço enorme no teatro contemporâneo . 
Em Adamov e Genet, em que o texto didascálico é de uma 
importância, de uma beleza, de uma significação extremas: em 
Ato sem Palavras de Beckett, o texto é composto unicamente 
de uma imensa didascália (2005, p.6). 

 

 Assim pode-se associar que quando o texto secundário possui uma 

soberania, como o caso da obra de Samuel Beckett, Ato sem palavras, que 

requer um alto caráter imaginativo do leitor para produzir significado apenas 

enquanto texto dramático, há uma inversão de valores, pois torna ausente a 

ideia de complemento entre a relação do texto primário(fala dos personagens) 

e secundário, o que sugere, neste caso, a possível associação entre os termos 

‘dramático’ e ‘teatral’ que foi descartada anteriormente por Emil Staiger. 

Assim, tem-se a teoria dos três gêneros, lírico, épico e dramático, 

considerada como uma estrutura “(...) artificial como toda a conceituação 

científica” (ROSENFELD, 2008, p. 16), pois há tempos a literatura aderiu uma 

multiplicidade de formas, não se restringindo mais a um pequeno número de 

obras por cada gênero como na antiguidade. A ideia de usá-la como normas 

para os autores a fim de se produzir uma pureza absoluta em cada gênero 

também deve ser descartada, pois segundo Rosenfeld, “não existe pureza de 

gêneros em sentido absoluto” (2008, p. 16). Mesmo dentro da forma severa e 

fechada que o texto dramático do período clássico deveria se enquadrar, 

Rosenfeld (2008, p. 33) identifica fortes elementos que desfiguram seus 

gêneros puros, como o caso do coro nas tragédias, pois mesmo reduzido a 

funções dramáticas, apresentava aspectos líricos e épicos.  



33 
 

 
  

A caracterização dos gêneros e estilos dramáticos não deve ser vista 

como fim de se obter um modelo ideal de drama puro, mas, sim, para 

compreender as diferentes realidades históricas pela qual transitou, associando 

e desassociando à aspectos para vir a se enquadrar melhor dentro de cada 

situação histórico-social em paralelo ao tema sugerido pela respectiva época. 

Segundo Staiger (1997, p.14), estabelecer um conceito global do que seria 

cada gênero poderia vir a se tornar algo vazio de significação, pois a 

particularidade exigiria tantas divisões quantas formas existam. 
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SEGUNDA PARTE 

 

 

 Nesta parte será apresentado o roteiro do experimento atoral composto 

a partir da provocação dos estudos das teorias dos gêneros teatrais e literários 

e, principalmente, pelas atmosferas específicas referentes aos três gêneros 

literários modernos: o épico, o lírico e o dramático; Após o roteiro, apresento 

uma nuvem analítica com toda a liberdade de um artista contemporâneo. As 

análises foram feitas antes, durante e após o processo de experienciar as 

atmosferas dos gêneros como um dos princípios para a criação atoral.  

 

Roteiro 

 

 O roteiro foi feito a partir da necessidade de criar para compreender o 

funcionamento das atmosferas dos gêneros. Para que o foco da proximidade 

com a teoria dos gêneros fosse mantido, o roteiro foi concebido em quatro 

quadros: 1. Introdução (a apresentação do ator como um trabalhador), 2. 

Quadro Épico (a informação sobre a referência literária principal da 

experimentação atoral), 3. Quadro Lírico (algumas reflexões sobre o teatro e a 

vida) e 4. Quadro Dramático (o jogo do ator em relação ao personagem: quem 

está diante do espectador?). A opção por estruturar o roteiro em quadros é 

também por motivos de controle dos materiais experimentados, possibilitando 

reflexões ora sobre um ora sobre outro aspecto da experimentação. Se deve 

também ao fato de que o roteiro busca aproximar teoria e prática. 

 

Introdução 

 

Observação: o roteiro é apresentado do modo como foi construído para o 

experimento. É possível, por esse motivo, verificar lacunas naturais de um 

roteiro para experimentação teatral. As lacunas são os lugares do 

extralinguístico que é também a principal característica do trabalho de ator. 

Para sanar algumas lacunas incluo uma gravação do experimento que pode 

servir para aproximar o texto roteirizado daquilo que é carne e suor. 
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(Inicia-se o monólogo de Sísifo, com ações no tecido acrobático.) 

 

Sísifo4 

(Heiner Müller, tradução de Walter Schorlies) 

 

(O ator em pé escondido no chão, em meio ao tecido, vai surgindo lentamente. 

Após revelar-se totalmente, segura o tecido com as duas mãos estendidas 

horizontalmente, e observa o alto por instantes. Iniciar a subida até o meio do 

percurso, e aplicar a “chave de cintura” (“trava de quadril” ou “hip lock”) 

conforme Figura 1.) 

 

                                            
4Segundo a mitologia grega, Sísifo foi um homem condenado pelos deuses a 
empurrar um rochedo por uma montanha acima, mas quando este estava quase 
alcançando o cume, o rochedo caía para trás e Sísifo tinha que recomeçar. 
Segundo Camus (2004) "O operário de hoje trabalha todos os dias em sua vida, 
faz as mesmas tarefas. Esse destino não é menos absurdo, mas é trágico quando 
apenas em raros momentos ele se torna consciente".  

Figura 1 - Posição “chave de cintura”. 

Fonte: PEREIRA, 2015. 
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(Iniciar o texto e ir controlando a descida lentamente até a uma altura próxima 

dos espectadores (aproximadamente dois metros) e parar nesta posição.) 

 

Fazer rolar 

a pedra, sempre a mesma, 

para cima do monte,  

sempre o mesmo. 

O peso da pedra aumentando, 

a força de trabalho diminuindo 

com a subida. 

Empate ante o cume. 

Corrida com a pedra,  

que rola monte abaixo 

muitas vezes mais rápido 

do que ele, trabalhando, 

a fazia rolar 

monte acima. 

O peso da pedra 

aumentando relativamente, 

a força do trabalho  

diminuindo relativamente 

com a subida. 

O peso da pedra  

diminuindo absolutamente 

com cada movimento monte acima, 

mais rápido 

com cada movimento monte abaixo.  

 

(Iniciar a subida novamente até o topo dizendo a segunda parte do texto) 

 

A força de trabalho 

aumentando absolutamente 

com cada passo de trabalho 

(fazer rolar a pedra monte acima, 
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correr antes, ao lado, atrás da pedra monte abaixo). 

 

(Aplicar a “chave de cintura” novamente e vir escorregando lentamente até 

chegar ao chão completamente.) 

 

Esperança 

e decepção 

Arrrodamento da pedra 

Desgaste recíproco 

de homem, pedra, monte. 

Até o clímax  

sonhando: 

Liberação da pedra 

do cume alcançado 

para o abismo do outro lado. 

Ou  

Até o temido ponto final da força 

diante  

do cume alcançado 

para o abismo do outro lado. 

Ou 

até o temido ponto final da força 

diante 

do cume não mais alcançável 

Ou até o ponto zero imaginável: 

ninguém 

movimenta 

nada  

numa planície. 

PEDRA, TESOURA, PAPEL. 

PEDRA AFIA TESOURA 

TESOURA CORTA PAPEL 

PAPEL FERE PEDRA 

ninguém 

Figura 2 - Posição do "casulo". 

Fonte: Pereira, 2015. 
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movimenta 

nada  

numa planície. 

 

(Iniciar o texto novamente, agora com menos intensidade na projeção, subindo 

até o meio do percurso. Aplicar a “chave de pé” e preparar o “casulo” – Figura 

2) 

 

Quadro épico 

 

(Apresentação por dois atores, sob forma de palestra, da vida e obra de Sarah 

Kane. Utilização de projeções de slides – Figuras 3-10) 

 

 

Figura 3 – 1º slide de apresentação. 

Fonte: MALASPINA, 2015. 

 

 

Figura 4 – 2º slide de apresentação. 

Fonte: MALASPINA, 2015. 
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Figura 5 – 3º slide de apresentação. 

Fonte: MALASPINA, 2015. 

 

 

 

Figura 6 – 4º slide de apresentação. 

Fonte: MALASPINA, 2015. 

 

 

Figura 7 – 5º slide de apresentação. 

Fonte: MALASPINA, 2015 
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Figura 8 – 6º slide de apresentação. 

Fonte: MALASPINA, 2015. 

 

 

Figura 9 – 7º slide de apresentação. 

Fonte: MALASPINA, 2015. 

 

 

Figura 10 – 8º slide de apresentação. 

Fonte: MALASPINA, 2015. 
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Quadro lírico 

 

Fragmentos de A gaivota, de Anton Tchekhov, e A vida é sonho, de Calderón 

de La Barca. 

 

(Música ao fundo – Trilha instrumental composta por André Abujamra, tocada 

ao vivo. Algumas simples ações no tecido, saindo do casulo. Dois atores 

declamando.) 

 

Por que você disse que beijava a terra em que eu pisava? O certo seria me 

assassinar. 

É certo; então reprimamos esta fera condição, esta fúria, esta ambição. 

Estou tão esgotada! Quem me dera poder descansar...descansar! 

Pois pode ser que sonhemos. 

Eu sou uma gaivota... 

E o faremos. 

Não, não é isso. 

Pois estamos em mundo tão singular, que o viver só é sonhar 

Eu sou uma atriz. É isto! 

E a vida ao fim nos imponha que o homem que vive, sonha o que é, até o 

despertar. 

Ele também está aqui... 

Sonha o rei que é rei, e segue com esse engano mandando, resolvendo e 

governando. 

Ora...não é nada... 

E os aplausos que recebe, vazios, no vento escreve. 

Sim...Ele não acreditava no teatro, sempre ria dos meus sonhos,  

E assim, pouco a pouco eu também fui deixando de acreditar e caí num 

desânimo... 

Nina e  representava de forma leviana...Não sabia o que fazer com as mãos, 

não sabia como me postar no palco, não dominava minha voz. Você nem pode 

imaginar o que é isso, um ator perceber que está representando 

pessimamente. 

Lembra que você matou uma gaivota com um tiro? 
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E há quem queira reinar vendo que há de despertar no negro sonho da morte? 

Um homem chegou por acaso e viu uma gaivota e, por pura falta do que fazer, 

matou a gaivota...O tema para um pequeno conto. Mas não é isso. 

Do que eu estava falando? Falava sobre o teatro. Agora não sou mais 

assim...Sou uma atriz de verdade. 

Sonha o rico sua riqueza, sonha o pobre que padece, sonha o que luta e 

pretende, sonha o que agrava e ofende. 

Represento com satisfação, com entusiasmo, uma embriaguez me domina no 

palco e eu me sinto linda.  

E no mundo, em conclusão, todos sonham o que são. 

Eu sou uma gaivota. 

No entanto ninguém entende. 

Não, não é isso...Agora, enquanto estou aqui, caminho o tempo todo, caminho 

e penso, o tempo todo, caminho e sinto, que meu espírito se torna mais forte a 

cada dia.... 

Eu sonho que estou aqui de correntes carregado, e sonhei que noutro estado 

mais longeiro me vi. 

O que é a vida? 

Agora eu sei, Kóstia, agora eu compreendo que no nosso trabalho, 

representando no palco ou escrevendo, o que importa não é a glória, não é o 

esplendor. 

Um frenesi. O que é a vida?  

Não é aquilo com que eu tanto sonhava... 

Uma ilusão. 

Mas sim a capacidade de suportar. 

Uma sombra, uma ficção. 

Aprenda a carregar a sua cruz e acredite. Eu acredito e, assim nem sofro tanto 

e, quando penso na minha vocação... 

O maior bem é tristonho. 

Não sinto medo da vida. 

Porque toda a vida é sonho, e os sonhos, sonhos são. 

 

(Conforme o texto e a música vão se encerrando, preparar para a posição 

“chave de cintura” no tecido para iniciar o próximo quadro.) 
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Quadro dramático 

 

Fragmentos de Psicose 4:48, de Sarah Kane. 

 

(Iniciar o texto na posição “chave de cintura” – Figura 1) 

 

Eu estou triste 

Eu sinto que o futuro é sem esperança e que as coisas não podem melhorar 

Eu estou cheia e insatisfeita com tudo 

Eu sou um completo fracasso como pessoa 

Eu sou culpada, eu estou sendo punida 

Eu gostaria de me matar 

Eu costumo conseguir chorar mas agora estou além das lágrimas 

Eu perdi o interesse em outras pessoas 

Eu não consigo tomar decisões 

Eu não consigo comer 

Eu não consigo dormir 

Eu não consigo pensar 

Eu não consigo ir além da minha solidão, do meu medo, do meu desgosto 

Eu não consigo escrever 

Eu não consigo amar 

Meu irmão está morrendo, meu amor está morrendo, estou matando os dois 

 

(Sair da posição da “chave de cintura” e preparar para a “secretária”) 

 

Eu avanço em direção à minha morte 

Eu estou aterrorizada com a medicação 

Eu não consigo fazer amor 

Eu não consigo foder 

Eu não consigo ficar sozinha 

Eu não consigo ficar com outras pessoas 

 

(Posição “secretária” – Figura 11 - neste momento) 
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Às 4:48 

quando o desespero visita 

eu deverei me enforcar 

ao som da respiração de meu 

amante 

 

Eu não quero morrer 

 

Eu me tornei tão deprimida pelo 

fato da mortalidade que eu decidi 

cometer suicídio 

 

Eu não quero viver 

 

E minha cabeça é o tema desses 

fragmentos desorientados 

 

 

 

 

Nada pode extinguir meu ódio 

 

(Sair da posição da “secretária”. Ficar na posição de descanso – Figura 12) 

 

E nada pode restaurar minha fé 

 

Este não é um mundo em que eu deseje viver. 

 

Figura 11 - Posição "secretária". 

Fonte: PEREIRA, 2015. 
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Figura 12 - Posição de descanso. 

Fonte: PEREIRA, 2015. 

 

É o medo que me mantém longe dos trilhos do trem. Só espero de Deus que a 

morte seja mesmo a porra do fim. Me sinto como se tivesse oitenta anos de 

idade. Estou cansada da vida e minha mente quer morrer. 

 

Uma única palavra numa página e lá está o teatro 

 

Eu escrevo pelos mortos 

           os não-nascidos 

 

(Iniciar posição do “cristo” – Figura 13) 

 

Depois das 4:48 eu não devo falar mais 



46 
 

 
  

Eu alcancei o fim desse conto sombrio e repugnante 

 

(Abrir os braços) 

 

Figura 13 - Posição "cristo". 

Fonte: PEREIRA, 2015. 

 

Eu estou morta há muito tempo 

Você acha que é possível uma pessoa nascer no corpo errado? 

Você acha que é possível uma pessoa nascer na época errada? 

 

(Posição do “cristo” encolhido) 

 

Feita para ser sozinha 

para amar a ausência 
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Me encontre 

me liberte 

              desta 

 

                           dúvida corrosiva 

                           desespero fútil 

 

                           horror em repouso 

 

Eu posso ocupar meu espaço 

ocupar meu tempo 

mas nada pode ocupar o vazio do meu coração 

 

A necessidade vital pela qual eu morreria 

 

                                                                                             Esgotamento 

 

(Iniciar preparo para a posição do “Portô”, entrar no “X” – Figura 14) 

 

Eu sonhei que tinha ida à médica e ela me deu oito minutos para viver. E eu 

tinha ficado sentada na porra da sala de espera por meia hora. 

 

Figura 14 - Posição do "pôrto". 

Fonte: PEREIRA, 2015. 
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Minhas pernas estão vazias 

Nada a dizer 

E esse é o ritmo da loucura 

 

Às 4:48 

quando a sanidade visita 

por uma hora e doze minutos eu fico com a mente no lugar 

Quando isso tiver passado eu terei ido outra vez,  

uma marionete fragmentada, um bufão grotesco. 

Agora estou aqui eu consigo me ver 

mas quando estou encantada pelas miragens vis da felicidade, 

a magia repugnante dessa máquina de feitiçaria, 

eu não consigo tocar na essência do meu eu. 

 

(Voltando para a posição vertical) 

 

Corte minha língua 

arranque meus cabelos 

corte meus membros 

mas me deixe meu amor 

Eu preferia ter perdido minhas pernas 

arrancado meus dentes 

sugado meus olhos  

do que ter perdido meu amor 

 

(Prepara para a posição da queda frontal) 

 

Às 4:48 

a hora feliz 

quando a claridade visita 

 

escuridão quente 

que alaga meus olhos 
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eu não conheço pecado 

 

essa é a doença de se tornar grande 

 

essa necessidade vital pela qual eu morreria 

 

                                                             ser amada 

 

eu estou morrendo por alguém que não se importa 

eu estou morrendo por alguém que não sabe 

 

                                                   você está me quebrando 

 

Fala 

Fala 

Fala 

 

                                                  um círculo de fracasso de dez metros 

                                                  não me olhe 

 

Minha última declaração 

                                                  Ninguém fala 

 

Me legitime 

Me testemunhe 

Me veja 

Me ame 

 

                                                  minha submissão final 

                                                  minha derrota final 

 

o parágrafo final 

o ponto final final 
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            na morte você me abraça 

 

                      nunca livre 

 

eu não tenho nenhum desejo da morte 

nenhum suicida jamais teve 

 

me veja esvanecer 

me veja 

 

                     esvanecer 

 

me veja 

 

me veja 

 

                    veja 

 

Sou eu mesma que eu nunca encontrei, cuja face está colada no lado inferior 

da minha mente 

                                                    por favor abra as cortinas 

 

(Queda frontal) 

 

FIM 

 

Análises em “Nuvens” 

 

Nota para leitura 1: a opção da apresentação da análise busca materializar o 

modo como as reflexões foram realizadas no decorrer da pesquisa. Cada 

ensaio, cada texto lido, cada ação executada promoveu reflexão específica. 

Com isso, busco explicitar um modo contemporâneo de informação: a nuvem. 
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Nota para leitura 2: As caixas de textos a seguir estão estruturadas em épicas, 

líricas e dramáticas. Sendo as épicas, todas as reflexões e análises após o 

experimento; líricas, todas as ideias e questões atravessadas por um eu-ator-

pesquisador no decorrer do processo; as dramáticas, os diálogos, 

formais/informais ou ficcionais/reais,  que se constituíram durante essa 

caminhada; e por final as heterogêneras, que descrevem todas as escolhas 

para a composição deste processo. Cada caixa de texto está diferenciada por 

uma tipografia de letra e uma disposição espacial. Com exceção das notas 

épicas, a escolha por ler as líricas e dramáticas é facultativa por parte do leitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
o

ta lírica 
 “A

 go
ta que deixou seu 

lar, 
o 

oceano, 
e 

a 
ele 

depois 
retornou, 

encontrou a ostra à sua 
espera 

e 
nela 

se 
fez 

pérola” 
(JalalU

dD
inR

um
i). 



52 
 

 
  

 

 

 

 



53 
 

 
  

 



54 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
o

ta lírica 
 Q

ual 
função 

cabe 
hoje 

determ
inar 

os 
gênero dos textos e 
espetáculos teatrais? 
 

N
o

ta lírica 
 O

 boto e a estrela. 
(A

na M
aria M

achado) 
 Era 

um
a 

vez 
um

 
boto 

sonhador, 
que 

saltava 
e 

achava 
que 

era 
bicho 

voador. 
N

um
 

desses 
saltos, 

de 
repente, 

apaixonou-se 
por 

um
a 

luz que deslizava no céu. 
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Nota épica 

 

Por uma ideia de “atmosfera” 

 

Para análise dos três quadros do 

experimento, no qual buscou-se 

representar os elementos dos gêneros 

épico, lírico e dramático na cena, 

foi-se adotado a ideia da presença de 

uma atmosfera específica para cada 

gênero, considerando que “as 

definições limitadas e invioláveis 

dos gêneros são apenas uma coerção de 

linguagem imposta pela tradição, não 

existindo tal como as quiseram 

definir, o que não exclui a presença 

de uma atmosfera específica à cada 

gênero” (TOUCHARD,1978, p. 24). 

Nota épica 

 

Análise do quadro épico por um eu-ator-pesquisador 
 

O quadro épico é constituído por elementos que contribuem 

para dar tom à forma deste gênero. Tal quadro se 

apresenta na sequência da cena introdutória do monólogo 

de Sísifo, o que configura uma ruptura abrupta no qual o 

espectador é transposto de uma lógica do “ver fazer” para 

ser visto. Há também a presença de dois sujeitos 

narradores-personagens que contam uma estória, a vida e 

obra da dramaturga londrina Sarah Kane, diretamente para 

o público, estabelecendo por horas possibilidades de 

diálogo com o mesmo. O uso de projeções de slides está 

presente, atuando como recurso cênico-literário, 

teatralizando a literatura. Neste quadro, existe uma 

grande distância entre o sujeito (dois narradores-

personagens) que está narrando e o objeto (a vida e obra 

de Sarah Kane) a ser narrado, estabelecendo um caráter 

mais objetivo à cena. 

N
o

ta lírica 
 O

 que é teatro? 

N
o

ta lírica 
 “Sam

uel Beckett confidenciou-m
e um

 dia que um
a 

peça de teatro era, a seu ver, um
 barco que naufraga 

perto de um
a costa enquanto que, da altura de um

a 
falésia, o público assiste im

potente às gesticulações 
dos passageiros que estão se afogando” Peter Brook. 
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Nota épica 

 

Análise do quadro lírico por um eu-ator-pesquisador 

 

O quadro lírico é paradoxal por ser composto pela 

transposição de fragmentos monológicos de duas obras 

dramáticas facilmente localizáveis. Contudo, através do 

‘como’ a cena é representada a torna mais próxima de uma 

atmosfera lírica. A intenção, por parte dos atores, de 

declamar o texto enquanto ele é realmente lido, estando 

atentos para não configurarem um diálogo, considerando a 

pré-relação visual – por se tratar de duas pessoas - que 

pode vir a se estabelecer pelo espectador. Assim, por 

meio de um jogo improvisado entre ambos, faz-se o uso da 

quebra de linearidade na voz, alterações no ritmo das 

falas, repetições de um mesmo verso já dito 

anteriormente, sobreposições de falas, entre outros 

fatores que desconstroem a presença de personagens 

através de um ‘eu’ que assume uma voz – neste caso, vozes 

- central. Mas o elemento que mais contribui para dar à 

forma lírica trata-se da música, no qual é orquestrada ao 

vivo por meio de um piano e um violino, tornando o 

discurso ritmado e fazendo uma alusão à um sarau.  

N
ota lírica 

 M
inha 

criação 
parte 

do 
estudo teórico? 

N
o

ta lírica 
 “U

m
a única palavra num

a 
página e lá está o teatro” 
(Sarah K

ane) 
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N
o

ta lírica 
 Porque eu sou um

 ator? 

N
ota lírica 

 O
 sentido trágico de reconhecer a repetição

. 
D

ar-se conta. Identificar-se. 
 

http://www.tede.udesc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=819
http://www.tede.udesc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=819
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Nota épica  

 

Análise do quadro dramático por um eu-ator-pesquisador 

 

O quadro dramático tem como composição um texto pós-

dramático constituído por elementos épicos, líricos e 

dramáticos na sua escrita.  

Optou-se por materializar em cena apenas alguns 

fragmentos da obra usando a técnica do tecido acrobático.  

A partir do universo do texto, no qual uma mente 

psicótica é o sujeito da ação, não havendo nenhuma 

nomeação de personagens ou qualquer indicação cênica, 

fica em evidência uma presença de vozes que se distinguem 

por se apresentarem sob forma de prosa, poesia, 

monólogos, linguagem científicas, trechos em formas de 

poemas, e até sequências numéricas.  

Ao realizar as ações no tecido notou-se que o esforço 

natural dos movimentos reverberava-se em diferentes 

qualidades de vozes, causadas pela exaustão dos 

movimentos, pelos diversos pontos de força aplicada, e 

até mesmo pelas posições invertidas (de cabeça para 

baixo). Entretanto, o fato de não estar apoiado ao chão 

confere uma tensão em outras partes do corpo (braços, 

pernas), retirando a concentração exclusiva da força do 

trabalho do abdômen para a sustentação da voz. 

Entretanto, por se tratar de uma sequência de ações 

viscerais, no qual o único controle que se adquire com a 

repetição dos ensaios é o acumulo de força, tornou-se 

difícil reproduzir as interferências vocais anteriores de 

forma natural, fazendo, assim, com que as reações sejam 

inéditas e inconstantes em cada apresentação. 

A disposição vertical do tecido acrobático reconfigura o 

espaço dramático para além do convencional, contudo, 

assim como no texto, não delimitou-se a referência de um 

‘onde’ fala esse sujeito, tornando-o abstrato – podendo 

referir-se a própria mente - e ao mesmo tempo aberto para 

inúmeras relações. 

O texto não descreve as personagens, apenas têm-se o 

conhecimento que se trata de uma mulher, em função do uso 

do gênero feminino nas palavras, que em determinados 

locais da escrita estabelece diálogo, ou faz referência, 

à uma segunda, e/ou terceira personagem. Sendo assim, 

partiu-se da escolha por não colocar em primeiro plano a 

representação, mas, sim, o agir em cena através das ações 

sob o tecido.  

Pode-se, talvez, localizar uma atmosfera dramática, 

dentro deste quadro, através da relação entre o ator e o 

tecido, que gera uma tensão em função do risco que é 

assumido em cena, tornando-o mais evidente em função de 

se tratar de um ator em fase de apropriação dessa 

linguagem circense.  
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N
o

ta lírica 
 Está aí a força do teatro, 
que é m

ais forte que a 
m

orte. 
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Nota heterogênera 

 

Esse processo de criação partiu de uma inquietação acerca do tema de pesquisa deste 

trabalho. Contudo, não exclui meus questionamentos existenciais e as práticas atorais que 

permeavam a minha vida no momento  da escrita da pesquisa.  

O treinamento com o tecido acrobático surgiu de um convite feito por uma grande amiga, 

Martha Grill, em 2014. Durante a fase inicial não conseguia nem sair do chão, faltava força 

e o meu tamanho (1,89 cm) dificultava bastante as manobras. A grande elasticidade do 

tecido, não apropriada, também era uma força contrária para conseguir subir. Assim, 

desestimulei! Em março de 2015 retornei a Pelotas após a mobilidade acadêmica 

internacional que realizei na Universidade de Coimbra, em Portugal, e por livre e 

espontânea vontade decidi iniciar o treinamento novamente com uma pré-disposição maior 

que a anterior. Tal prática era um momento de relaxamento durante a fase inicial de escrita 

do TCC, e nem passava pela minha cabeça o seu uso no experimento prático da pesquisa.  

Após definir a proposta de construção de três quadros com a proposição de buscar um tom 

épico, lírico e dramático em cada um, convidei dois grandes amigos, Lucas e Monique, para 

trabalharem junto comigo, ficando responsáveis pela execução dos quadros épico e lírico. 

Assim, o maior trabalho, o dramático, ficaria apenas pela minha responsabilidade.  

No mês de abril defini junto ao meu professor orientador, Adriano Moraes, a escolha do 

texto “Psicose 4.48” para a construção da atmosfera dramática. O professor Adriano me 

apresentou o texto e posteriormente ficou com certo receito pelo fato de abordar uma 

temática triste, o suicídio, em uma fase tão realizadora de conclusão de curso. Mas eu 

resisti, e mantive a escolha. A partir desta decisão definimos que o quadro épico seria uma 

palestra sobre a dramaturga e autora de “Psicose 4.48”, Sarah Kane. 

Agora retornando aos treinos do tecido. Eu já conseguia sair do chão! Treinávamos na 

Praça Coronel Pedro Osório e também na Praça da Alfândega. Era outono, o clima era bem 

propício. Amarrávamos o tecido em um galho de uma árvore propícia e bem alta. Eu 

conseguia alcançar o topo uma única vez durante o treino pois a força rapidamente se 

esgotava. As pernas tremiam. As dores e as queimaduras na pele pós treino eram 

insuportáveis. Treinávamos três vezes por semana. Após enxergar as significativas 

mudanças no meu treinamento resolvi propor ao professor Adriano a ideia de usar o tecido 

no quadro dramático.  
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Foi lançado o desafio. Agora eu tinha mais um grande motivo para subir. Agora, 

treinávamos (eu e a Martha) cinco vezes por semana. Teríamos que trabalhar muito. 

Era uma tarefa impossível.  

Voltando as escolhas dramatúrgicas. O Adriano me apresentou o mito de Sísifo, na 

versão do escritor Heiner Müller, o qual enxerguei muitas associações entre o 

trabalhador que empurrava a pedra monte a cima, que sempre rolava monte a baixo, e 

o ator, que com muita força, subia no tecido. 

A partir dessa relação vieram os meus questionamentos existenciais. Porque eu sou um 

ator. Assim, resgatei o monólogo da Nina, de A Gaivota, de Anton Tchekhov, que fala 

do fracasso. Do ator.  

Já o monólogo do Segismundo, de A vida é sonho, de Calderón de La Barca, foi 

escolhido pela qualidade da capacidade de sonhar que o texto apresenta, o que 

considero de mais relevante em uma vida.   

Escolhido os textos, eu precisava de um trilha que atuasse junto a eles no quadro lírico. 

Uma vez, assistindo a um filme, ouvi uma música que me transmitia uma dupla 

sensação, alegria e tristeza, o qual dialogava com o mesmo discurso que ambos os 

monólogos apresentavam. Assim, convidei um grande amigo, e amor, o Patrick, para 

ajudar na transcrição desta música (de André Abujamra) que não tinha partitura pelo 

fato de ter sido composta especialmente para o filme.  

Com tudo definido, os ensaios começaram no começo de maio já no local a ser 

apresentado, na Sala Carmem Biasoli, e seguiram interruptos até a data da 

apresentação final, dia 23 de junho de 2015, que como escreveu minha amiga Martha 

Grill, o dia do TCC impossível. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao escrever este trabalho procurei uma compreensão sobre o tempo 

presente, ou melhor, de um gerúndio do fazer teatral. Essa busca por tentar 

compreender o teatro contemporâneo deu-se em razão de eu ser um ator - 

agente ativo – dentro desse âmbito, o que configura um trabalho árduo, pois 

olhar concomitantemente ao que se produz exige uma dupla atividade: 

entregar-se completamente ao produzir para um outro olhar, paralelo à afastar-

se para uma autoanálise.  

Durante toda a minha graduação fui instigado a exercitar a dupla tarefa 

de agir e refletir sobre minhas ações. Com base nas vivências propiciadas 

pelos projetos de pesquisa e extensão, cursos de curta duração, participações 

em eventos acadêmicos, festivais de teatro, encenações, montagens, e uma 

mobilidade acadêmica, pude acumular uma bagagem para possivelmente 

exercer essa dupla tarefa.  

Procurei compreender como o teatro ampliou e reorganizou seus 

elementos basilares para tentar se aproximar das necessidades que a vida 

pede, evitando ser considerado uma “peça de museu”. Pode até aparentar ser 

simples o fato de três palavras representarem o fenômeno teatral – ator, 

espectador e texto – porém, os inúmeros questionamentos que tais elementos 

exerceram dentro de mim, me aproximaram e fizeram compreender contextos 

dos quais eu não vivi, e me refiro a contextos no sentido mais amplo possível, o 

que tornou necessário uma atenção redobrada para que as análises não 

ficassem restritas sob uma única vertente. 

Entender que presenciar um acontecimento teatral jamais se equivalerá 

ao seu registro, e que toda a base da análise da teoria teatral foi feita, em sua 

maioria, por alguém que analisou apenas os resíduos que chegaram até nós –  

textos - de uma arte que é efêmera, me fez compreender os diversos ranços 

acadêmicos gerados. 

O meu próprio princípio desta pesquisa partiu de uma dessas questões 

equívocas, mas que ao decorrer do seu desenvolvimento, naturalmente, fui 

desconstruindo minhas opiniões enrijecidas, me permitindo contagiar pelo que 

viria surgir durante essa caminhada. 



63 
 

 
  

Ao tratar a questão dos gêneros teatrais e textuais neste trabalho, 

inúmeros questionamentos surgiram sobre a função de suas classificações, 

tendo em vista que elas não se efetivavam, no sentido puro, conforme se 

propunham. O que explica, e ao mesmo tempo, implica, a necessidade de um 

novo nome a cada nova forma que se concretiza. 

O experimento atoral que desenvolvi também problematizou essa 

questão quanto a unidade pura dos gêneros, pois mesmo partindo das 

especificações cabíveis à estrutura e forma para então compor os quadros 

cênicos, observou-se que cada gênero não se apresentou por si só, contudo, 

não deixavam de conter a essência – o adjetivo - que dava o tom à sua forma. 

O processo prático também serviu como modelo de exercício didático 

para experienciar uma compreensão mais palpável acerca do universo dos 

gêneros - épico, lírico e dramático - para além da conhecida tabela que os 

classifica, o qual poderá ser retomado futuramente em minhas práticas como 

docente. 

Experienciar as atmosferas dos gêneros como um dos princípios para a 

minha criação atoral veio à esclarecer o teatro para um ‘eu-pesquisador-ator’ 

através do próprio teatro, em que a problemática desta pesquisa constituiu o 

universo para à criação, no qual eu mesmo fui o sujeito agente da cena.  
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