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RESUMO 

Tentamos nos relacionar nessa pesquisa com outra lógica, descobrir um caminho de 

abordagem prática para nos aproximarmos de uma criação composta de fragmentos e 

uma busca de parâmetros para a estética da apropriação. Nesse sentido, encontramos 

relação com o teatro composto por fragmentos, onde diferentes estéticas teatrais são 

apropriadas e os estilos de representação são mesclados uns com os outros. 

Discorreremos no primeiro capítulo sobre o teatro composto de fragmentos, e 

percorreremos pistas através das estratégias de alguns encenadores nos caminhos da 

cena contemporânea. No segundo capítulo buscamos procedimentos e conceitos de 

Atmosfera de Mikhail Tchekhov (TCHEKHOV, 1996), e a transição de aspecto-a-

aspecto de Scott McCloud (2005). Na terceira parte descrevemos a observação do 

experimento realizado com os alunos do curso de Licenciatura em Teatro na 

Universidade Regional do Cariri, em Juazeiro, Ceará, no ano de 2010. Utilizando a 

metodologia da pesquisa-ação, observarmos que a escrita cênica final do experimento, 

denominado “Toque-me”, e a apresentação nas cidades do Crato e Barbalha, no mês de 

agosto de 2010, continham elementos das estratégias do teatro de fragmentos e os 

conteúdos conceituais do teatro contemporâneo. 

Palavras-chave: Teatro contemporâneo, Cena em Fragmentos, Procedimento. 
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ABSTRACT 

 

We try to relate this research with other logic, to discover a path of practical approach to 

approach a creation composed of fragments and a search of parameters for the aesthetics 

of appropriation. Accordingly, we find relationship with the theater composed of 

fragments, where different styles are appropriate theatrical and representational styles 

are merged with each other. Discusses in the first chapter on the theater composed of 

fragments, and stroll through lanes of the strategies of some directors in the ways of the 

contemporary scene. In the second chapter we seek procedures and concepts of 

atmosphere Mikhail Tchekhov (TCHEKHOV, 1996), and the transition from point-to-

point by Scott McCloud (2005). In the third part we describe the observation of the 

experiment conducted by the students of the Bachelor's Degree in Regional Theatre at 

the University of Cariri in Juazeiro, Ceará, in 2010. Using the methodology of 

"pesquisa-ação", observing that the scenic writing end of the experiment, called "Toque 

Me", and the presentation in the cities of Crato and Barbalha, in August 2010, contained 

elements of the strategies from theater fragmentary scenes and conceptual contents of 

contemporary theater. 

 

Keywords: Contemporary Theatre, Fragmentary Scene, Procedures. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Observei uma série de espetáculos no Brasil, nos últimos anos, que destoavam 

em sua estética dos fundamentos estruturais do teatro vigente. Exemplo disso são os 

experimentos como Urbano de Júnior Aguiar, em Recife, assim como os espetáculos 

Hamlet-Soul em Fortaleza, ou em Natal, O Bizarro Sonho de Stefen do grupo Facetas, 

Mutretas e outras Histórias. 

Nestas produções ocorreu um fenômeno interessante, todos os parâmetros que 

havia aprendido em debates nos festivais de teatro não se aplicavam a estas produções 

teatrais. Padrões como: unidade em relação aos elementos cênicos; capacidade do ator 

de representar um personagem; lógica e consecutividade das ações. Todas essas 

referências se perdiam defronte aos espetáculos. As ações cênicas não se encadeavam, 

não havia uma história contada da forma tradicional em forma consecutiva na qual uma 

ação se interligava à outra. As situações iam e vinham sem construírem uma conexão 

aparente. Imagens se formavam e desapareciam sem deixarem vestígios. Estilos de 

figurino se misturavam sem uma unidade estética. Parecia um convite a sensações, pois 

essas se alteravam a cada cena. 

Tratava-se de outra lógica, uma forma de relacionar-se com a cena que não 

ocorria pelos canais usuais, que pedia outra abordagem de recepção. Pois ao utilizarmos 

os critérios usuais do teatro tentaríamos encaixar “a peça quadrada no buraco redondo”.  

Esta pesquisa foi se interessar em tentar relacionar-se com essa outra lógica. A 

estética da apropriação nos pareceu um dos caminhos. Conceito em que objetos são 

deslocados de seu contexto e apropriados em outros, criando deslocamentos e 

significados abertos. Como exemplo, temos as propostas de colagem do Cubismo, onde 

papéis e cartas se misturavam nos quadros pintados, ou o trabalho de Kurt Schwitters
1
 

que acumula diferentes objetos fundidos em obras como a Merzbau
2
. 

                                                           
1
  Artista visual alemão (1887-1948). 

2
 Considerada a primeira instalação das artes visuais, obra que ocupava a residência de Schwitters em 

Hannover. 
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Schwitters não fazia essas distinções entre o espaço e a obra, entendia que a 

obra poderia conter as coisas mais heterogêneas. O acaso traria para seu trabalho 

objetos que lhe chamassem a atenção, ou tivessem sido manipulados por ele: passagens, 

rolhas, botões, fragmentos de outros objetos. Uma obra realizada pelas leis do acaso 

negava-se a possuir uma finalidade, ou a dizer que a vida possuía algum tipo de 

ordenação. As coisas encontradas são “tomadas da realidade, vão incrustrar-se no 

Merzbau são testemunhos breves, truncados, dissociados de uma crônica cotidiana 

amorfa, opaca, desordenada, como a das personagens do Ulisses, de Joyce” (ARGAN, 

2008, p.359) A realidade transfigurada, dissolvida
3
, remontada nas obras desse artista 

cria uma trama intricada como a própria existência (id. p.360).  

O fato desses objetos e fragmentos desencadearem “memórias”, ao se 

conectarem com outros objetos de outras memórias constroem uma trama mesclada e 

estranha, mas que nós reconhecemos como o amálgama da própria vida. O emergir de 

um inconsciente que tanto nos afeta em nossas escolhas e desejos na caminhada 

humana (id.).  

Nos anos sessenta, com seu contexto histórico favorável, ao rompimento de 

paradigmas as investigações artísticas ampliam a noção de fragmentos apropriados para 

o corpo humano. As obras de artes visuais desenvolvem fragmentos de ações com a 

Performance.  

Um conceito escorregadio que surge através do desejo dos artistas visuais de 

falarem através de seus corpos sobre idéias, memórias, intervenções sociais ou outras 

emergências artísticas. Possuindo diferentes formas, sem um padrão definido e com 

certo teor de transgressão. Cujos objetivos são diferentes do teatro despreocupando-se 

de construção de personagens, ou das relações com textos dramáticos.  

Diferente dos modelos habituais de arte, os limites entre arte e vida tornam-se 

borrados, e a obra de arte como um produto fechado, definido e vendável passa a ser 

questionado. 

Temos um teatro nessa época que começa se compor também de fragmentos, 

experiências como os espetáculos de Grotowski e Living Theatre, balançam as 

estruturas narrativas.  Os fragmentos de ações começam a se misturar em espetáculos 

de formas desordenadas, e incoerentes, assim como a obra de Schwitters. No palco nos 
                                                           
3
 Termos relacionados ao conceito de Solvência serão postos em itálico devido a importância do mesmo 

para esta pesquisa. No capítulo três, definiremos o termo dentro da pesquisa de Audrey Quast. 
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anos 80 e 90 surgem figuras perdidas e amorfas parecendo advir de uma memória ou de 

um sonho, nos trabalhos de encenadores como Pina Bausch, Bob Wilson, Tadeusz 

Kantor, ou Heiner Müller. 

O Teatro da última década carrega em si esses elementos da estética da 

apropriação, onde diferentes práticas e estilos teatrais do século XX se reordenam numa 

configuração multifacetada e sem unidade, nos quais os encenadores relacionam-se com 

as diferentes linguagens compondo um quadro aproximado dos conceitos da 

performance, discutindo-se hoje a noção de um teatro performativo no qual as 

diferentes artes se integram em formas híbridas. 

Constatado esse panorama para o teatro do nosso século, apresentamos as 

seguintes inquietações: Seria possível realizar a aproximação desse universo 

fragmentário com um experimento prático, no lugar de aulas teóricas? Quais princípios 

e conceitos poderiam nos auxiliar a realização de procedimentos de criação? Perguntas 

que motivaram a presente pesquisa, que em última análise pretende descobrir um 

caminho de abordagem prática para nos aproximarmos dessa outra lógica teatral. A fim 

de responder a esses questionamentos buscamos referências teóricas e práticas, através 

da pesquisa bibliográfica e a observação em sala de aula. 

No primeiro capítulo, discorreremos sobre o teatro composto de fragmentos 

através das estratégias de alguns encenadores para adentrar nos caminhos da cena 

contemporânea.  

No segundo capítulo discutiremos os conceitos da Atmosfera de Mikhail 

Tchekov, e a transição de aspecto-a-aspecto de McCloud que conduziram aos critérios 

de criação e avaliação para uma cena na idéia de Solvência.  

Os conceitos e estratégias de encenação dos capítulos anteriores serão 

norteadores da observação de procedimentos de criação das formas cênicas, 

influenciando as instruções no decorrer do processo de criação e estabelecendo critérios 

para a avaliação da cena. 

Na terceira parte, falaremos sobre observação dos procedimentos em sala de 

aula. Assim como faremos reflexões sobre as contribuições dos mesmos para a criação 

cênica em fragmentos.  
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É necessário advertir que nesta pesquisa apropriamo-nos de algumas 

estratégias dos encenadores citados que contribuíram para a observação do experimento 

a fim de aproximar os alunos de teatro ao universo da cena contemporânea. Não temos a 

pretensão de uma metodologia de trabalho, procuramos documentar os procedimentos 

como uma das possíveis contribuições para aproximação com esta outra lógica, 

realizada através do teatro fragmentário. 
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PRIMEIRO CADERNO : A SOLVÊNCIA NO TEATRO DE FRAGMENTOS 

 

2. ESTRATÉGIAS DE ENCENAÇÃO 

 

A sociedade pós-moderna alterou nossa sensibilidade ao imaterial, à 

descontinuidade e ao fragmentário. Textos e imagens são colados e dissolvidos, 

radicalizando os processos de colagem e montagem do modernismo. Diferentes 

referências se misturam e se dissolvem saindo de seus contextos, gerando para o 

receptor uma leitura aberta, cheia de possibilidades de sentido, permitindo aos 

consumidores de produtos culturais tornarem-se parte da obra (WILKE, 2009). 

Uma nova sensibilidade aparece nas cenas múltiplas do teatro contemporâneo, 

ocorrem misturas de estilos, trechos de histórias que não se conectam, atmosferas que se 

transformam sem uma razão aparente, imagens que se formam e se dissolvem para não 

retornar.  

Uma cena composta por pedaços de coisas heterogêneas, uma cena onde o 

fragmento é valorizado como elemento estrutural, que assumimos como a nova visão da 

cena contemporânea em que “o que antes era compreendido por unicidade agora o é por 

diferenciação, em vez de relacionar a parte, o fragmento, com o todo, o espectador 

relaciona partes entre si, pedaços que não se encaixam e não compõem necessariamente 

uma totalidade” (DESGRANGES, 2003: 152). 

Uma mudança de valores dos criadores teatrais, que antes buscavam a unidade 

nos elementos cênicos e na narrativa, e passaram a ter que se relacionar com a 

desconstrução e a ruptura.  Uma cena na qual são tamanhas as sucessões, de imagens, de 

situações, de estilos de interpretação, que não conseguem ser retidas em um único 

significado. 

Neste sentido, é importante clarificarmos o conceito de fragmento, segundo a 

arquiteta brasileira Paola Jacques, para quem existem diversas noções do termo. Lido 

sob a ótica da unidade, o fragmento torna-se um pedaço de algo, por isso inútil, ou algo 

que está faltando ao restante, ou visto como a representação de algo inteiro. Nesses 

casos, o fragmento é subestimado ou superestimado. Se, por exemplo, pensarmos na asa 

de uma xícara apartada do restante do objeto, ela pareceria inútil, pois suas funções 

originais já não se fariam presentes. O resultado seria a perda da utilidade e da beleza do 
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seu design. No entanto, ela nos remete à xícara inteira e, paradoxalmente, à sua 

ausência. 

A abordagem que daremos do fragmento constitui-se de forma diferente. A que 

melhor nos serve nesta pesquisa é a de uma forma em si, evitando assim remetermo-nos 

à idéia de unidade, e aproximando-nos da idéia de um fragmento como obra de arte, 

cujo valor tem autonomia estética na cena contemporânea.  

Diversos nomes do teatro contemporâneo desenvolveram trabalhos utilizando-

se da idéia de fragmentação, dentre estes citaremos brevemente as estratégias de 

encenadores como Jerzy Grotowski (1933-1999), Tadeusz Kantor (1915-1990), Pina 

Bausch (1940-2009), Heiner Müller (1929-1995) e Robert Wilson (1941-). 

Procuraremos traçar uma rota dos caminhos do teatro fragmentário a partir de suas 

estruturas colagísticas.  

 

2.1.Actions. 

O encenador polonês Jerzy Grotowski (1933-1999) tornou-se uma importante 

referência no campo do teatro, com seu Teatro-Laboratório, cujo início foi em Wroclaw 

nos anos sessenta. O trabalho de Grotowski passou por diferentes fases.  

No seu texto Da Companhia Teatral à arte como veículo (GROTOWSKI, 

1995), ele dividiu sua produção em quatro fases distintas: o teatro dos espetáculos 

(1957-1969), o parateatro (1970-1975), o Teatro das Fontes (1976-1982), e a arte 

como veículo (1986-1999) (LIMA, 2008: 15).  

No livro The Grotowski Sourcebook (WOLFORD, 2001) há outra divisão, as 

fases do parateatro e do Teatro das Fontes são descritas como uma única fase, e 

apresenta-se uma nova, que é a do Objective Drama (1983-1985), na qual Grotowski 

trabalhou na Universidade da Califórnia, Irvine, nos EUA.  

Em texto de 2004, De Marinis, por sua vez, entende o Objective Drama de 

Grotowski como uma fase distinta, dividindo assim o percurso do encenador polonês 

em cinco fases (LIMA, 2008: 15). Adotando a proposta de De Marinis discorreremos 

sobre as cinco.  

Na primeira fase de seu trabalho desenvolve-se o Teatro-Laboratório em 

Wroclaw e as montagens históricas de Akropolis 4 e Príncipe Constante 5 e Apocalysis 

                                                           
4
 Criada em 1962 gerando cinco variações até 1967. 
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cum figuris 6, criação composta de fragmentos de textos diversos tais como: a Bíblia, 

textos do escritor inglês T.S. Eliot (1888-1965) e do russo Fiódor Dostoievski (1821-

1881).  

Na fase parateatral, interessou-se por focar sua pesquisa em áreas de 

intersecção entre Performance, Antropologia e rito, abandonando a realização de 

espetáculos. As pesquisas de Grotowski dedicam-se, nesse ponto, à intercomunicação, 

ao encontro. Lidando com psicólogos, antropólogos, sociólogos, psiquiatras, músicos, 

pintores, o encenador polonês organiza encontros de dias de duração, em lugares 

fechados ou em montanhas, cuidadosamente preparados, e Grotowski adverte aos 

participantes que não se trata de terapia, treinamento de ator, ou uma experiência 

mística, mas de um espaço para a reunião de indivíduos. 

No período denominado de Teatro das Fontes volta a se interessar por técnicas 

corporais de conduta, pesquisa nas diversas culturas os rituais ancestrais, como as 

práticas da tribo Yoruba na Nigéria.  

Na quarta fase, Objective Drama, ele investiga “fragmentos performativos” 

comuns a diferentes grupos culturais, procurando valores sobreindividuais, marcas no 

corpo, “fragmentos de atuação”, ocorridos antes da separação entre a arte e o resto da 

vida (SCHEFFLER, 2004).  

Na quinta e última fase de seu trabalho, denominada arte como veículo (1985-

1999), Grotowski debruça suas atenções para o atuante: 

One difference, among others, is in the seat of the montage. 

In a performance, the seat is in the perception of the spectator; in Art as 

vehicle, the seat of the montage is in the doers, in the artists who do 

(GROTOWSKI, 1995: 122)
7
.  

Essa mudança de foco geraria uma diferença estrutural, criando uma forma 

cênica de sentidos abertos denominada Actions, vinculada à investigação do atuante. A 

esse respeito, Copeliovitch afirma: 

O último resultado, se é que se pode chamar de resultado, dessa pesquisa foi 

Ação (Actions), uma estrutura performativa baseada em cantos rituais 

africanos e afro-caribenhos e em ações corporais precisas previamente 

                                                                                                                                                                          
5
 Celebrada na Europa e na América, responsável pela divulgação do trabalho de Grotowski 

mundialmente. 

6
 Montagem de 1969, criando versões até 1980. 

7
 [...] a diferença está na sede da montagem.  

No espetáculo a sede da montagem está no espectador; na arte como veículo a sede de montagem está nos 

atuantes, nos artistas que agem. Tradução Beatriz Raulino (GROTOWSKI, 2001: 232). 
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desencadeadas por esses cantos, repetidas impecavelmente 

(COPELIOVITCH, 2008: 1). 

Consistiam em criações que não tinham como objetivo desenvolver unidades 

significantes para quem as visse, ou demonstrar relações miméticas (WOLFORD, 

1997). Previamente à apresentação de The Action, os membros do grupo de Grotowski 

pediam às testemunhas (os observadores) que não procurassem uma história, pois não 

havia nenhuma e que os espectadores deveriam “apenas estar abertos para receber os 

movimentos, sons e silêncios.” (LIMA, 2008: 87) 8.  

A busca de conexão com a audiência, chamada pelo grupo de Grotowski de 

testemunhas, se daria por outra via, menos intelectual e mais sensorial. As testemunhas 

na posição dos que se vêem diante de um evento real, e não de uma representação 

(LIMA, 2005: 41). 

Actions se trata de uma estrutura performativa sem atores, e sim, atuantes 

(doers), pessoas que não representam personagens, pelo contrário, apresentam a si 

mesmas sem contexto: as memórias dos atuantes forjadas em ação física se misturavam 

com os cantos9 rituais caribenhos e africanos, e aos fragmentos de textos. 

Trata-se de uma estética na qual os fragmentos de textos e os cantos se cruzam 

às ações físicas, ocorrendo um processo de mestiçagem10, no qual as culturas caribenhas 

e das demais origens dos atuantes de Grotowski se cruzavam nos corpos dos 

performers, não num encontro vazio e feito de aparências, mas valorizando o que ele, 

                                                           
8
 Em 1996, o SESC Consolação em São Paulo promoveu o simpósio A pesquisa do diretor Jerzy 

Grotowski e Thomas Richards sobre a Arte como Veiculo. No simpósio ocorreram dois encontros com 

Grotowski, no qual foi exibido um documentário sobre a Art as Vehicle, e demonstrações de Actions, 

somente para convidados.  

9
 Os cantos africanos funcionavam como: “un mapa para el trabajo. Un mapa, como sabemos, da las 

referencias del trayecto pero no es el propio trayecto. Es necesario que el doer, con la buena utilización 

del mapa, penetre en el continente” (LIMA, 2005: 40) Ou seja, o canto cooperaria para as ações, mas não 

conduzia o sentido da cena, funcionava como um trampolim para investigação das energias pessoais.  Os 

fragmentos de textos utilizados nas Actions pertenciam a uma tradição judaico-cristã e funcionavam 

como perguntas e provocações aos atuantes (doers), funcionando não como verdades a serem aceitas, mas 

como uma fonte de batalhas internas instigando o atuante a se perguntar se é verdade aquilo que se afirma 

nas palavras do texto. Tanto o canto quanto os textos desenvolviam-se a partir das ações físicas: “En el 

trabajo del Workcenter, los elementos técnicos son teatrales. Son los elementos de contacto entre los 

compañeros, los impulsos corporales que sustentan la vida del texto y del canto, los elementos de flujo 

continuo y orgánico que son, al mismo tiempo, con mucha precisión colocados en forma”.  (id.: 41). 

10
 Entendemos aqui o conceito de mestiçagem na concepção de Amálio Pinheiro (2009), professor da 

PUC-São Paulo, para o qual o ser humano é formado de experiências que se mesclam, não na formação 

do conceito de identidade, mas num tecido móvel e instável que sempre vai se renovando e se misturando 

com novas experiências. Para Amálio o outro se manifesta de diferentes formas: textos, gestos, pessoas, 

falas. Esse material humano mistura-se nas pessoas, formando os fios do tecido móvel da mestiçagem. 
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Grotowski, sempre perseguiu: o essencial. Esse entrecruzamento de culturas (PAVIS, 

2008) não se dava numa forma de teatro convencional, mas numa estrutura 

performativa, formada por fragmentos de ação, em que os significados estavam em 

aberto.  

 

2.2.Desconstrução.  

O teatro de Tadeusz Kantor, artista visual e encenador (1915-1990), defendia que a 

cena deve acontecer como uma idéia artística, e não representar mimeticamente um 

texto (SANCHEZ, 2002: 149). Kantor encena um teatro visual em oposição ao 

textocêntrico11, cuja matéria de criação provém de memórias pessoais, espaços e 

objetos. Sua cena desmonta os modelos do teatro convencional de sua época, utiliza o 

acaso, o absurdo e a liberdade formal. Apesar da importância da construção visual e de 

trabalhar com críticos de arte e pintores, Kantor nega que se trate de uma realização 

imagética levada ao palco. 

O trabalho de Kantor não passou necessariamente por fases, no sentido de um 

aperfeiçoamento de uma linguagem ou uma técnica, ele considerava que o trabalho 

artístico necessita se reinventar sempre, pois a rotina era algo prejudicial ao teatro12. As 

variações de propostas abordadas nas fases, na verdade, falam sobre sua busca 

incessante de ir além do que já havia adquirido (BABLET, 2008). Os caminhos do seu 

percurso artístico se deram nos seguintes anos: 

Credo ou Teatro Independente 1942-1944 

Teatro Autônomo 1956-1963 

Teatro Informal  1961 

Teatro Zero 1963 

Embalagens 1957-1965 

Teatro Happening  1967 

Teatro Impossível  1969-1973 

                                                           
11

 Conceito desenvolvido por Jean-Jacques Roubine em seu livro A Linguagem da Encenação Teatral, no 

qual comenta os processos de criação que têm o texto como centro da representação, subordinando a este 

todos os outros elementos da cena (ROUBINE, 1998). 

12
 Kantor reivindicava um espaço que não obedecesse aos modelos do teatro oficial. Entre as 

discordâncias de Kantor dos teatros oficias estava a questão da temporada, ele afirmava que montar 

espetáculos como se fosse uma linha de produção não pertencia ao campo do fazer artístico. Aos olhos de 

Kantor, uma criação brota de uma necessidade artística e não de um cumprimento de prazo. 
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Teatro da Morte 1975 

No seu percurso artístico Kantor utilizou-se de espaços que não eram pensados 

para o teatro, no Teatro Independente, que durou de 1942 a 1944, ele trabalhou com 

textos, mas desenvolveu as encenações em espaços inusitados. O Retorno de Ulisses 

ocorreu numa sala que estava em destroços pelos bombardeios da II Guerra Mundial. 

Essa proposta espacial de encenação levaria a platéia a pensar sobre a realidade: a 

guerra presente na época. Pois Kantor encenava nos espaços sem prepará-los, fazendo 

sobressair aquilo que estava decadente, em decomposição. A cenografia era composta 

por uma roda lamacenta, um andaime de pedreiro e uma cadeira, todos com marcas da 

guerra13 em seu aspecto. Trazer a realidade da guerra nos objetos do palco era uma 

estratégia, para inserir elementos que ajudassem o artista a se encontrar com a realidade 

pulsante contemporânea, evitando-se a idéia de representação. 

 Michal Kobialka acrescenta: “These existing configurations were disfigured by 

subjecting both actions and objects to disinterested and repetitive operations”14 (2009: 

82). Uma desmontagem dos sentidos, desconstruindo e dissolvendo os sentidos 

originais através da ação cênica. Tirando os objetos de seu contexto, Tadeusz Kantor 

descontrói as impressões dos mesmos no olhar do espectador. 

Também na montagem de O Polvo de Witkiewicz15 de 1956, em cena num café 

de aparência vulgar e banal, que se opunha a estética proposta pelo texto, Kantor propôs 

que a platéia se localizasse ao redor de mesas e cadeiras, diferentemente da posição 

passiva dos teatros oficiais.  

Kantor observa em seus escritos que os envelopes ocupam a posição mais 

baixa na hierarquia dos objetos, pois existem desde o começo para serem descartados 

condenados ao desprezo, ao esquecimento (KANTOR, 2008), e em seu texto A Idéia da 

Embalagem acrescenta: “Das minhas práticas mais antigas, eu sei que, quanto mais um 

objeto é de „condição inferior‟, mais probabilidade ele tem de revelar sua objetividade – 

e sua elevação a partir dessas regiões de desprezo e ridículos constitui na arte um ato de 

pura poesia” (KANTOR, 2008: 51). 

                                                           
13

 No caso, a Segunda Guerra Mundial que atingiu a Polônia na mesma época da montagem. 

14
Estas configurações existentes são desfiguradas ao submeterem ações e objetos a operações 

desinteressadas e repetitivas (Tradução do autor). 

15
 Stanislaw Ignacy Witkiewicz (1885-1939), pintor e dramaturgo polonês influenciado pelo surrealismo. 

Seus textos evitam os recursos realistas, criando deformações (DABRONZO, 2008). 
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O ato de embalar para Kantor tinha funções poéticas, desmonta as crenças de 

uma sociedade de consumo em que tudo é descartável e coloca essa matéria, vista como 

descartada ou inútil, como uma possível obra de arte, perturba o estabelecido pela 

ordem. Exemplificando na montagem O Circo (1958) utilizava sacos plásticos que 

cobriam os atores, uma estratégia de encenação. 

Para Kantor, o corpo humano é uma embalagem também, pois ele existe no 

limiar entre a morte e o lixo, podendo, a qualquer momento, ser destruído e descartado. 

Por isso deve ser protegido, embalado, pois nada é mais importante do que salvaguardar 

o conteúdo dessa embalagem da ignorância e da vulgaridade (CINTRA, 2008). 

 

 

Figura 4 – O Armário (1966) de Tadeusz Kantor. 

Outra de suas estratégias de encenação era pensar os atores como marionetes. 

Retirando-lhes a individualidade e aproximando-os de objetos, a fase do Teatro 

Informal (1960-1962). Marca esse período a montagem de 1961, Uma Tranqüila Casa 

no Campo, que sofrerá alterações e, em 1966, será denominada O Armário. Na cena 

atores lutam dentro de um armário, pendurados e colocados junto a outros objetos. O 

armário funciona como espaço de atuação, que abre e fecha trazendo novas 

informações, como se a escrita cênica fosse editada em tempo real diante dos olhos da 

platéia, desconstruindo a linearidade da narração. 
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Teatro Zero (1963-1964) é uma época do percurso de Kantor na qual este se 

utilizava do princípio de negação. Sua cena, desprovida de ação ou intriga, não criava 

drama, e sim pulsões, inquietações, choques. Nas palavras do encenador: 

Isso que eu criei é uma realidade, um concurso de circunstâncias que mantêm 

com o drama  

uma relação 

nem lógica 

nem analógica 

nem paralela ou inversa. 

Eu criei um campo de tensões capazes de romper a carapaça anedótica do 

drama (KANTOR, 2008: 60). 

Kantor defende no Manifesto Zero a necessidade de um teatro composto de 

estruturas fragmentárias e desconstruídas, para que as pessoas possam reinterpretar a 

realidade à sua volta. A cena deve possuir propostas abertas, plenas de estímulos a 

conflitos escandalosos e capazes de gerar ações.  

A palavra deveria ser transmutada pela cena, abrindo-se às possibilidades 

sonoras. Nas palavras do próprio Kantor sobre o tratamento do texto no Teatro Zero, 

dever-se-ia neste “reduzir as significações a valores puramente fonéticos, fazer 

malabarismos com as palavras, dar-lhes vários sentidos, “dissolver” o conteúdo, 

afrouxar os laços lógicos, repetir” (KANTOR, 2008: 96). 

Uma palavra dissolvida em repetição gerando ações e sentidos múltiplos, um 

tratamento contemporâneo do texto, ligando-o à musicalidade ao invés do sentido da 

palavra, que nos leva diretamente às questões da desconstrução. 

Sua relação com o texto passa pela idéia de cooperação e tensão entre as 

linguagens. Kantor afirmava que não representava um autor, mas representava com ele 

(SANCHEZ, 2002: 154).  

As pesquisas de exploração de espaços e subversão das convenções teatrais 

voltam na forma do Teatro-Happening (1965-1972), dando continuidade às 

investigações do artista polonês sobre a inserção da arte na realidade ao seu redor. Ele 

compreendia a cena como um evento independente, que se manifestava gratuitamente 

no meio do cotidiano.  

O encenador cria no happening outra relação com a platéia, abrindo uma janela 

para sua possível participação a qualquer momento. Rompendo mais uma vez com a 

proposta de uma platéia passiva (DABRONZO, 2008: 72). 
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No final de sua carreira desenvolveu o que ele denominou Teatro da Morte 

(1975-1990),  que retoma estratégias de encenação, valoriza os objetos de baixo 

ranking, abandonados, sem utilidade, e a relação de semelhança entre o ator e esses 

objetos. 

O percurso de Kantor aponta para a tentativa de tornar consciente aos olhos da 

platéia às convenções de uma sociedade. Confundindo os limites entre arte e vida, 

desmontando a possibilidade do Teatro como ilusão.  

No Teatro da Morte, a presença de Kantor conduzindo, dirigindo o espetáculo 

em cena aberta, cria uma fissura na idéia de obra acabada, mostrando-se como uma obra 

in progress16. 

Desses objetivos de encenação recorrentes na cena de Kantor entendemos a 

realidade de mais baixo ranking, que propõe um corte com a realidade cotidiana por 

meio da presença da morte, utilizando a estratégia “[...] wrenched from the everyday, 

framed by the dominant convention or ideology and it‟s marginalized and degraded 

objects” (KOBIALKA, 2009: 80) 17, objetos apagados da memória e do contexto social.  

Uma particularidade das estratégias do Teatro da Morte trata da noção de 

memória. Kantor compõe uma cena em que seres e objetos de baixo ranking solvem-se 

a fragmentos da sua própria memória que se referem aos objetos, situações e pessoas 

desconhecidas ou apagadas da realidade oficial. Essas memórias, realidade do mais 

baixo ranking, propõem um desafio, procurar aquilo esquecido, apagado.  

Assim, questionando a presumível lógica da história oficial de progresso e 

evolução da sociedade, os fragmentos de memória trazidos por Kantor à cena são inúteis 

na realidade cotidiana possuindo vida e função apenas na cena.  

A escrita cênica do espetáculo A Classe Morta nos revela um exemplo disso, 

com seus bonecos que revelam uma infância morta, apagada, esquecida, assim como 

livros e carteiras antigos, um passado que a ideologia dominante não se interessava em 

revisitar e que Kantor reconduz à cena. 

                                                           
16

 A obra in progress é um conceito abordado por Cohen em seu livro Work in Progress na Cena 

Contemporânea (1998). 

17
 “[...] Arrancado do cotidiano, enquadrado pelas convenções ou ideologias dominantes e seus objetos 

marginalizados e degradados” (Tradução do autor). 
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A desconstrução é o teatro de Kantor. Num exemplo temos a cena da câmera-

metralhadora do espetáculo Wielopole, Wielopole18. Os soldados que irão à guerra 

posam para uma fotografia, porém a câmera fotográfica é uma metralhadora que 

assassina as figuras enquanto a viúva-fotógrafa se deleita. Cena que advém das 

memórias de Kantor da Segunda Guerra Mundial, em que as fotos dos soldados tiradas 

antes deles partirem, tornavam-se uma última imagem.  

A memória não surge em cena na lógica cotidiana e tradicional, mas como um 

híbrido de significados, foto e morte, significados abertos e solvidos uns nos outros. 

Uma característica importante do fazer teatral de Kantor está no processo de 

desmontagem de textos e imagens. 

 Na montagem O Polvo desenvolveu um tratamento específico ao texto 

original, fragmentando-o e mesclando a comentários sobre o processo de criação da 

peça e outros textos sobre a criação do teatro Cricot 2 19.  Essa fragmentação construiu 

códigos que são destruídos, as imagens se formam e se dissolvem levando às novas 

possibilidades de leitura. 

2.3.Fragmento Sintético. 

Assim como Kantor, Heiner Müller, dramaturgo e escritor alemão (1929-

1995), cria um texto que se recusa a uma forma definida, e que altera suas regras no 

decorrer do seu desenvolvimento. A idéia da consecutividade das ações é negada em 

função da exploração de outras possibilidades estruturais, como a Solvência da ação 

dramática em fragmentos20, uma das maneiras de entendermos a obra de Heiner Müller. 

Heiner Müller, no decorrer de sua carreira, desenvolveu uma radicalização da 

proposta de dissolução do material dramático. Ele desenvolveu o fragmento sintético, 

onde diferentes temas se unem para discutir o homem contemporâneo. Na 

desconstrução de seus textos, Müller relaciona tradição e intertextualidade, trazendo 

                                                           
18

 Cuja estréia ocorreu na igreja Santa Maria de Florença, em 1980. 

19
 Criado em 1955, o Teatro Cricot 2, na Cracóvia, criado em parceria com a pintora e escultora Maria 

Jarema (1908-1958). O termo Cricot é um anagrama da palavra to cirk, o circo. O nome era, também, 

uma referência a um café-teatro literário animado por artistas de tendência claramente anti-

estabilishment. Kantor manteve o Cricot 2 até o último dia de sua vida. 

20
 Diversos autores como Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Arthur Miller e Nelson Rodrigues exploraram 

outras possibilidades estruturais desmontando o princípio da consecutividade. Acontece na obra de Artur 

Miller A Morte do Caixeiro Viajante e na peça de Nelson Rodrigues Vestido de Noiva, nas quais a ação 

vai e volta, criando um mosaico. Ou ainda, em de Esperando Godot, de Samuel Beckett, em que a ação 

não avança, gera angústia criada pelo próprio tempo de espera. Faremos um recorte apenas sobre Müller 

por considerá-lo o melhor exemplo de uma dramaturgia em Solvência.  
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referências de outras obras, em uma colagem em que os fragmentos são apresentados 

em golpes, sem transições. Nas palavras de Rohl: “Fragmento é visto aqui como texto 

que pode variar no tocante à extensão, gênero ou tipo de linguagem cênica. Heise 

refere-se aos fragmentos müllerianos como „unidades em si‟ – minidramas, imagens, 

cenas fantásticas, visões” (ROHL, 2003: 34). 

Em Müller, não existe história alguma a ser percebida no montante de 

referências literárias, momentos líricos e dramáticos justapostos entre si. Se existe um 

tema central é o da própria fragmentação do homem contemporâneo.  

Num exemplo neste trecho de Hamlet-Máquina21: 

OFÉLIA - Eu sou Ofélia. Aquela que o rio não conservou. A mulher na 

forca. A mulher com as veias cortadas. A mulher com excesso de dose 

SOBRE OS LÁBIOS NEVE a mulher com a cabeça no fogão a gás. Ontem 

deixei de me matar. Estou só com meus seios, minha coxas, meu ventre. 

Rebento os instrumentos do meu cativeiro - a cadeira, a mesa, a cama. 

Destruo o campo de batalha que foi o meu lar. Escancaro as portas para que o 

vento possa entrar e o grito do mundo. Despedaço a janela. Com as mãos 

sangrando rasgo as fotografias dos homens que amei e que se serviram de 

mim na cama, mesa, na cadeira, no chão. Toco fogo da minha prisão. Atiro 

minhas roupas no fogo. Exumo do meu peito o relógio que era o meu 

coração. Vou para a rua, vestida em meu sangue (MÜLLER, 1987: 27). 

O trecho acima se constitui em um fragmento que, sozinho, se sustenta como 

unidade, uma matéria passível de transformação e de encaixe em diferentes 

possibilidades cênicas. É possível ser emitido em forma de coro, por uma ou várias 

Ofélias, assim como possui várias possibilidades de ação.  

 Outro exemplo, em determinado momento de Hamlet- Máquina rompe-se a 

relação ator/personagem, quando no próprio texto existe a fala “Não sou Hamlet. Não 

represento mais nenhum papel” (MÜLLER, 1987: 29) e Müller passa a denominá-lo nas 

rubricas o Intérprete de Hamlet.  

Porém, essas transições não são despropositadas, trabalhar com o fragmento 

possibilita que percebamos melhor as partes de um texto, ativando a percepção do 

espectador e abrindo possibilidades de interpretação: “O fragmento torna-se produtor de 

conteúdos, abrindo-se à subjetividade do receptor, correspondendo ao que Müller chama 

de „espaços livres para a fantasia‟” (RHÖL, 2003: 34). 

                                                           
21

 Texto publicado em 1984, considerado como um texto modelar da proposta de Müller. 
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Compreendemos que a separação de um elemento de seu contexto, e a 

solvência deste em um plano diferente, nos ajuda a repensar o texto e seu contexto 

original. E nas palavras do próprio Müller sobre o seu trabalho: 

[...] a fragmentação de um acontecimento acentua seu caráter de processo, 

impede o desaparecimento da produção no produto, o mercadejamento torna a 

cópia um campo de pesquisa no qual o público pode co-produzir. Não acredito 

que uma história que tenha „pé e cabeça‟ (a fábula no sentido clássico) ainda 

seja fiel à realidade (MÜLLER apud RHÖL, 2003: 34)
22

. 

O processo de solvência de fragmentos nos obriga a pensar o todo de uma obra, 

pois a escolha do que deve ser retirado e solvido nos fará desenvolver o empoderamento 

sobre a linguagem trabalhada. Uma oposição clara ao processo de massificação e 

padronização da sociedade. 

  

2.4.Formas abertas. 

Na década de 1960 em Nova York, muitos dançarinos e coreógrafos norte-

americanos juntaram-se a artistas plásticos e músicos na produção de trabalhos 

coletivos/colaborativos, expressando preocupações sócio-políticas sobre os direitos 

humanos, o meio-ambiente e o feminismo.  

Artistas pretendiam derrubar a separação entre dançarinos/atores e platéia. As 

peças colaborativas/coletivas envolviam movimentos, trajes da vida cotidiana, contra 

uma representação teatral formal. Coreógrafos focavam em movimentos de pedestres e 

observavam relações humanas. Técnicas de colagem eram usadas, ao invés de temas 

centrais. Modelos de sons ou de movimentos em repetição criavam efeitos hipnóticos 

(FERNANDES, C. 2000).  

Esse contexto se tornou parte da formação de outra referência da cena 

construída com fragmentos: Pina Bausch, coreógrafa e bailarina alemã, (1940 – 2009). 

Trabalhando como coreógrafa e solista na companhia Folkwangballet de Kurt Jooss 

(1901-1979), dançarino alemão, aluno de Rudolf Laban23. Em 1973 é contratada como 

diretora artística da companhia de dança da cidade de Wuppertal, e rebatiza-a de 

Tanztheater Wuppertal (Dança-Teatro de Wuppertal). O trabalho desenvolvido nessa 

                                                           
22

 A citação não possui o ano do texto de Müller pois o original trata de uma carta. 

23
 Dançarino, coreógrafo e teórico de dança (1879-1958), pesquisou o movimento, e hoje seus estudos são 

consideradas a base dos estudos sobre dança. 
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companhia recebe notoriedade e premiação, sendo no fim dos anos 70 uma referência 

mundial, realizando turnês pela América Latina, Ásia e Austrália (FERNANDES, 2000) 

(CYPRIANO, 2005). 

Ao pesquisar o movimento, Kurt Jooss buscava ampliar o repertório de 

possibilidades corporais dos dançarinos. No decorrer de suas pesquisas, Jooss definiu 

que a dança é essencialmente teatro, com objetivo de expor o espírito do tempo e sua 

problemática (FERNANDES, 2000). Cada movimento deveria ter uma 

intencionalidade, um sentido.  

Sobre o termo dança-teatro Jooss afirma que os significados do fazer artístico 

precisam de assuntos concretos, esses no teatro tomam as formas do realismo ou da 

fantasia, esta última ligada ao teatro oriental, e principalmente a dança-teatro 

(PARTSH-BERGSOHN, 1988). Ou seja, um teatro estilizado em que os movimentos 

são dançados, um híbrido das linguagens. 

A obra de Bausch é essencialmente resultado de colagens e dissolução de 

diferentes linguagens, o que provinha do seu contato com o movimento de Nova York 

na década de 60. A convivência com o ambiente de Nova York e a escola de Joos na 

Europa colaborou para o hibridismo do fazer artístico da coreógrafa alemã. A criação de 

Bausch explora as linguagens do teatro e da dança em fragmentos. Ciane Fernandes 

comenta sobre a estrutura do trabalho:  

Através da fragmentação e da repetição, seus trabalhos expõem e exploram a 

lacuna entre a dança e o teatro, em nível estético, psicológico, e social: 

movimentos não completam palavras em busca de uma comunicação mais 

completa; [...] mulher e homem não formam uma unidade liberando o 

indivíduo de sua solidão (FERNANDES, C.  2009: 1). 

A dança-teatro afirma assim a influência da dramaticidade pretendida por Joos 

e as estruturas colagísticas dos anos 60 na obra de Bausch, com características de 

apropriação. Temos um exemplo na coreografia Cravos (2005), quando um dos 

dançarinos realiza em libras, linguagem de sinais dos surdos-mudos, o texto da canção 

“The Man I Love” 24 que é simultaneamente reproduzida. Bausch se apropria das libras 

e da canção. 

O método de trabalho de Bausch aflorou nas circunstâncias em que ela montava 

uma obra baseada em Macbeth, em 1978. A coreógrafa afirma que procurou uma 

                                                           
24

 Canção de 1924, de George e Ira Gershwin, popularizada em vozes como a de Billie Holiday e Ella 

Fitzgerald. 
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abordagem que se desenvolvesse pela via do pensamento, e começou “a fazer perguntas 

sobre o que o grupo pensava do texto e o vínculo com a vida pessoal de cada um” 

(CYPRIANO, 2005: 32).  

Ao constatar a funcionalidade das perguntas, Bausch passou a utilizá-las para o 

desenvolvimento de material cênico. Na sala de ensaio, Bausch pedia aos dançarinos 

que respondessem às diversas indagações sobre sons, objetos no espaço, frases e 

memórias. As respostas podiam ser na forma de voz, movimentos ou na mistura de 

ambos, assim como os dançarinos podiam abster-se de responder.  

Sobre este processo de criação José A. Sanchez comenta que “La palabra 

evoca el movimiento y garantiza uma imagen cargada de experiência. [...] Lo 

importante é que sea dramática: encierra conflictos no resueltos, una memória 

desasosegada” (2002: 158)25. As respostas são fragmentos cênicos, nos quais as 

diferenças de temas, qualidades de movimentos e estéticas contidas nas respostas 

facilitam uma criação cênica sem uma unidade. 

Desse material que emerge dos dançarinos, a coreógrafa pede que movimentos 

se repitam, as ações criadas são recortadas, interrompidas, gerando novas significações 

e construindo a coreografia, ou seja, Bausch não se utiliza da memória interessada em 

reviver uma sensação, mas a utiliza como ponto de partida na criação de formas abertas. 

Assim como em Kantor e Müller, a coreógrafa desenvolve seu trabalho com 

formas abertas. O conceito de “forma aberta” é importante a esta pesquisa. Segundo 

Patrice Pavis, “este (o texto literário) é concebido como um depositário de uma 

multiplicidade de sentido, podendo coexistir vários significados em um significante” 

(PAVIS, 1999: 173). Bausch afirma sua crença na multiplicidade de sentidos na sua 

criação. 

Heiner Müller afirma que os corpos escrevem um texto, que resiste a ser 

publicado, a se prender em significados. Para Müller, o teatro de Pina Bausch é o tempo 

dos sonhos e os intérpretes são os sobreviventes das catástrofes dos contos (MÜLLER, 

1988 apud SANCHEZ, 2002: 159).  
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 “A palavra evoca o movimento e garante uma imagem carregada de experiência. [...] O importante é 

que seja dramática: contenha conflitos não resolvidos, uma memória desassossegada” (Tradução do 

autor). 
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Figura 5 - Café Muller (1978) de Pina Bausch. 

Um teatro que busca a conexão com outras esferas de percepção, assim como 

as Actions de Grotowski. No início de Café Muller 26, por exemplo, a cenografia e a 

figura de uma moça ruiva entrando fazem menção a um café, porém assim que os outros 

dançarinos surgem com seus movimentos “sem sentido”, como se jogar na parede, ou as 

partituras com um tempo dilatado, a unidade que identifica o espaço da cena se dissolve.  

 

2.5.Quadros vivos. 

Um quarto encenador que trabalha com mesmos princípios seria Robert Wilson 

(1941-). Encenador, artista visual e coreógrafo americano, sua cena não possui uma 

mensagem, ou sequer uma intenção expressiva. Wilson define suas criações como 

espaços vazios abertos (SANCHEZ, 2002: 165). Afirma “não saber o que faz”. E coloca 

a responsabilidade da interpretação no público. 

Diferentemente da idéia de Obra de Arte Total (Gesamtkunstwerk), de Richard 

Wagner 
27

, onde as diferentes artes se fundiriam numa unidade estética, Wilson propõe 

uma justaposição, onde todos os elementos (luz, objetos, pessoas, música etc.) possuem 

a mesma importância e autonomia. Nessa proposta de encenação, o texto e o ator 

perdem o papel de figuras centrais, apontando para a linha de encenação de Wilson em 

que “[...] todos os elementos têm igual importância. Uma cadeira pode fazer o papel de 
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 Espetáculo de 1978, com registro videográfico disponível no site youtube, considerado como um marco 

na construção de linguagem própria de Pina Bausch. 
27

 Compositor alemão (1813-1893). 



35 

 

um ator; a luz pode, igualmente, encarregar-se do papel do ator; convertem-se em ativos 

co-intérpretes em uma representação cênica: são „atores‟” (WILSON, 1998 apud 

MARTINS, 2006: 123). 

 Os elementos são colocados lado a lado friccionando-se e não amalgamados 

em uma unidade (GALIZIA, 1986: XXXIV).  Wilson reúne os fragmentos de imagens 

de forma diferente do conceito de montagem de Eisenstein28, onde a junção de duas 

imagens cria uma terceira construindo determinados significados. A encenação de 

Wilson propõe imagens simultâneas em que a resolução entre os elementos opostos e 

contraditórios revela-se indefinida, convidando a platéia a uma nova e desconhecida 

síntese (GALIZIA, 1986: XXXVI).  

A composição cênica de Wilson trabalha com quadros vivos nos quais ações 

simultâneas solvem-se através do procedimento da colagem, ausentes de sentidos, mas 

prenhes de sensações e atmosferas. 

 

Figura 6 - Sonetos de Shakespeare (2009) de Robert Wilson. 

Voltemos nossa atenção para os Sonetos de Shakespeare29 que Wilson monta 

no Berliner Ensemble30 em 2009. Figuras ou seres andando em bicicletas gigantescas, 

um cupido voa no palco levando uma flecha para um personagem que parece a Rainha 
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 Sergei Eisenstein, (1898 - 1948) considerado uma referência do cinema mundial, suas teorias sobre o 

cinema são hoje base dos estudos cinematográficos.  

29
 William Shakespeare (1564-1616 aproximadamente), dramaturgo inglês mais montado no mundo, 

considerado o maior escritor inglês. 

30
 Companhia de Teatro alemã fundada pelo dramaturgo Bertolt Brecht e sua esposa, a atriz Helene 

Weigel, em 1949. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1898
http://pt.wikipedia.org/wiki/1948
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Elizabeth31 da Inglaterra, seres giram ao som de um soneto de Shakespeare sob uma 

cuidadosa luz azulada, três figuras brancas seguram mangueiras de bombas de gasolina 

gigantes, e igualmente brancas, enquanto os números dos marcadores aumentam.  

Aqui não ocorre drama ou conflito, nisso Wilson se diferencia de diversos 

encenadores. Na cena de Bausch, ou mesmo Kantor, podem-se perceber fragmentos de 

conflito, de tensões dramáticas, partículas de drama que não se desenvolvem entre os 

personagens, mas que criam atmosferas de perturbação, incômodo, depressão ou 

euforia. O mesmo não se aplica à cena de Wilson. 

Os atores não recorrem a grandes reações emocionais, de fato se comportam 

como marionetes de um imenso quadro. A cena de Wilson também não cria um espaço 

único, peças de cenários entram e saem como se nunca tivessem aparecido, mudanças 

na luz reduzem e ampliam o palco sem que ocorra a criação de um espaço único, ou 

sequer uma atmosfera principal.  

Se existe alguma tensão é puramente plástica, está na diferença entre as formas, 

luzes e cores que surgem no palco, assim como no cruzamento de referências tão 

díspares uma após a outra.  

Uma cena que sustenta a atenção da audiência pelas mudanças de diferentes 

ritmos, atmosferas, por vezes, lenta, por vezes encantadoras, ou violentas. Ou seja, a 

mudança constante, a beleza plástica de cada imagem, a imprevisibilidade, sustentam o 

interesse da audiência, um teatro que se constrói estruturalmente da metamorfose, que 

necessita transformar-se constantemente. 

A encenação de Wilson convida o espectador a observar, contemplar, no lugar 

de raciocinar, encantar-se com a profusão de imagens, uma paisagem de movimentos, 

luzes, cores e formas que se configuram na frente da audiência. Só nos resta observar. 

Um teatro de contemplação de quadros vivos que Wilson cria em ritmos 

musicais, segurando o tempo, dilatando-o, alterando a nossa percepção.  

O procedimento de fragmentação influenciou o teatro, possibilitando junções 

de elementos díspares criando formas abertas, como em Pina Bausch, e nas Actions de 

Grotowski, desconstruindo a cena, como em Kantor, criando espetáculos de lógica não 

convencional. Os fragmentos nesses encenadores, assim como em Robert Wilson, são 

tão díspares que parecem ter sido criados para existirem sem o restante do espetáculo, 
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 Rainha da Inglaterra (1533-1903) cujo reinado ocorreu no período de produção do teatro de 

Shakespeare, a época de sua permanência do trono recebeu duas alcunhas, Período Elisabetano ou Era 

Dourada. 
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tal qual o fragmento sintético de Heiner Müller. Um teatro feito na dissolução de 

referências, memórias e citações. 
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3. A MONTAGEM DE FRAGMENTOS POR SOLVÊNCIA 

 

Abordamos o teatro de fragmentos como a busca da fruição sensível, que difere 

da lógica tradicional, objetivando assim, nessa pesquisa, uma aproximação com a cena 

contemporânea. Com este fim, o conceito que nos pareceu próprio para abordagem da 

manipulação do material cênico, para a criação de junções de fragmentos, foi o de 

Solvência. 

Sob o ponto de vista da colagem como forma de unir os fragmentos de cenas, 

numa lógica não linear, e atmosfera como um critério norteador dessa união, como se 

faz na linguagem dos quadrinhos.  

 

3.1. Atmosfera. 

Antes de falarmos sobre a teoria de Scott McCloud32 (2005), notadamente, o 

conceito de montagem criada aspecto-a-aspecto, discorreremos sobre o conceito de 

atmosfera de Mikhail Tchekhov (1891-1955) 33, ou Michael Chekhov, proposto no livro 

Para o Ator (1996).  

Tchekhov define atmosfera de forma similar à expressão coloquial que 

designamos “clima”, e comenta em seu livro que “cada fenômeno e cada evento possui 

sua própria atmosfera particular” (CHEKOV, 1996: 58).  

Este conceito é especificamente importante para este trabalho ao redefinir a 

área de atuação das colagens dos fragmentos de cena. Apesar de se tratar de uma 

referência para o ator, Tchekov considera este elemento invisível, denominado 

“atmosfera”, como parte integrante também da encenação e não só da técnica do ator. 

Tchekhov cita como a atmosfera altera a percepção do espectador 

aproximando-o da cena, e como afeta a movimentação, os corpos e as palavras dos 

atores. Ao identificarmos que para este autor a ausência de atmosfera seria similar a um 
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 Teórico e desenhista de arte seqüencial estadunidense (1960-), autor do segundo livro teórico sobre 

quadrinhos Desvendando os Quadrinhos, 1995. 

33
 Mikhail Tchekov (1891-1955), também conhecido, como Michael Chekhov, ator e sobrinho do autor 

Anton Tchekhov. 
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espaço psicologicamente vazio, poderíamos defini-la como um preenchimento desse 

espaço.   

A abordagem de Tchekhov destina-se aos sentimentos que podem ser evocados 

por sons ou imagens. Uma seqüência de sons em ritmos variados pode criar um “clima” 

de desordem, como ocorre, por exemplo, nos trabalhos do compositor Stravinsky34. 

Bem como a música Clair de Lune, de Debussy35, nos levará a atmosferas mais 

delicadas. 

Os elementos como linhas, formas, disposição no espaço, luz, cor, também, irão alterar a 

noção de atmosfera. Um ambiente pouco iluminado ou com muita luz nos produz diferentes 

sensações. Aqueles que já andaram durante a madrugada por ruas mal iluminadas e entraram 

em um espaço muito iluminado, percebem a diferença que os dois locais produziram em seus 

corpos. 

Tchekhov comenta que a atmosfera pode ser construída por diversos elementos 

cênicos. Existem numerosos meios, puramente teatrais, pelos quais se criam atmosferas 

no palco, ainda que não sejam indicados pelo autor: luzes com suas sombras e cores; 

cenários com seus contornos, aparências e formas de composição; efeitos musicais e 

sonoros; agrupamentos de atores, suas vozes, com toda uma variedade de timbres, seus 

movimentos, suas pausas, suas mudanças de ritmo, todas as espécies de efeitos rítmicos, 

marcações e maneiras de atuar. Praticamente tudo o que o público percebe no palco 

pode servir ao propósito de realçar atmosferas ou mesmo recriá-las (CHEKHOV, 1996: 

63). 

Para melhor compreensão desse conceito, podemos usar os exemplos da festa 

de carnaval e de um velório, com seus “climas” distintos. Ou se imaginarmos uma 

pequena festa com “clima” animado, onde um convidado se ausenta por pouco tempo e 

ao regressar encontra a mesma festa com seu “clima” alterado, graças, por exemplo, à 

notícia de falecimento de um parente do anfitrião. É provável que o convidado que se 

ausentou pergunte: “Que aconteceu? Que clima é esse?”. 

                                                           
34

 Ígor Stravinski (1882 –1971) foi um compositor, pianista e maestro russo, considerado um dos 

compositores mais importantes e influentes do século XX, criador de obras para os trabalhos de Serguei 

Diaghilev. 

35
 Claude Debussy (1862-1918), compositor francês. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1882
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pianista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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Para esse autor duas atmosferas não coexistem, sempre uma é vencida pela 

outra.  Exemplifica com a idéia de que um castelo mal iluminado, com móveis antigos e 

cheio de histórias, cria uma atmosfera específica.  

Contudo, se considerarmos a chegada de um grupo em festa neste mesmo local, 

uma das duas atmosferas irá se sobressair em relação à outra. Afirma Chekhov: 

[...] o conflito entre duas atmosferas contrastantes e a lenta ou súbita derrota 

de uma delas ou os sentimentos individuais de uma personagem travando 

uma luta contra uma atmosfera hostil, com a conseqüente vitória ou derrota 

da atmosfera em face dos sentimentos individuais (id.). 

Diferente da busca pelo conflito proposto pelo texto, Tchekhov ressalta o 

conflito criado por imagens, o autor coloca: “esses eventos psicológicos no palco 

criarão sempre suspense para o público, porque todos os contrastes, as colisões, os 

combates, as derrotas e as vitórias que ali ocorrem devem ser levados à conta dos fortes 

[...]” (id.). Ele também comenta a sustentação da peça pelo sensível, e não pela história, 

afirmando que “os contrastes no palco geram essa almejada tensão na platéia, enquanto 

a vitória ou a derrota com que a luta termina proporciona ao público uma forte 

satisfação estética [...] (id.). 

Essa satisfação estética de que fala Tchekhov altera a expectativa da platéia 

que não mais espera uma trama, mas sim uma mudança nas sensações que as imagens à 

sua frente lhe provocam. Considerando a proposta de investigar um teatro em 

fragmentos, nos parece interessante uma abordagem da atmosfera para servir como 

critério para realização das transições entre as cenas, as mudanças e o contraste entre 

elas. 

O trabalho com atmosferas acompanha a escrita cênica de diversos 

encenadores. Uma composição de elementos pode ser formada por um bloco de livros 

velhos, um esqueleto de elefante no palco, sendo todos díspares, mas colocados dentro 

de uma mesma atmosfera de abandono e decadência. Uma atmosfera que se compõe de 

vários elementos visuais pode também ser composta por elementos díspares, que não 

componham um local ou uma época.  

Considerando o explicitado a respeito deste conceito de Tchekhov, tomamos 

como base as atmosferas para a colagem de fragmentos de cena, como uma proposta 
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substitutiva da narrativa. Os fragmentos de cena se estruturariam seguindo numa mesma 

atmosfera que esses fragmentos ajudariam a compor, e não num encadeamento lógico 

de acontecimentos. 

 

3.2. Colagem e montagem. 

Seqüência, narrativa, montagem, composição e colagem são denominações 

para a idéia de conectar elementos, dizem respeito, mais especificamente, à montagem, 

conceito investigado por Serguei Eisenstein36 (1898 - 1948), considerado uma referência 

do cinema mundial, suas teorias também serviram de base para estudos de teatro e 

outras artes. 

A concepção de montagem de Eisenstein influencia até hoje criadores de 

cinema, ela baseia-se na capacidade de leitura das imagens justapostas. Tomemos o 

seguinte exemplo: consideramos uma seqüência na qual a imagem de um rosto 

masculino é seguida pela imagem de um prato de comida, então voltamos a ver a 

mesma imagem do rosto masculino e, logo em seguida, a de um rosto feminino. 

Eisenstein percebeu que a seqüência dessas imagens suscitava nos espectadores 

diferentes associações, cada cena ganhava uma leitura diferente, no primeiro caso, as 

pessoas entendiam que o rapaz apresentava expressões de apetite, e no segundo, de 

desejo.  

A colocação de “coisas uma junto da outra” desenvolveria significados 

diferentes para um mesmo recorte de imagem. A diferença entre montagem e colagem 

para Patrice Pavis se estabelece no fato de que “[...] a montagem é organizada em 

função de um movimento e de uma direção a ser impressa à ação, ao passo que a 

colagem se limita a entrechoques pontuais, produzindo efeitos de sentido „estrelados‟” 

(PAVIS, 1999: 249). 

Para ele, enquanto a montagem desenvolve-se num sentido linear, 

característica do teatro tradicional, a colagem move seus sentidos nas diferentes 
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 Ligado as vanguardas russas, tanto na pintura como no teatro, Eisenstein participou ativamente da 

Revolução de 1917. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1898
http://pt.wikipedia.org/wiki/1948
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanguarda_russa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Russa


42 

 

direções como uma estrela, próxima da proposta de forma aberta de muitos 

encenadores, como vimos no primeiro capítulo.  

Refletindo sobre colagem e montagem, Carla Damião (2007) acaba por afirmar 

uma característica também presente nas encenações de teatro como, por exemplo, na 

cena de Tadeusz Kantor. Damião aponta que: 

O princípio de colagem e montagem, salvo as características particulares de 

cada um, teria por finalidade, no contexto da arte da vanguarda, “sabotar” a 

interrelação entre arte e público espectador ou leitor, instigando-o a uma nova 

compreensão ou mesmo a uma nova „percepção‟ [...] (DAMIÃO, 2007: 191). 

 

Na abordagem de Patrice Pavis a colagem no teatro possui objetivos diferentes 

da montagem, para ele “em lugar de uma obra „orgânica‟ [...], o dramaturgo cola textos 

oriundos de todos os lados: artigos de jornais, outras peças, gravações sonoras etc” 

(PAVIS, 1999: 52). 

A pluralidade de materiais advindos de diferentes contextos possui a intenção 

de desmontar significados fechados, como Pavis reafirma: “a presença de materiais não-

nobres e inusitados garante a abertura significante da obra, impossibilita a descoberta 

de uma ordem ou uma lógica” (PAVIS, 1999: 51, grifo do autor). 

O objetivo da colagem, a fuga da lógica, opõe-se à montagem, onde o que se 

busca é que os elementos postos uns ao lado dos outros ganhem uma significação clara 

e definida37. 

 

3.3. Quadrinho de Scott McCloud. 

A cena contemporânea centra-se nas imagens, e cria um discurso destas como 

o referencial de uma montagem. Entre os encenadores e grupos que trabalham dessa 

forma, por exemplo, Robert Wilson, vale-se do storyboard para pensar sobre a cena, 

tanto no sentido de montagem quanto no caso de uma estrutura colagística. Renato 

Cohen (1998) observa como esse tipo de estratégia aproxima-se da linguagem de 

histórias em quadrinhos.  
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 Damião (2007) pontua outros conceitos considerando que a atitude da vanguarda em relação a estes 

dois termos se aproxima da proposta de Brecht. 



43 

 

Os quadrinhos são considerados uma forma de arte graças a Will Eisner38, 

vencendo o estatuto de entretenimento, para trabalhá-los a partir de um conceito de 

composição de fragmentos de imagens que se juntam em sequências39.  

Imagens colocadas em molduras, quadrados ou quadrinhos, que se encadeiam 

com um espaço entre elas que é completado pela imaginação do leitor, sendo assim, a 

forma dos quadrinhos se encadearem aproxima-se da estética de fragmentos que 

pesquisamos neste trabalho. 

 Scott McCloud comenta que “os quadros das estórias fragmentam o tempo e 

o espaço, oferecendo um ritmo recortado de momentos dissociados” (MCCLOUD, 

1995: 67, grifo do autor), e acabam por produzir no leitor, dessa forma, a necessidade de 

preencher os espaços em branco do papel, utilizando aquilo que não foi dito ou 

mostrado. McCloud denomina essa habilidade de “conclusão”. Ele afirma que “[...] a 

conclusão nos permite conectar esses momentos e concluir mentalmente uma 

realidade contínua e unificada” (id. grifo do autor). 

McCloud também considera que, por mais diferentes e absurdas que sejam as 

imagens que estão justapostas, o leitor sempre procura criar algum tipo de ligação, que 

parece ser produzida por: 

Um tipo de alquimia no espaço entre os quadros, que pode nos ajudar a   

descobrir um sentido até na combinação mais dissonante. Essas transições 

podem não fazer „sentido‟ de uma forma tradicional, mas algum tipo de 

relação acaba se desenvolvendo” (id.: 73, grifo do autor). 

 O encadeamento, ou a seqüência, cria um novo sentido para as imagens. O autor 

enumera cinco categorias de realização da transição de um quadro para outro. A 

primeira se caracteriza como uma transição de momento-a-momento, havendo 

pouquíssima conclusão. A segunda marca uma transição de ação-a-ação, de forma que 

a cada quadro aconteça uma ação que leva a outra, em lógica consecutiva, como 

podemos observar na figura abaixo. 

                                                           
38

 Desenhista e escritor de quadrinhos (1917-2005), ou, como ele denominou posteriormente, escritor de 

graphic novels. Elevou os quadrinhos a noção de arte seqüencial, sendo seu o primeiro livro teórico sobre 

o assunto. 

39
 De onde provém o termo Arte Seqüencial. 
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Figura 4 - Quadrinho Peanuts de Charles Schulz (transição de ação-a-ação). 

A terceira categoria se refere a uma transição de tema-para-tema, em que a 

mesma idéia ou cena se mantém na construção da narrativa, mas esse modelo exige 

mais da capacidade de conclusão do leitor, com quadros que descrevem aspectos da 

mesma cena.  

A quarta, nomeada como de cena-a-cena, cria saltos temporais e espaciais. Por 

exemplo, um quadrinho no México, outro em Nova York. Outro exemplo seria um 

quadro representando um casamento, e no seguinte o mesmo casal é desenhado com um 

bebê.  

Por fim, teríamos a transição non-sequitur em que não se busca uma relação de 

lógica entre as imagens justapostas. 

Nesta pesquisa nos interessamos pela transição de aspecto-a-aspecto como 

princípio, pois as seqüências seriam criadas em torno de atmosferas e não de uma 

narrativa.  

Esta abordagem de transição entre quadros ocorre frequentemente nos 

quadrinhos japoneses, conhecidos pelo nome de mangá.  Uma montagem que não busca 

mostrar a história, mas sim criar uma atmosfera mostrando os elementos de um mesmo 

espaço, ou situação. Ao invés de se passar de uma ação para outra, como podemos ver 

na imagem do desenho do Snoopy, por exemplo, a montagem do mangá se compõe da 

atmosfera de um espaço.  

Observando a imagem do mangá Lobo Solitário (figura 5), percebemos a 

ausência de ação, ocorre uma junção de diferentes fragmentos que compõem uma 

atmosfera, um tempo dilatado. 
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Figura 5 - Mangá Lobo Solitário de Kazuo Koike. 

Nas palavras de McCloud, se referindo ao criador de arte seqüencial, o 

desenhista de mangá Osamu Tezuka40: 

Na maioria das vezes, usada para estabelecer um clima ou sentido de lugar, 

o tempo parece parar nessas combinações silenciosas. Até a seqüência [...] 

parece menos importante aqui do que nos outros tipos de transição. Em vez 

de atuar como uma ponte entre momentos distintos, aqui o leitor deve 

compor um único momento, utilizando fragmentos dispersos (MCCLOUD, 

1995: 79, grifo do autor). 

Uma transição em que a lógica da seqüência não se sobrepõe à construção de 

sensações. Consideração que poderia se tornar um referencial, também no teatro, 

facilitando o processo com os atores, e evitando que eles se sentissem perdidos e 

intimidados pela falta de um referencial inicial. 

 

                                                           
40

 Desenhista japonês de mangá (1928-1989), um dos mais influentes criadores desse estilo de desenho. 
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3.4. Solvência. 

Na busca de um entendimento dos processos de significação do teatro 

contemporâneo, já que se constitui de maneira livre numa lógica não linear, a Solvência 

é um conceito que nos servirá a alcançar as estratégias dos encenadores na 

contemporaneidade.  

A noção de Solvência advém das Artes Visuais, foi desenvolvido na pesquisa 

de mestrado de Audrey Quast (2007) na UNB, e posteriormente utilizado como marco 

teórico no seu doutorado. Ele se faz importante para o nosso trabalho na medida em que 

estudamos aqui como se transmutam os significados nas imagens, nas cenas.  

Para Quast a Solvência “[...] seria reconhecida quando fosse percebido que uma 

imagem (ou mais) passou por algum processo de solubilização, a fim de conceder-lhe 

novo sentido e expressão, para formar uma nova” (QUAST, 2007: 17). Ou seja, um 

processo de manipulação de imagem que não trata de justapô-las, mas alterá-las por 

corrosão, a técnica como um conceito, um transformador de significados. Quast, em sua 

pesquisa, também afirma as possibilidades da Solvência de criar imagens cujo sentido 

se constroi na sensiblidade do espectador, distante da lógica convencional, com 

significados abertos. 

3.4.1 Solvência: atores e atrizes. 

A pesquisa de Quast se desenvolveu no formato de experimento pedagógico, 

na pós-graduação de educação da UnB, sendo desenvolvida com os alunos do curso de 

Pedagogia da UnB. Quanto à atitude de Quast em relação aos alunos, esta se revela na 

opção de nomenclatura para designá-los: 

Nesse rumo para o criador de poéticas segundo este trabalho, optei por 

atribuir-lhe o termo “ator/atriz”, sendo que a palavra “ator”, que significou na 

sua origem “aquele que responde” ou “aquele que explica” ou “aquele que 

age”... Tomando a palavra ao pé da letra, em síntese e para adequar-se a este 

trabalho, “ator” é o agente da ação; é aquele que sente e age (QUAST, 2007: 

86).  

Mostrando-se, assim, avessa a relações entre condutor e conduzidos, na qual 

existe um “dono da verdade” que detém todo o conhecimento e encara os demais como 

“discípulos”. Porém, numa atitude pedagógica mais contemporânea ela os considera 

como agentes criadores, pessoas capazes de criar seu conhecimento. Em suas palavras: 
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Com o emprego de ator/atriz, não se coloca uma escala nos criadores, 

dizendo se são alunos ou experimentadores ocasionais. São aqueles que nos 

encontros de apresentação da Poética da Solvência, se expressaram, 

observaram imagens e descobriram-se com vontade e capazes de fazer (id.). 

Então, o termo surge para modificar as relações, facilitando o processo de 

aprendizagem do estudante, com seus processos de edição e manipulação da informação 

visual, tornando-se uma ferramenta para a compreensão do universo visual, uma 

estratégia para improvisar pelo critério do sensível e da não-lógica, usar os solventes 

para dissolução de partes de fragmentos de imagens, e novamente observarem o efeito 

criado e voltarem a solver.  

Na criação de imagens de sentido fechado, como na figura 8, na qual com o 

“apagamento” da esposa e desaparecimento da boca do marido se constrói uma imagem 

crítica do casamento. 

 

Figura 6 – Imagem criada a partir da técnica de Solvência pelos alunos do curso de 

Pedagogia da UnB. 

Poderia este procedimento ser aplicado a outras linguagens artísticas? Quast 

defende que sim, pois considera um conceito passível de ser apropriado para diferentes 

linguagens (id.: 104). A Solvência trata de um processo de manipulação de imagem, 

questão cara à essa pesquisa, mas com o enfoque do teatro contemporâneo, em que a 

cena compõem-se de uma construção na qual os aspectos visuais são valorizados, e tudo 

o que é visto possui igual importância, como afirma Bob Wilson.  
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A partir dessa premissa, de que a Solvência nos ajudou na realização do 

experimento, assim como a teoria de McCloud e o conceito de atmosfera, foram geradas 

as pistas para uma apropriação da cena contemporânea. Os interesses de Quast neste 

tipo de abordagem se aproximam dos nossos, no que se refere a aproximar os criadores 

da cena contemporânea. 

Apropriamos-nos da Solvência para investigar o campo do teatro como 

ferramenta conceitual para a fragmentação dos elementos cênicos. Um produto com as 

características do teatro contemporâneo. Sobre essa característica da Solvência, a autora 

nos fala a respeito da obra do artista Aloisio Lima:  

O artista rompe com a imagem original e o texto que ela ilustra, retirando os 

valores semânticos originalmente atribuídos a mensagem e ressignificando-

os. Faz com que o texto que resta ecoe de outra maneira na percepção do 

espectador. Dissolve, desconstrói [...] o primeiro plano, aquele que se 

aprende no primeiro golpe de vista e apresenta à reflexão um plano mais 

profundo, de novos e inesperados significados (QUAST, 2007: 95). 

Quast, ao se referir à obra de Aloísio, defende que a Solvência transmuta o 

objeto e o seu lugar, transformando os sentidos. A transmutação de elementos pode ser 

visível na obra de diferentes artistas como, por exemplo, o designer britânico, Dave 

McKean, em que podemos notar o desenvolvimento da obra na apropriação pelo 

sensível. 

 

 

Figura 7 - Projeto gráfico de Aloísio Lima para o CD Phonopop (2008). 
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Figura 8 - The Magician (1995) de Dave McKean.  

Solvência se insere no contexto das estratégias da contemporaneidade de formas abertas. Um 

caminho para o trabalho com essa cena visual e contemporânea, seria transpor um 

procedimento das artes visuais para um procedimento de encenação. Propostas que Sílvia 

Fernandes (1999) aponta quando descreve o teatro de Gerald Thomas, utilizando-se de 

procedimentos de encenação como colagem e desconstrução, que afloraram primeiro nas 

artes visuais. 

No caso do teatro podemos, no decorrer de um procedimento, repetir o gesto de 

outro participante e mesclá-lo à nossa partitura, alterando os significados anteriores, ou 

ainda pode-se trabalhar uma imagem e/ou uma partitura e colocá-la num contexto de 

apresentação que não possui nenhuma relação com o original. Por exemplo, se 

utilizarmos representações da personagem Ófelia de Shakespeare, e tomarmos as 

mesmas imagens no corpo dos atores deslocado para o contexto de um bar, e pedindo 

para eles darem continuidade ao movimento, acontece a desconstrução em solvência. 

A própria cena monta imagens e referências que se dissolvem no decorrer das 

encenações, como descrevemos em Kantor, Wilson, Bausch. O mesmo procedimento 

ocorre na escrita de Heiner Müller e nas ações corporais de Grotowski em Actions. 

Essa abordagem para a junção de fragmentos nos pareceu interessante por se 

assemelhar ao cenário da era contemporânea. As experiências do século passado, com a 
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justaposição e a colagem, vinham como movimentos com fins radicais repletos de 

verbos como “quebrar”, “romper” e outros, que constituiriam o arsenal de intenções 

artísticas da época. Em nosso tempo essa ânsia iconoclasta é substituída pela 

possibilidade de passear com suavidade entre os estilos e propostas, fundindo-os. 

A fragmentação do mundo contemporâneo, com suas misturas em ritmo de 

videoclipe, onde tudo se monta e mistura, pede uma estética diferenciada do furor da 

ruptura anterior. Na estética contemporânea, fragmentos de diferentes épocas e estilos 

podem dialogar no palco, na literatura e na arte visual sem grandes problemas, e sem a 

necessidade de chocar e quebrar.  

Esperamos ter demonstrado que, no arsenal de procedimentos da cena 

contemporânea, a Solvência traduza melhor um certo estado de arte, uma vez que ela 

que não se propõe defensora de um programa ou de um manifesto e sim uma proposta 

em que a junção de elementos se efetua por dissolução e não por cortes. 

Podemos verificar as relações no campo do teatro, onde o deslocamento de 

objetos, pessoas e espaços, gestos podem ser solvidos para serem dissolvidos em 

diferentes espaços, assim como outros elementos do teatro como luz e música.  

Na cena de Bob Wilson, os elementos díspares são solvidos em relação uns 

com os outros. Pina Bausch, solve diferentes atmosferas no mesmo espetáculo. Não há 

quebra, essas atmosferas se mesclam uma nas outras, Solvência.  
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SEGUNDO CADERNO: COMPONDO A TRAMA  

4. EXPERIMENTO “TOQUE-ME”. 

 

4.1. Observação de experimentos pedagógicos. 

 A observação em um experimento consiste num processo de verificação de uma 

hipótese, difere-se da observação cotidiana, devido à existência de um objetivo 

específico e apóia-se em conhecimentos teóricos (DIETERICH, 1999). 

Diferentemente do experimento, em que se manipula ou interage-se com o 

objeto da pesquisa, o pesquisador nesse caso verifica a hipótese numa atitude ativa, 

intervindo no seu objeto de estudo. A verificação científica realizada via um 

experimento solicita especificidades que as variáveis do entorno se mantenham e apenas 

a variável da hipótese se altere. 

Por se tratar de um trabalho com um grupo de pessoas com o objetivo de 

alterar o seu comportamento diante da cena contemporânea, o experimento desenvolve-

se com a metodologia denominada pesquisa-ação, na qual um indivíduo realiza um 

trabalho com o grupo. 

Nesta pesquisa optamos pela metodologia da pesquisa-ação, desenvolvendo 

um experimento com os alunos da Graduação em Teatro da Universidade Regional do 

Cariri, e a observação de um professor (no caso o próprio pesquisador) e seus 

procedimentos de trabalho dentro da sala de aula. Observando nos alunos o 

desenvolvimento de uma escrita cênica contemporânea.  

Devido ao descrito acima, desenvolvemos o material escrito do procedimento 

na forma de fichas. Possibilitando visualizar a estrutura dos procedimentos de 

encenação como as variáveis inalteradas e a alteração da variável no comportamento 

dos alunos. 

 

4.2. Diagnóstico. 

No início do ano de 2010, em Natal, Rio Grande do Norte, ocorreram dois 

espetáculos de teatro: De Volta ao Ponto, do Grupo de Teatro Janela, e O Bizarro Sonho 

de Steven, do grupo Facetas, Mutretas e outras Histórias, ambas criações de jovens 

grupos de atores em processo de direção coletiva. Eles construíram um tipo de 
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teatralidade diferente do usual para a platéia natalense. Não possuíam uma história de 

narrativa linear ou consecutiva. Durante esses espetáculos: personagens iam e viam, 

ações e sons se combinavam e recombinavam em diferentes colagens. As cenas 

construíam situações que não se encadeavam numa fábula, mas compunham um 

mosaico fragmentado sobre temas. Um teatro fragmentário. 

Uma surpresa no palco natalense, mais surpreendente por não se tratar de um 

diretor impondo uma estética estranha ao grupo, e sim do interesse investigativo de uma 

nova geração de atores. Não apenas em Natal, mas em outras cidades do Brasil existe a 

preocupação em investigar a estética do fragmento como no espetáculo Hamlet-Soul, 

em Fortaleza; os experimentos, espetáculos e performances de Junior Aguiar, 

Wellington Junior e do grupo Totem, na cidade de Recife, demonstrando que a busca 

por uma nova escritura cênica constitui-se em interesse de uma parcela da produção 

teatral nos dias de hoje. 

Na região do Cariri cearense percebo outras relações com essa estética. Apesar 

do aumento do número de montagens fragmentárias, observo na grande maioria dos 

atores e alunos da Licenciatura de Teatro uma relação de rejeição a esses espetáculos, 

compostos por estruturas colagísticas de imagens e situações.  

Considerando que o teatro composto por colagens de fragmentos marca sua 

presença com maior intensidade na Brasil, as escolas de teatro têm procurado 

profissionais e programas de pesquisa que visem capacitar o professor de teatro, 

habilitando-o a desenvolver com seus alunos o contato com essa estética. 

 

4.3. A abordagem metodológica. 

Os aspectos que consideramos mais importante na nossa atividade pedagógica 

são as pessoas, e os espaços e referências que as acompanham.  Dentro dessa busca, nas 

aulas do mestrado e nas orientações, os professores Jefferson Alves e Naira Ciotti 

indicaram como método a pesquisa-ação, na qual os sujeitos e seus contextos aparecem 

de maneira clara na observação do fenômeno. 

Assim, esta pesquisa entende que as pessoas que participam do experimento 

não são como números ou cobaias, e sim, considerando suas diferenças individuais, 

sujeitos de uma ação e participantes de um processo de transformação. Como coloca 

Edgar Morin: “Na pesquisa-ação, a ação não é qualquer ação cotidiana, mas aquela que 
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se destina a clarificar ou a resolver uma problemática de vida, de sociedade e de 

educação” (MORIN, 2004: 29) 

    Partir das pessoas tenta desenvolver uma proposta pedagógica, na qual as 

qualidades corporais são elementos de criação artística, e o professor possibilita que 

seus alunos iniciantes sejam agentes de sua criação. 

Somos conscientes de que, como sujeitos dessa pesquisa, também possuímos 

referências e gostos, e que carregamos esse repertório na entonação da voz, nos gestos, 

e que, na verdade, os caminhos estéticos são influenciados pelo professor e pela própria 

proposta da pesquisa. 

 

4.4. Descrição dos sujeitos. 

 

Figura 9 - Estudante Jussyanne Rodrigues. 

Jussyanne Rodrigues Emídio, 24 anos, participou como atriz em 14 peças de teatro 

incluindo A Serpente de Nelson Rodrigues, Bodas de Sangue de Frederico Garcia 

Lorca, Romeu e Julieta de William Shakespeare, e diversos infantis. 
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Figura 10 - Estudante Weslley Souza. 

Weslley Souza Felipe da Costa, 17 anos, apresentações teatrais no âmbito da creche São 

Miguel. 

 

Figura 11 - Estudante Wiarley Barros. 

Wiarley de Almeida Barros, cujo nome artístico é Wiarley Spears, 19 anos, que realiza 

cover da cantora Britney Spears, criador e coreógrafo do grupo de dança Dolls of Night. 

 

Figura 12 - Estudante Michele Santos. 

Michele da Silva Santos, 21 anos, 10 peças na sua maioria infantis, também é professora 

de balé clássico para crianças. 
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Figura 13 - Estudante Kelliane Ferreira. 

Kelliane Ferreira das Silva, 20 anos, participou do curso de formação em teatro do 

Centro Cultural Banco do Nordeste, atuou em 2 espetáculos de teatro: Bodas de Sangue 

de Frederico Garcia Lorca e Caboré de Tarcísio Pereira. 

 

Figura 14 - Estudante Jéssica Lorena. 

Jéssica Lorena Lima Gonçalves, 18 anos, três peças de teatro no curso de formação da 

SCAC. 
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Figura 15 - Estudante Stela Bonfim. 

Stela Bonfim de Alencar, 18 anos, experiência esporádicas no âmbito escolar. 

 

Figura 16 - Estudante José Filho. 

José Brito da Silva Filho, 31 anos, 11 peças de teatro com o grupo Ortaert e companhias 

de teatro na cidade de Iguatu, destas, cinco como diretor, em sua maioria trabalhando 

focados na cena em detrimento do texto. 
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Figura 17 - Estudante Elyzangela Fernandes. 

Elyzangela Fernandes Alencar, cujo nome de batismo na dança do ventre é Dakini, 

estilo de dança que desenvolveu um projeto de pesquisa no qual criou sua própria 

companhia, onde atua como coreógrafa, 35 anos. 

 

Figura 18 - Estudante Kassia Barros. 

Kássia Thammara Barros, 20 anos, atuou em eventos teatrais esporádicos no ambiente 

escolar. 
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Figura 19 - Estudante Antonia Cirlaedna. 

Antonia Cirlaedna Pereira da Silva, 19 anos, experiências esporádicas nas atividades 

teatrais em Nova Olinda. 

 

Figura 20 - Estudante Carla Emanuela. 

Carla Hemanuela Bezerra, 24 anos, que atende pelo apelido Manu, 14 peças teatrais 

entre elas: A Serpente de Nelson Rodrigues, o Monólogo das Flores Violadas e diversos 

infantis.  
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Figura 21 - Estudante Luiz Severo. 

Luiz Severo Neto Filho, cujo nome artístico é Luka Severo, 24 anos, sete peças teatrais 

sendo cinco na função de diretor. 

4.4.1. A ação. 

O experimento foi realizado na disciplina Fundamentos da Linguagem Teatral, 

ofertada no primeiro semestre do curso de Licenciatura em Teatro da Escola de Artes 

Reitora Violeta Arraes Gervaiseau, da Universidade Regional do Cariri – URCA. Vale 

salientar que se trata da única disciplina desse período que envolve estudos de ordem 

prática.  

As aulas ocorreram pela manhã das 7h30 as 11h10, com intervalo de 20 

minutos, uma vez por semana, durante um período de quatro meses gerando dezesseis 

encontros ao todo. 

Os objetivos da disciplina no curso são de criar um espaço inicial para que os 

alunos tenham contato com as diversas possibilidades cênicas, e a sensibilização para os 

diferentes elementos teatrais que investigarão mais profundamente no decorrer do curso.  

Foi essa disciplina, que assumimos desde 2008, que escolhemos para a 

aplicação de sua observação. Selecionei essa disciplina para o experimento por duas 

razões: por ser mais aberta a diferentes estudos cênicos, e pelo fato dos alunos serem 

recém ingressantes, ou seja, mais próximos dos comportamentos e “vícios” do Ensino 

Médio, e outras instituições de ensino de teatro.  

Desenvolver um experimento com os alunos que já tivessem passado por 

disciplinas como interpretação, encenação e elementos visuais do espetáculo, e por meio 

destas adquiriram determinada sensibilização para os elementos da linguagem teatral 
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não trariam para esta pesquisa as dificuldades, inclusive de compreensão, daqueles que 

ainda não participaram desse tipo de estudo. O que considero ser um ponto enriquecedor 

para a pesquisa. 

4.4.2 O contexto. 

A disciplina ocorreu na Escola de Artes Reitora Violeta Arraes Gervaiseau, 

situada em Barbalha na região do Cariri cearense, próxima de outras duas cidades: a 

trinta minutos de Juazeiro do Norte e a uma hora de Crato. As três cidades formam o 

que é denominado Triângulo Crajubar, quase uma única cidade formalmente, porém 

com diferenças culturais entre elas.  

Existe na região uma mostra de teatro há cerca de doze anos, a Mostra SESC 

Cariri de Cultura, onde se apresentam diferentes grupos artísticos, com diferentes 

estéticas, em diferentes espaços. 

São cerca de cinco apresentações por dia em uma semana. Recentemente, há 

apenas quatro anos, possui um Centro Cultural do Banco do Nordeste, que promove 

produções teatrais quase semanalmente, também um curso de formação de ator com 

duração de seis meses e um festival de teatro no mês de março. 

 Graças a essas iniciativas a região possui acesso à diversidade de espetáculos 

teatrais. Podemos citar o espetáculo Isadora.orb, a Metáfora Final em que projeção, 

dança e teatro se somam numa performance. Nas palavras dos criadores Ricky Seabra e 

Andrea Jabor: 

O espetáculo 'Isadora.Orb, a Metáfora final', do designer e performer Ricky 

Seabra e da coreógrafa e bailarina Andrea Jabor, explora artisticamente o 

potencial poético do espaço. 

Isadora.Orb, a Metáfora Final flui entre dança, teatro de objetos, contação de 

histórias e documentário. Às vezes se torna um manifesto contra o 

monopólio das ciências sobre a exploração espacial.
41

 

 Porém, é importante ressaltar que, apesar do contato com diferentes 

possibilidades cênicas, como o espetáculo acima mencionado, na grande maioria dos 

espetáculos teatrais da região ocorre a incidência daqueles que insistem em uma estética 

aristotélica e trabalham com uma lógica tradicional. Como por exemplo, cenários de 

gabinete ou telões pintados nas imagens abaixo: 

                                                           
41

 Isadora.orb. A metáfora final. Disponível em: http://www.rickyseabra.com/isadorapontoorb.html. 

Acesso em : 02/03/2011 

http://www.rickyseabra.com/isadorapontoorb.html
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Figura 22 – Espetáculo Fogo Fátuo da Cia. Anjos da Alegria. 

 

Figura 23 – Espetáculo Esperando Comadre Daiana da Cia. Livremente. 

 

Figura 24 – Espetáculo para crianças Dona Patinha Quer Ser Miss da Cia. Anjos da Alegria. 
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Apesar do acesso a um repertório teatral mais contemporâneo, como vimos 

acima, o contato dos estudantes com esses espetáculos é variado.  Enquanto alguns 

alunos que procuram o curso de licenciatura em Teatro estão preparados para lidarem 

com a cena fragmentária, quase metade dos ingressantes, outros demonstram, em seus 

depoimentos iniciais, que se sentem confusos ou “desempoderados” diante desse 

repertório.  

 

4.5. Elementos da ação. 

O experimento se dividiu em dois momentos denominados de Ampliando 

Horizontes e Compondo a Trama. A fase denominada Ampliando Horizontes 

desenvolveu procedimentos que buscavam sensibilizar os alunos para a construção 

cênica através de imagens e de atmosferas, instigando a produção de fragmentos, 

utilizando para esse fim a Solvência como ferramenta conceitual, evitando um modelo 

fixo de composição em relação à luz, espaço, e intervenção da presença do outro. 

Na segunda fase Compondo a Trama, divididos em grupos, os alunos, tendo 

como ponto de partida temas de sua própria autoria, criariam imagens que foram 

avaliadas e recriadas num ambiente pedagógico. 

 

4.6. Observação do experimento. 

4.6.1. Ampliando Horizontes. 

Nesta fase realizamos diversos procedimentos que buscavam a exploração42 de 

formas cênicas desvinculadas de representação de um texto, ou de personagens. 

Trabalhando como pontos de partida as lembranças dos participantes e a criação de 

imagens. 

A memória não seria utilizada como propulsor de conexões com uma situação 

fictícia, mas construiria representações simbólicas, inspirado nos procedimentos de 

criação de Pina Bausch descritos por Fábio Cypriano (2005) e Ciane Fernandes (2000), 

como visto no capítulo um.  

                                                           
42

 Fase de exploração desenvolvida por Marcos Bulhões Martins (2006) em sua tese de doutoramento, 

assim como nos experimentos do Laboratório de Encenação da UFRN dos quais participei. 
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As fichas que se seguem buscam documentar a observação da aplicação desses 

procedimentos, procurando facilitar sua comparação com as imagens produzidas 

durante essa pesquisa.  

 

4.6.1.1. Fichas de observação. 

NOME: Abrindo a visão 

DATA: 26/05/10 

HORA: 10:15 

ELEMENTOS: Espaço, fita de cetim, arroz. 

OBJETIVO: Compreender o processo de construção de cenografia no conceito de 

Gordon Craig43, como sendo tudo o que nós vemos (atores, espaço e objetos). 

PREPARAÇÃO: Peço aos alunos que se deitem no chão da sala de aula e escutem a 

música “Meu Vício é Você”
44

. Repito a música várias vezes e peço inicialmente que 

eles escutem, depois cantem, trabalho durante as repetições a técnica vocal. Ao perceber 

que os alunos se habituaram à música, peço a eles que pensem sobre ela e que procurem 

prestar atenção à letra ao cantarem. Posteriormente peço que eles comecem a se 

movimentar e investiguem os níveis baixo, médio e alto, enquanto cantam. Pretendendo 

desbloquear os mecanismos de censura, emito instruções como “pode ser qualquer 

movimento”, “se a pessoa do seu lado tá fazendo um movimento grande de dança, e 

você quer fazer um pequeno, não tem problema”, “vocês são diferentes, me interessa a 

diferença do jeito de cada um se mover!”, e “ninguém precisa ficar igual”.  

DESCRIÇÃO: Então começo a pedir que eles se relacionem com o espaço e com os 

objetos que coloco no chão, uma fita branca de cetim e um punhado de arroz.  

Por vezes, paro o procedimento, me posiciono em pontos do espaço, como atrás 

da janela, no canto da sala, na porta, no centro da sala, próximo da parede, e me 

pergunto se meu corpo parado em determinados espaços diz algo diferente, ou traz 

diferentes sensações? Os alunos dizem que sim e apontam diferentes impressões e 

                                                           
43

 Teórico, cenógrafo e ator inglês (1872-1966), referência nos estudos de cenografia e unidade visual no 

teatro. 

44
 Adaptação brasileira da música “My Junk” provinda do musical Spring Awakening da Broadway, 

adaptação da peça homônima de Frank Wedekind. 
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sensações sobre os espaços. Não comento, permitindo a eles falarem o que “lhes vem à 

cabeça”. Procuro sempre que essas intervenções na aula sejam breves evitando a 

dispersão da atenção.   

Volto à música, pedindo a eles que se movam sobre os espaços e escolham um 

ponto para começar e outro para terminar. Provoco os participantes, apontando a barra 

de dança, a fita de cetim, o arroz, uma mesa e a porta, que estão no espaço e podem ser 

utilizados. Vou repetindo a música e introduzindo, aos poucos, novos trechos da canção, 

pedindo para que interrompam os movimentos e escutem a melodia, porém evitando 

demorar muito para retomar as ações e a canção. 

Exploro com eles a marcação
45

 e seus significados, evitando descrever ou 

induzi-los, mas deixando-os observar que os caminhos dentro do espaço geram 

diferentes significados. Ainda trabalhando as canções e posições, pergunto se os 

caminhos criados no espaço criam diferentes impressões? Evitando que todos comecem 

a discutir as suas percepções pessoais como as mais verdadeiras, emito instruções como 

“Vocês pensarem e sentirem coisas diferentes sobre o mesmo caminho, isso não é um 

problema”.  

Realizo percursos no espaço do centro à porta, do centro até a parede no final 

da sala, paro e pergunto aos alunos sobre as diferenças de sensação, caminho para a 

janela fechada, depois a abro e refaço o percurso. Os alunos comentam suas percepções 

sobre a movimentação e seus significados. Voltamos às ações, e peço que eles escolham 

os pontos iniciais e finais dos caminhos que irão percorrer no decorrer da canção, 

posteriormente peço que procurem outras trajetórias, e novamente aponto para os 

objetos e espaços ainda não utilizados.  

A cada vez que repito a canção, e que eles aprendem novos trechos, peço para 

eles começarem de novos pontos e a misturarem os movimentos pensados com outros 

pontos do espaço solvendo suas ações em novas possibilidades espaciais.  

                                                           
45

 Trabalhando com os princípios do livro Fundamentals of Playing Directing de Alexander Dean e 

Lawrence Carra (1980), que define determinadas sensações ou impressões para determinadas áreas do 

espaço. 
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Figura 25 – Procedimento Abrindo a Visão. 

AVALIAÇÃO: Os alunos que estão em grupos de teatro tendiam a responder mais 

prontamente as questões, enquanto os estudantes iniciantes revelam-se tensos e 

assustados com as perguntas. Se no início do procedimento os movimentos são 

aleatórios e a relação com o espaço não constrói significado, a repetição e a insistência 

na exploração de novas possibilidades trouxeram outras qualidades corporais, e observo 

uma elaboração mais cuidadosa nos gestos e imagens criadas.  
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NOME: Atmosferas nas imagens. 

DATA: 26/05/10 

HORA: 10:47 

ELEMENTOS: Fita de cetim, luz, objetos da sala. 

OBJETIVO: Introduzir a noção de atmosfera.  

PREPARAÇÃO: Com os participantes em círculo componho linhas pelo chão com 

uma fita de cetim. 

DESCRIÇÃO: Emito a seguinte instrução, “eu vou dizer uma palavra e vocês me 

dizem se tem a ver com a fita no chão”. Eu digo termos abstratos como ordem, caos, 

harmonia; ou arquetípicos como demônio, anjo; ou concretos como carro. Os alunos 

respondiam secamente com as palavras sim ou não. Eventualmente eles discordam das 

impressões uns dos outros, e eu reforço que as percepções são múltiplas e isso não é um 

problema. Traço linhas contorcidas e depois um caminho que começa em um 

semicírculo e termina na porta. Coloco a fita misturada a outros objetos da sala, como a 

bolsa de uma das alunas, retiro e coloco sob os raios de luz que entram pela janela. Peço 

a eles que me digam as diferenças que observam, mesmo que seja com uma só palavra.  

 

Figura 26 e 27 – Procedimento Atmosferas nas Imagens. 

AVALIAÇÃO: As palavras e as impressões surgem sem bloqueios. Novamente os 

alunos mais experientes respondiam mais prontamente a respeito das impressões sobre 

as imagens. Posteriormente os alunos comentaram como o procedimento os auxiliava a 

conectarem as impressões sobre a imagem com uma palavra, aprendendo a definir essas 

sensações, facilitando a discussão sobre a atmosfera das cenas.
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NOME: Estátua. 

DATA: 02/06/10 

HORA: 08:47 

ELEMENTOS: Espaço.  

OBJETIVO: Entender a composição de imagens como fragmentos no espaço. 

PREPARAÇÃO: Na aula anterior pedi que os estudantes trouxessem objetos que eles 

acreditassem que seriam interessantes para gerar uma cena. No dia da aula repito o 

processo realizado com a música “Meu vício é você”, com outra música “Touch me”
46

. 

Começando uma movimentação no chão, ouvindo e cantando a música, subindo os 

planos. 

DESCRIÇÃO: No dia da aula peço aos estudantes que tragam a sala os objetos 

selecionados e comecem a se mover com eles. Após algum tempo solicitei que eles 

trocassem entre si os objetos, e instrui para que trabalhassem com diferentes ritmos, 

explorando formas cômicas e dramáticas, movimentos pequenos ou grandes. No 

decorrer do procedimento pedi que congelassem o movimento no local onde estavam, e 

se perguntassem sobre os significados da posição corporal em que se encontravam com 

aquele objeto, naquele ponto do espaço. Neste momento de congelamento, pergunto 

“como você se sente nesse ponto do espaço, nessa posição”, e ainda “se você estivesse 

vendo de fora o que você sentiria ao ver essa imagem”. Após alguns segundos, peço 

para que descongelem e continuem os movimentos.  

O congelamento, no decorrer do procedimento, tem por objetivo que os 

estudantes atentem aos movimentos e significados criados, evitando que a exploração 

conduzida com os objetos se torne uma vivência sem a conscientização das 

possibilidades criadas. 

                                                           
46

 Pertencente ao mesmo musical Despertar da Primavera. 
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Figura 28– Procedimento Estátua. 

AVALIAÇÃO: Os alunos ainda permaneceram tímidos, criando movimentações 

provindas de suas referências de dança ou movimentos cotidianos, evitando a 

exploração de zonas mistas.  
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NOME: Misturando a luz. 

DATA: 02/06/10 

HORA: 09:45 

ELEMENTOS: Janelas cobertas com cartolina preta. 

OBJETIVO: Desenvolver junto aos estudantes a compreensão da cena como imagem. 

PREPARAÇÃO: Todas as janelas foram cobertas com cartolina preta, assim quando se 

abria uma delas se criava um facho definido de luz. Inicialmente, trabalhei com músicas 

instrumentais
47

, e pedia que eles se movimentassem ao som delas, começando no chão e 

aos poucos explorando os planos guiados pelos diferentes ritmos, impedi que a seleção 

musical pertencesse às referências pessoais dos alunos, ou seja, evitando trazer a sala de 

ensaio o referencial das movimentações cotidianas. 

Além das músicas citadas, trabalhei outras que já havia utilizado em sala
48

 para 

impedir que eles tivessem uma grande rejeição. No decorrer desse primeiro momento, 

enquanto eles se elevaram até o plano alto, fui fechando as janelas, deixando apenas 

uma aberta o que gerava um facho de luz.  

DESCRIÇÃO: Pedi então que eles se colocassem no espaço em relação à luz.  Assim 

solicitei que os alunos prosseguissem sua movimentação, se posicionando em relação à 

iluminação gerada pela janela aberta, entrando ou saindo dela, fugindo dela e indo para 

as sombras. Novamente frisei que a movimentação poderia ser realizada com dança, 

gestos extracotidianos, pequenos, grandes, e que não seria um problema que os 

movimentos não seguissem um padrão ou modelo pré-determinado. Instruí para que 

ficassem atentos às frestas de luz que vinham da janela quebrada, da porta e da 

fechadura. No decorrer do procedimento ia transformando a luz do espaço, abrindo e 

fechando janelas, aumentando e diminuindo os ângulos da luz, por vezes lentamente, às 

vezes, rapidamente. Fiz isso durante a movimentação cênica dos alunos em resposta à 

mudança da luz, o que fazia com que eles solvessem a partitura que estavam 

                                                           
47

 Material de grupos como Mawacca, trilha sonoras de filmes como Abril Despedaçado (2001) de 

Antonio Pinto, ou de dança como Parabelo (1997) de José Miguel Wisnick.  

48
 No caso com material do musical Despertar da Primavera tanto na versão da Broadway, quanto na 

brasileira. 
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desenvolvendo para que ela se transmutasse em outra, levando-os a reagirem a referida 

mudança, e a explorarem novas possibilidades em relação às transformações luminosas. 

 

 

Figura 29 – Procedimento Misturando a Luz. 

 

AVALIAÇÃO: O procedimento gerou possibilidades corporais de movimento e 

criação de imagens que até então ainda não tinham sido exploradas. Creditei este fato à 

solvência dos gestos criados com a luz, pois quando eles começavam a construir as 

movimentações e os outros se posicionavam também sobre a luz, interferindo na 

movimentação, ao ocuparem o espaço, desmancharam os movimentos pensados para 

criarem adaptações ao novo elemento. As transformações da luz, utilizando as janelas, 
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dissolvia a movimentação dos estudantes, obrigando-os a construírem e desconstruírem 

as formas. 

Os alunos comentaram que “pararam para pensar sobre as sombras e a luz”, e 

levantaram considerações como: no escuro realizamos o que é proibido, ou no escuro é 

onde nos escondemos, e apontaram como a luz trazia a idéia de superação de objetivos, 

de um além, apreendendo os complexos significados simbólicos da iluminação. 
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NOME: Transmutações. 

DATA: 02/06/10 

HORA: 10:01 

ELEMENTOS: Espaços, luz e objetos. 

OBJETIVO: Demonstrar como deslocamentos do corpo e de objetos no espaço podem 

gerar novos e inusitados significados, desenvolvendo a observação do grupo com 

relação ao espaço e a criação de fragmentos de imagem. 

DESCRIÇÃO: Pedi aos alunos que pegassem os objetos e criassem uma imagem fixa 

com eles, então iniciamos uma série de variações: pedi que mudassem de posição no 

espaço, mas mantivessem o objeto e a postura criada; que trocassem de objeto e 

mantivessem a posição. Mudei a luz da sala, manipulando as janelas e pedi que eles 

trocassem de objetos e posições em relação à luz. Então com eles congelados mudei a 

luz. Os objetivos da mudança estavam em perceber, pela diferença, os significados e 

sensações da junção dos elementos cênicos. Assim, solvendo gestos e objetos, alteraram 

as intenções originais e abriram a percepção para significados múltiplos. Durante as 

paradas instruí a eles, congelados, que atentassem a quais sensações eles 

experimentavam, emitindo instruções como “o que mudou agora, mudou alguma 

coisa?”, “quer dizer outra coisa agora?”, “qual a diferença agora?”, e “a sensação 

muda?”. 

 

Figura 30 – Procedimento Transmutações. 
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Figura 31 e 32 – Procedimento Transmutações. 

AVALIAÇÃO: Os estudantes realizavam atentamente as variações, explorando novas 

possibilidades cênicas e, quando tinham opção de escolher os locais ou posições 

corporais, procuravam novos espaços. Avaliaram a importância do procedimento, 

afirmando que começaram a entender a imagem como ponto de partida para ação 

cênica.
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NOME: Atmosfera na imagem. 

DATA: 02/06/10 

HORA: 10:23 

ELEMENTOS: Tecido e luz. 

OBJETIVO: Desenvolver a noção de fragmento de imagem. 

DESCRIÇÃO: Agrupei alguns objetos sob a luz e incorporei ao conjunto formado uma 

pessoa, pedindo que um voluntário se sentasse em posições diversas dentro ou fora da 

luz da janela. Visando que eles atentassem para as atmosferas, buscando uma relação 

voltada para o sensível, pedi que dissessem em uma palavra o que sentiam ao verem a 

imagem e cada mudança. Eles ficavam confusos, tímidos, com medo de falar, então 

enunciei uma série de palavras e pedi para eles responderem sim ou não. Se a luz 

combinava ou não com a imagem, o que gerava por vezes respostas como “é um 

pouco”, e “mais ou menos”, ampliando lentamente a sensibilidade e percepção deles, 

procurei encorajá-los com instruções como “é possível que sintamos coisas diferentes 

em relação ao visto”.  

 

Figura 33 – Procedimento Atmosfera na Imagem. 

Posteriormente pedi a eles, divididos em grupos, que criassem imagens fixas a 

partir de um tema escolhido pelo grupo, utilizando o espaço, a luz, os objetos e os 

próprios corpos para comporem-nas. Estabeleci o tempo de 10 minutos para que eles 

combinassem entre si, e tendo transcorrido este período cada grupo realizou suas 

imagens. Pedi que os demais alunos observassem as imagens do grupo e que tentassem 

descobrir qual poderia ser o tema. Depois de emitirem algumas palavras, comentamos, 
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eu e os alunos, quais elementos criavam esse tema em nossa percepção. Se a direção do 

olhar e do corpo voltados para fora da sala, a luz em rebatimento espalhada no espaço, 

ou ainda as cores dos objetos. Eventualmente trocava pessoas de lugar, ou mudava a luz 

para que eles se perguntassem sobre como as diferenças de um determinado elemento 

da imagem alteravam, ou não, suas sensações. Nesse ponto, também os convidei a 

comentarem sobre o que as mudanças produziam neles.  

AVALIAÇÃO: As respostas começaram a se dar no plano das sensações, definindo-se 

assim atmosferas, trabalhando com sensibilidade no lugar da narrativa linear. As 

imagens fixas oscilavam entre cenas cotidianas, como a de um piquenique, e simbólicas, 

como um caminho de tecidos para a luz, porém mesmo num estilo ou no outro a 

atmosfera se revelava aos participantes. 

 

Figura 34 – Imagem criada de um caminho de tecidos para a luz. 

 

Figura 35 – Imagem criada de um piquenique. 
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NOME: Paisagem Sonora49. 

DATA: 09/06/10 

HORA: 11:00 

ELEMENTOS: Trecho do Hamlet - Máquina – “Meu cérebro é uma cicatriz” 

(MÜLLER, 1987: 31), “Queres comer meu coração?” (id: 27), sons. 

OBJETIVO: Desenvolver a noção de Atmosfera através do reconhecimento, por meio 

de palavras, das sensações elaboradas pelo elemento sonoro. 

PREPARAÇÃO: Solicitei aos alunos, em círculo e de olhos fechados, que escutassem 

o ambiente ao seu redor.  

DESCRIÇÃO: A meu pedido, eles criaram formas sonoras pelos parâmetros do som: 

altura, volume, duração, ritmo, timbre. Pedi nuances de cada parâmetro por vez. 

Posteriormente solicitei misturas entre eles, por exemplo, variações de ritmo e timbre, 

volume e duração. Após chegar num nível de variações satisfatórias, que ajudassem a 

criar atmosferas através do som, pedi a eles que cada palavra que eu dissesse fosse 

transformada em sons. Comecei com palavras simples, como ventania, e passei depois 

frases poéticas, como trechos de Hamlet - Máquina de Heiner Müller. 

 

Figura 36 – Procedimento Paisagem Sonora. 

AVALIAÇÃO: Os alunos foram criando os sons em conjunto, às vezes timidamente, às 

vezes de forma mais confiantes, e a sala se encheu de sons, criando paisagens sonoras 

diferenciadas. 

                                                           
49

 Procedimento similar ao criado por Murray Schafer em seu livro O Ouvido Pensante, porém realizado 

aqui com objetivos de percepção de uma atmosfera. 
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NOME: Levantando Imagens e Temas. 

DATA: 09/06/10 

HORA: 10:05 

ELEMENTOS: Espaço, luz e objetos.  

OBJETIVO: Desenvolver a compreensão da imagem como ponto de partida para 

criação teatral. 

PREPARAÇÃO: Procedimento realizado sem improvisos, criando uma forma fechada 

e pensada. Para este trabalho pedi que os alunos desenvolvessem uma imagem para um 

tema, e que a trouxessem pronta para a próxima aula. Lembrando que a aula ocorria 

uma vez por semana. 

Pedi aos alunos que listassem os cinco melhores filmes e os cinco melhores 

eventos cênicos (dança, teatro, show) 50 que tivessem visto.  Os alunos desenvolveram 

suas respostas, e pedi a eles que notassem se havia similaridade temática entre as 

escolhas. Os estudantes perceberam alguns padrões e definiram temas. Então, solicitei 

que na próxima aula trouxessem um objeto, uma luz e uma posição congelada no 

espaço, que configurassem o tema proposto.  

DESCRIÇÃO: Ao apresentarem suas imagens, os alunos e eu mantivemos a discussão 

perguntando “qual palavra, qual tema descreve a imagem?”. No decorrer do 

procedimento também realizei mudanças na luz e posicionamento dos atuantes, 

perguntando para turma se essas alterações afetariam as sensações e os significados da 

imagem.  

AVALIAÇÃO: Dentre os resultados, foi interessante ver como os temas foram 

escolhidos. Jussyanne, que havia escolhido como tema o feminino e a leveza, criou uma 

imagem que possuía os seguintes elementos enfileirados nessa seqüência, sapatilhas, 

uma miniatura de bailarinas, uma borboleta de plástico e uma sapatilha minúscula, 

                                                           
50

 Em semestres anteriores tentei esse mesmo procedimento apenas com os filmes, e percebi que o 

repertório cinematográfico da maioria dos alunos era muito limitado aos filmes hollywoodianos, e que o 

repertório de teatro era mais interessante. Importante ressaltar, como disse no início do texto, que a região 

possui mostras de teatro patrocinadas pelo Centro Cultural do Banco do Nordeste e pelo SESC – Serviço 

Social do Comércio, possibilitando à população acesso a um bom nível de espetáculos de diferentes 

estéticas teatrais. 
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todos esses sobre um pano branco. O próximo elemento seria a própria aluna segurando 

um chaveiro que era uma pequena sapatilha muito suja e desgastada. Segundo ela 

revelando através desta composição que o caminho do sonho de dançar se mostrava 

árduo, sujo e difícil. Outra aluna, Dakini, definiu como tema de interesse o rigor e a 

perseverança, ela criou uma imagem na qual assumia uma posição de balé clássico, 

abraçada a um ursinho de pelúcia. O processo de criação da imagem levou ambas as 

alunas a irem além de seus temas originais. Dakini mostrou que junto a esse rigor e 

perseverança havia também a suavidade dos sonhos da infância. 

 

Figura 37 – Imagem criada pela estudante Dakini. 

 

Figura 38 – Imagem criada pela estudante Jussyane. 

As imagens formadas demonstravam que os alunos compreendiam a idéia de 

tomar um tema na forma de imagem, assim como mostravam junto com os outros 

procedimentos um panorama dos temas de interesse da turma, possibilitando que 

atravessássemos o próximo passo para a criação de um fragmento de cena.
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NOME: Giz.  

DATA: 09/06/10 

HORA: 11:23 

ELEMENTOS: Giz. 

OBJETIVO: Transmutar memórias em formas simbólicas. 

PREPARAÇÃO: Desenvolveu-se da seguinte forma, comecei com exemplos de como 

determinados objetos, lugares ou aromas podem ser associados a uma memória, um 

exemplo foi o meu relato, notei que o ato de comer milho sempre me deixava feliz, ao 

me perguntar a razão lembrei que quando criança meu pai me levava no calçadão de 

Vila Velha e sempre comíamos milho. Então o sabor do milho estava associado a 

momentos com meu pai.  

DESCRIÇÃO: A partir desse relato pedi a eles que escolhessem uma palavra associada 

a uma memória, solicitei que evitassem termos que descrevessem uma situação, (por 

exemplo, amor para um relacionamento amoroso), mas que buscassem algo inusitado 

como o exemplo do milho. Os estudantes deveriam escrever essa palavra com o giz no 

chão.  

Ao começar o procedimento pedi para repetirem de diferentes formas, e 

instiguei-os a fazer isso de forma contínua e cada vez mais rápida, criando uma forma 

obsessiva. No decorrer desse procedimento pedi que escrevessem no ar, nas paredes, na 

própria pele.  

 

Figura 39 – Procedimento Giz. 
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Figura 40 – Procedimento Giz. 

AVALIAÇÃO: O procedimento gerou mudanças de estados emocionais e de 

atmosferas, assim como uma forma específica de escrever, uns circularam seu espaço, 

outros espalharam as palavras pelo chão, criando uma mancha de letras, outra sentada 

no chão, com as pernas abertas, deixou todas as palavras escritas entre o espaço das 

pernas, como se estivessem no seu colo. 

Após o procedimento, os alunos continuaram em estado de atenção e 

comentaram, como após a repetição, que ocorreram mudanças nas sensações e 

ativaram-se outras memórias. Por exemplo, Jussyane comentou que colocou a palavra 

“açaí” por lembrar um bom momento de um relacionamento passado, porém com a 

repetição da escrita ela foi se lembrando de tudo o que gerou o rompimento. Em 

entrevista posterior, essa mesma aluna afirmou que o procedimento levou-a esquecer o 

espaço e fixar-se apenas na lembrança. A aluna se utilizou dessa mesma idéia no seu 

fragmento final. 
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NOME: Juntando os pedacinhos. 

DATA: 30/09/10 

HORA: 10:45 

ELEMENTOS: Fragmento das peças de Heiner Müller: Hamlet - Máquina, “O meu 

cérebro é uma cicatriz. Quero ser uma máquina. Braços para agarrar pernas andar 

nenhuma dor nenhum pensamento” (MÜLLER, 1987: 31); Quarteto, “Não é que eu 

sinta alguma coisa por você. É minha pele que se lembra” (MÜLLER, 1987: 59). 

OBJETIVO: Desenvolver a noção de fragmentos e colagem. 

DESCRIÇÃO: Comecei com um aquecimento que trabalhava o movimento com as 

articulações, que poderia ser aleatório para posições a partir de uma música. 

Posteriormente pedi para que os alunos procurassem pontos no espaço enquanto 

moviam-se. Interrompi o procedimento, e pedi que um determinado aluno se 

voluntariasse a fixar uma posição corporal num espaço específico da sala. Após os 

alunos observarem o aluno congelado eles deveriam complementar a imagem, criaram 

algumas imagens em pontos da sala, então pedi que eles procurassem novas posições 

corporais para determinados pontos do espaço novamente. 

Então emiti uma determinada palavra, e pedi a eles que buscassem transformá-la 

em imagem, por exemplo, trabalhava com substantivos concretos como furacão, ou 

abstratos, como sentimentos. Nesse momento os alunos tendiam a representar formas 

simples, de pouca exploração de possibilidades cênicas. Então continuei com trechos de 

peças de Heiner Muller, e desse material começaram a emergir posturas corporais mais 

elaboradas e menos previsíveis. Pedi então que eles dissessem nos ouvidos uns dos 

outros frases metafóricas, trechos de poemas. Mas eles pareciam tímidos e confusos. 

Interrompi o procedimento e pedi que um deles se posicionasse no centro da roda 

criando uma imagem congelada a partir do trecho da peça Quarteto, e partindo desta 

cada aluno ia entrando e complementando a imagem.  

Depois pedi que eles compusessem uma partitura a partir da imagem congelada. 

Após os alunos mostrarem suas imagens em movimento, aqueles que estavam 

observando deveriam reconstruir o que foi mostrado. Lembrei aos observadores uma 

série de escolhas como: quem começava a cena? Se começariam todos ao mesmo 



82 

 

tempo, ou se entrariam no espaço cênico um por vez? E qual seria a ordem ou critério 

para a entrada? 

Nesse mesmo momento inseri no procedimento o elemento da palavra. O trecho 

de Heiner Müller que gerou as partituras seria incorporado, e caberia ao grupo de 

observadores decidir sob qual forma. Perguntei ao grupo que observava: quem falaria? 

Quantos falariam? A fala seria quebrada entre várias pessoas? Repetida de diferentes 

formas? Todos juntos ao mesmo tempo? Utilizando-me destas inferências visando abrir 

as possibilidades de inserção do texto, pensando a palavra como musicalidade. 

Após o grupo de observadores decidir, eles explicaram a proposta para o outro 

grupo, encerrada a execução. Reiniciava-se o procedimento com outra frase, e trocavam 

de posição, quem apreciou deveria realizar e quem executou, observar e planejar. 

 

Figura 41 – Procedimento Juntando os pedacinhos. 
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AVALIAÇÃO: Trabalhar dessa maneira gerou uma colagem de ações. Os estudantes 

não estranharam a junção de fragmentos, nem rejeitaram a ausência de uma narrativa 

linear. O procedimento tinha por objetivo desenvolver a sensibilização dos alunos para a 

criação da cena e uma relação com a emissão das palavras. Essa forma difere da idéia de 

reproduzir as intenções textuais, ou de criar uma história ou contexto definido. Do ponto 

de vista da platéia podem-se criar várias histórias e a proposta consistiu em deixar esses 

significados abertos. 

O procedimento pode levar a variações, como se centrar na emissão vocal, evitar 

um texto e trabalhar com sons, ou ainda, centrar-se apenas na ordem das partituras. 

Assim como variações de avaliação poderiam ser feitas, criando-se perguntas simples, 

mas que proporcionassem aos alunos um pensamento voltado para a combinação dos 

elementos como: Qual sensação essa combinação lhe causa? De onde vem essa 

sensação? Ocorre devido ao espaço, pelas intenções no corpo, ou dos efeitos sonoros?
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NOME: Projetando-se no espaço. 

DATA: 28/07/10 

HORA: 09:08 

ELEMENTOS: Projeção em datashow. 

OBJETIVO: Trabalhar a idéia de Solvência de fragmentos com imagens projetadas. 

PREPARAÇÃO: Iniciei o procedimento espalhando, pelo chão, vinte reproduções 

tanto de imagens do cotidiano retiradas da Internet, quanto de espetáculos de dança e 

teatro, possibilitando que os alunos observassem diferentes possibilidades de criação 

corporais. Escolhi as imagens buscando posições que eles ainda não haviam utilizado 

em seus improvisos. Nesse intuito pesquisei nomes do teatro contemporâneo como Pina 

Bausch, montagens de Sarah Kane
51

, o espetáculo Hysteria
52

 do grupo XIX de teatro.  

Enquanto os alunos observavam essas reproduções espalhadas pelo chão, 

coloquei uma música e eles tentaram criar as imagens com seus corpos, por vezes 

imitando em detalhes as posições corporais. Posteriormente pedi que solvessem as 

imagens umas nas outras, emiti instruções como “a coluna de uma imagem, misture 

com a perna de outra, deixe a mistura modificar o corpo e trazer novas possibilidades”. 

Buscando evitar que eles realizassem apenas posições congeladas, insistia nas 

instruções de que não eram estátuas e sim pontos de partida para serem incorporados 

aos movimentos. 

 

Figura 42 – Solvendo as imagens através do corpo. 

                                                           
51

 Atriz e dramaturga inglesa, (1971-1999), desenvolveu seus textos com estruturas fragmentárias como 

Psicose 4:48 e Ânsia. 

52
 Espetáculo criado com a temática dos distúrbios psicológicos. 
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Quando os alunos atingiram a exploração de vários planos e gestos até então não 

utilizados, eu passei para um segundo momento em que projetei imagens e pedi para 

eles se relacionarem com elas, da mesma forma que experimentaram com a proposta da 

luz das janelas, solvendo com as posições corporais das imagens. Solicitei que eles 

entrassem um por vez na projeção, se encaixando tanto de forma “congelada”, quanto 

em movimento. 

 

Figura 43 – Procedimento Projetando-se no espaço. 

 

 

Figura 44 – Procedimento Projetando-se no espaço. 
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AVALIAÇÃO: As construções se deram no sentido de criar reações, ao invés 

de compor com a imagem. Uma das alunas comentou que a partir desse procedimento 

ela conseguiu compreender como poderia juntar imagem e posição corporal, em 

composições de colagem. 

 

4.6.2. Compondo a trama. 

A fase anterior contribuiu para que os alunos desenvolvessem várias 

possibilidades teatrais, para que não tivessem como ponto de partida ou de chegada um 

texto, ou uma seqüência de ações de uma história lógica, assim como para desenvolver 

construções formadas pela Solvência de fragmentos. Os estudantes sensibilizaram-se 

para a criação de imagens nos aspectos da luz, objetos, espaço e de seus corpos, depois 

de transformarem temas e memórias em imagens. Eles também atentaram para os 

diferentes elementos do teatro, e iniciaram o pensar sobre a cena na totalidade destes e 

no entrelaçamento dos mesmos. 

As possibilidades de junção das imagens geradas ocorriam nos improvisos, 

quando eles solviam as formas criadas com diferentes possibilidades de luz, objetos e 

espaço, assim como nos procedimentos finais em que se propunha a composição com 

esses fragmentos. 

Ao final de quatro encontros discutimos em grupo, de quais temas eles 

perceberam maior incidência nos vários improvisos feitos: solidão, relações amorosas, 

espera e sonhos. A partir dos temas levantados pelos alunos pedi que, novamente em 

grupo, trouxessem uma imagem em movimento na aula seguinte, com um som e um 

espaço relacionados aos temas de interesse deles. Não denominei de cena, e sim, de 

“imagem em movimento”, sendo esta escolha intencional, para que eles fizessem uma 

conexão com as imagens que estavam desenvolvendo na aula, evitando, assim, o 

pensamento voltado ao termo “cena” como um texto a ser representado.  

4.6.2.1. Fichas de observação. 

CENA: Flores secas. 

ALUNAS: Michele e Kellyanne. 

PONTO DE PARTIDA: Encontro e abraço. 
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PROCEDIMENTO DO QUAL PROVEIO: Improvisos com objetos e espaço em que 

eles se misturavam com as criações dos outros. 

ESPAÇO: Laboratório de corpo. 

OBJETO: Filó, flores secas. 

SOM: Música “As Rosas Não Falam”. 

CONSTRUÇÃO INICIAL: Michelle e Kellyanne trouxeram um fragmento no qual 

elas se encontravam sob um filó e uma janela. Aproximavam-se das flores secas para 

sentirem seu aroma, afastavam-se e aproximavam-se uma da outra. O ponto de partida 

para a cena foi um momento nas improvisações com objetos em que as duas criaram um 

abraço. Dispuseram um filó sobre o chão para construir a atmosfera de leveza, 

desejando evitar a sensação de flores secas pesadas, relacionadas à morte. 

   

Figuras 45, 46 e 47 – Construção inicial da cena Flores Secas (21/07/10). 

AVALIAÇÕES: Os alunos comentaram do figurino, que não percebiam uma relação 

com a delicadeza da atmosfera da cena, e explicaram como Michelle tinha uma 

interpretação leve e Kellyanne densa. Disseram ainda que a mistura de ambas contribuiu 

para criação de uma atmosfera que continha as duas qualidades ao mesmo tempo. 

No papel de condutor, pressupus a necessidade explorar outras possibilidades 

antes que se fechassem elementos cênicos e partituras. E concluímos a avaliação 

comentando como o texto, pela ausência de ênfases e partituração vocal, estava ainda 

dificultando a compreensão.  
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Figuras 49, 50, 51 e 52 – Ensaios da cena Flores Secas (28/07/10). 

No decorrer das semanas solicitei que solvessem a cena em outros espaços da 

Escola de Artes, como observamos nas figuras abaixo e apresentando junto aos demais 

alunos questionamos o figurino. 

CONSTRUÇÃO FINAL: A cena baseada nas flores encontrou resultados visuais 

interessantes, após solverem esta em outros espaços, utilizando, ao final da proposta, 

luzes e lanternas. Conseguindo a atmosfera densa e leve que se propunham através de 

elementos como o filó, as flores e pequeninas velas, e com alguns detalhes interessantes 

na construção do figurino, tentando fugir de escolhas óbvias, usando chapéus escuros e 

pequeninos, misturados a uma maquiagem gótica. 

 

 Figuras 53 e 54 – Construção final da cena Flores Secas. 

 

 



89 

 

CENA: Escravos de Jó. 

ALUNAS: Manu e Jéssica. 

PONTO DE PARTIDA: Traumas de infância. 

PROCEDIMENTO DO QUAL PROVEIO: Giz, em que a memória se coloca em 

cena através de uma forma simbólica. 

CONSTRUÇÃO INICIAL: A criação trabalhava com partituras corporais de meninas 

com medo misturadas ao uso cantigas de roda, utilizando um figurino em tiras. A cena 

foi realizada no espaço do pátio de areia da faculdade.  

 

Figura 55 – Construção inicial da cena Escravos de Jó (28/07/10). 

AVALIAÇÕES: Os alunos comentaram que para atmosfera sombria que elas 

desejavam o pátio era muito iluminado, e o figurino cujas tiras eram muito simétricas 

causava uma impressão de organização. 

Nos outros encontros pedi a elas que solvessem as imagens com o texto de 

Nelson Rodrigues Valsa no. 06.  

CONSTRUÇÃO FINAL: As alunas definiram uma dramaturgia de fragmentos 

extraídos e solvidos do texto Valsa no. 06, alterando partes do texto e revelando os 

traumas sobre alcoolismo e abuso sexual. No final, elas alteram o vestido que usavam 
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deixando-o maior, denunciando a superação do passado, concluindo com a frase “eu era 

menina, agora sou mulher”. 

 

Figuras 56 e 57 – Construção final da cena Escravos de Jó. 
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CENA: Queres comer meu coração. 

ALUNOS: Dakini, Stella, Wesley, Kassia, Cirla e Luka. 

PONTO DE PARTIDA: Fragmentos de imagens de cada dupla. 

PROCEDIMENTO DO QUAL PROVEIO: Junção de fragmentos. 

CONSTRUÇÃO INICIAL: Cirla no canto da sala se debatia em direção a um grupo e 

era impedida por Luka que a segurava por trás. Enquanto Kassia e Dakini falavam 

textos sobre a condição feminina e dois rapazes lutavam capoeira no centro da sala. 

   

Figuras 58, 59 e 60 – Construção inicial da cena Queres Comer meu Coração (21/07/10). 

AVALIAÇÕES: Apesar da clareza sobre o tema de relacionamentos, esta atmosfera 

ficou confusa para os que observavam. Pedi na avaliação que o grupo enunciasse os 

textos com mais clareza, definindo as ênfases das partituras vocais de acordo com a 

atmosfera desejada, ou que construíssem uma proposta em que o texto seria trabalhado 

sonoramente como ruído53, e não para ser compreendido. Orientei que repensassem as 

intenções corporais, pois pareciam que não entendiam em quê atmosfera se 

encontravam, assim como deveriam também organizar melhor os espaços de cada 

fragmento. 

CONSTRUÇÃO FINAL: A cena foi solucionada quando cada um dos alunos do grupo 

trouxe um fragmento de imagem que lhe interessava, e buscaram juntar esses 

fragmentos. Stela e Dakini trouxeram um fragmento em que elas se misturavam com os 

elementos água e terra. Cirla e Luka construíam uma relação de submissão em que a 

garota tentava escapar e o rapaz a segurava. Kássia construiu uma cena com velas e 

fotos acompanhada por Wesley.  

                                                           
53

 Não tratamos aqui da noção de ruído da Semiótica, e sim, de formas sonoras que escapam dos cânones 

musicais tradicionais. 
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Iniciou-se o conflito entre Luka e Cirla, Dakini e Stela começaram a se molhar e 

sujar com a água e a terra.  Os rapazes empurravam as outras alunas. Cirla se voltava 

para o fundo do palco derrubando objetos, enquanto Kássia rasgava fotos. Os rapazes 

andam em círculo, um de frente pro outro, emitindo fragmentos do texto de Heiner 

Müller, Hamlet-Máquina. Logo após as quatro mulheres se voltavam contra os dois 

homens atacando-os com palavras, Dakini e Stela se aproximavam deles tentando 

seduzi-los. Então saíam todos em direção a um emaranhado de cordas com objetos 

pessoais e ficavam imóveis como numa foto. 

 

Figura 61 – Construção final da cena Queres Comer meu Coração. 
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CENA: Água. 

ALUNOS: Jussyanne, José Filho e Wiarley. 

PONTO DE PARTIDA: Relações amorosas. 

PROCEDIMENTO DO QUAL PROVEIO: Projeção de imagens. 

CONSTRUÇÃO INICIAL: Jussyanne e José Filho criaram uma cena utilizando 

iluminação vermelha para o ambiente, eles caminhavam numa rua em que nunca se 

encontravam, e em voz alta liam cartas que estavam tanto nos bolsos das roupas, quanto 

penduradas em um guarda-chuva que ao abrir as revelava. Jussyanne e José Filho 

comentaram que trabalhavam a partir das cartas de seus ex-namorados. 

   

Figuras  62, 63 e 64– Construção inicial da cena Água (21/07/10). 

AVALIAÇÕES: Os observadores elogiaram a interpretação dos dois, mas tinham 

dificuldades em determinar uma atmosfera, o vermelho da luz remetia os observadores à 

paixão, impressão que se contrastava com a interpretação melancólica dos atores. 

Perguntei se eles queriam fechar os códigos e definir se eram um casal, ou pessoas 

diferentes com problemas parecidos, e eles comentaram que preferiam uma forma mais 

aberta. Também expressaram o desejo de modificar toda a cena. 

Posteriormente, incorporaram Wiarley ao grupo, e definiram como ponto de 

partida para as imagens o tema: a fluidez das relações na nossa era, através da metáfora 

do deslocamento da água. Desenvolveram uma versão completamente branca da cena, 

utilizando para tanto um fundo branco. Construíram uma atmosfera inicial aérea e 

distante, enquanto cada um deles constrói suas ações com a água separadamente, até o 

momento em que José Filho derruba o castelo de copos montado por Jussyanne e eles 

iniciam um conflito jogando a água uns nos outros.  

Uns alunos comentaram que o início era lento, enquanto outros o acharam belo.  

Em avaliação posterior com os alunos eles comentaram como tentariam manter um 
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meio-termo entre a proposta inicial e as colocações dos demais colegas, acelerando um 

pouco a cena, mas mantendo um ritmo lento, argumentando que perderiam a atmosfera 

inicial, aérea, se acelerassem.  

 

 

Figuras 65 e 66 – Ensaios da cena Água (04/08/10). 

CONSTRUÇÃO FINAL: O grupo criou uma intricada movimentação com águas, 

copos e jogos de opressão entre eles, estabelecendo numa mesma cena variações de 

atmosfera começando muito languida e aérea, abusando de movimentos com foco 

indireto e evitando relações para posteriormente criarem um embate, jogando água uns 

nos outros, e, no decorrer do conflito, escorregavam na água e caíam repetidamente, 

terminando bebendo a taça de água que um deles carregava por toda a representação. 

Um exemplo de cena com significados em aberto. 
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Figuras 67 e 68 – Ensaios da cena Água (04/08/10). 

4.7. Questões da Avaliação. 

Em busca de que os alunos fossem além de suas referências, propusemos aos 

grupos que eles solvessem determinados textos, buscando frases que se encaixassem nas 

suas partituras. Pensando que os alunos não possuíam o hábito de leitura de peças 

teatrais, nos voltamos para este gênero. Então sugerimos como texto para ser dissolvido 

nas cenas deles, respectivamente, Hamlet-Máquina e Quarteto de Heiner Müller para a 

cena em que se falava sobre relacionamentos. Closer de Patrick Marber
54

 para a cena 

baseada nas cartas. E Valsa no. 06 de Nelson Rodrigues
55

 para a criação cênica que 

tinha como ponto de partida os traumas de infância. Como a cena das flores já possuía 

um texto poético, pedimos a elas que pesquisassem figurinos e maquiagens para a 

composição de suas atmosferas. O critério de escolha dos textos foi de possuírem 

estruturas fragmentárias, o que facilitaria o processo de Solvência. 

Nesse momento de avaliação a definição de significados era um ponto que 

necessitava uma atenção específica, pois se colocava entre dois extremos. De um lado 

evitávamos que ficasse incompreensível e hermético para nós que observávamos, do 

outro, como condutor procurava evitar que as soluções cênicas ficassem óbvias e 

instigava aos alunos que perseguissem o inusitado. 

Nesse intuito para que os alunos entendessem o que seria evitar o óbvio 

mostramos um vídeo
56

 extraído do filme Blush
57

 de Win Vandekeybus
58

, neste vídeo 

                                                           
54

 Dramaturgo britânico (1964-). 

55
 Dramaturgo brasileiro (1912-1980) que Sábato Magaldi afirma ser o iniciador de uma dramaturgia 

moderna no Brasil. 

56
 Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=pPivYodhr-s 

http://www.youtube.com/watch?v=pPivYodhr-s
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uma família se arruma para o funeral de um dos membros que se matou, porém a forma 

como se desenvolve essa ação é completamente coreografada com os dançarinos 

pisando nos pés uns dos outros, que na interpretação dos estudantes constitui uma 

metáfora da relação entre eles, devido à culpa por deixar o outro membro se matar. 

Então explicamos que não era incompreensível, mas também não se tratava de uma 

forma final óbvia, o diretor belga propõe uma nova forma para o tema.  

Todo o processo de avaliação das cenas passava por uma idéia de ampliação da 

visão dos alunos para outras possibilidades. Assim, lhes alertava da necessidade de 

pesquisar espetáculos, imagens e mitos para se conseguir outras formas e ir além de 

seus repertórios.  

Conversando com as duas alunas que trabalhavam com os traumas de infância, 

tivemos outro exemplo da busca do meio-termo entre formas cênicas de significados 

abertos e criações herméticas. Elas discutiam que como Manú é mais velha e Jéssica 

mais nova, se elas não deveriam desenvolver o figurino infantil na segunda e um vestido 

longo de senhora para a outra. Então discutimos a noção de que vestidos semelhantes 

ajudavam a platéia a criar diferentes histórias, por exemplo, de que as duas eram a 

mesma, ou que eram fases da mesma pessoa, ou irmãs, ou seja, uma forma aberta.  

Quando elas falaram sobre a preocupação com a compreensão das pessoas, 

comentamos que ninguém viria a compreender significados muito diferentes, pois o 

tema e a atmosfera se mantêm na cena. Comentamos que não se configurava como “um 

delírio”, ou “uma viagem” sem sentido, mas que ao deixar o figurino igual abriria mais 

espaço para que os receptores desenvolvessem diferentes possibilidades de 

interpretação, mas os outros elementos evitariam que os sentidos se perdessem criando 

uma confusão. Essa argumentação conseguiu convencê-las e trabalhamos assim em 

diferentes casos. 

 

4.8. Questões de Solvência. 

Num segundo momento consideramos que seria interessante para a turma pensar 

suas cenas em diferentes espaços, e desenvolvi aulas de campo no Teatro Municipal do 

                                                                                                                                                                          
57

 Filme que se desenvolve no modelo do vídeo arte, formando-se por colagem de blocos de atmosferas 

distintas. 

58
 Diretor, fotógrafo e ator belga (1963-), trabalha com misturas de linguagens aproximando-se dos 

resultados híbridos da performance. 
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Crato e na SCAC
59

. Ambos contendo salas, corredores e escadas de diferentes tamanhos 

e cores, o que possibilitaria trabalhar com ambientes diferentes dos originais.   

A proposta seria que trabalhar o conceito de Solvência, para que eles pudessem 

dissolver as cenas programadas para os espaços da Escola de Artes e misturá-las com 

outros espaços, repensando assim na importância do espaço anterior e estudando 

diferentes atmosferas.  

Chegando à SCAC e no Teatro Muncipal, pedimos inicialmente que eles 

observassem as diferentes atmosferas já imaginando que locais contribuiriam para suas 

cenas. Os alunos se espalharam, começaram a observar e foram se interessando por 

diferentes espaços para suas cenas. Em alguns pontos paramos e perguntamos sobre as 

sensações que o conjunto de posições corporais, espaço e figurino significava para eles. 

Nesse momento, por exemplo, indagamos sobre as relações entre o branco da roupa do 

aluno e a escada vermelha, perguntando, por exemplo, se o figurino branco se fundia 

com a escada? E se contribuía para uma mesma atmosfera? Os alunos respondiam suas 

impressões sobre essas relações estudando o espaço, auxiliando-os assim a pensar sobre 

a solvência das suas cenas em relação com o espaço. Assim como pedimos que eles 

observassem as relações entre as linhas do corpo e as linhas do ambiente, como no caso 

do circular da escada e o aluno sentado nela. 

 

Figuras 69 e 70 – Observação do espaço do Teatro Municipal Salviano Arraes (04/08/10). 

                                                           
59

 Sociedade de Cultura Artística do Crato, um espaço de formação com diferentes salas, palcos, e de 

diferentes tamanhos, que formou inclusive toda a geração dos anos 80 e 90 de teatro da região. 
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Os alunos discutiram sobre se deveríamos realizar as cenas nos dois espaços, e 

uma das alunas citou a importância de trabalhar nos dois para que “já que estamos 

iniciando, experimentarmos mais possibilidades seria mais rico”. Infelizmente, devido 

aos problemas de compromisso de alguns alunos com espetáculos e trabalhos, só foi 

possível apresentar-nos em um único local e o escolhido foi a SCAC. Foi um consenso 

entre os alunos que a SCAC possuía mais espaços com diferentes atmosferas. 

 

4.9. Questões de afinação. 

Após os momentos de avaliação e de Solvência das imagens cênicas a trechos de 

textos e diferentes espaços, nós começamos uma nova fase, em que buscamos melhorar 

problemas técnicos. Vozes que não eram bem ouvidas, frases poéticas que se perdiam, 

pois não possuíam uma partitura definida, movimentos sem subpartitura ou sem 

intenção, ausência de energia
60

 e irradiação
61

.  

Trabalhamos com encontros específicos com cada grupo, ou por vezes, todos ao 

mesmo tempo, estudando tecnicamente suas partituras corporais e vocais. Essa fase se 

mostrou importante principalmente para os alunos de pouca ou nenhuma experiência em 

teatro. Porém percebemos a necessidade de um tempo maior para que os problemas 

técnicos fossem resolvidos. 

Um exemplo desses encontros de afinação segue-se na ficha abaixo, utilizado 

como preparação e afinação para segunda apresentação das cenas, e posteriormente no 

decorrer dos ensaios: 

NOME: Incremento de recheio. 

DATA: 21/07/10 

HORA: 08:45 

PREPARAÇÃO: Reuni os alunos numa sala e após alguns exercícios de respiração, 

projeção vocal e ressonância iniciamos o procedimento.  

DESCRIÇÃO: Solicitei a todos, ao mesmo tempo, que refizessem suas partituras 

buscando trabalhar energia e que procurassem a definição de movimentos, encorajava-

                                                           
60

 Conceito desenvolvido por Eugenio Barba que diz respeito à presença do ator. 

61
 Técnica de Mikhail Tchekhov que trata de um recurso no qual imagina-se que uma determinada luz 

exala do seu corpo para a platéia.  
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os que pensassem nas partituras e acrescentassem estímulos onde não sentiam nada 

importante. Então, na busca de desenvolver as subpartituras
62

, emitia instruções como 

“procure perceber onde você sente buracos na partitura e nesse ponto crie algo que 

mexa com você”, “você pode criar imagens, uma música, um som, um nível diferente de 

tensão, ou de força, usar uma memória, mas busque algo que mexa com você”, “se 

mexer pouco não serve, deve mexer muito com você”.  

 

Figura 71 – Procedimento Incremento de recheio (21/07/10). 

Posteriormente em entrevista, os alunos comentaram comigo que buscavam os 

estímulos que se relacionassem com a atmosfera que tentavam criar. Esse comentário 

dos estudantes demonstra como eles refletiam sobre a composição do material cênico 

criando conexões: a das sensações da atmosfera.  

 

4.10. Comentários finais. 

A questão da criação e direcionamento dos materiais e marcações a serem 

utilizadas ficou concentrada, em cada grupo, nos alunos de maior experiência.  

                                                           
62

 Termo relacionado às pesquisas de Jerzy Grotowski e Eugenio Barba no qual trabalha-se com o 

“recheio” das partituras corpo-vocais criadas, os estímulos físicos ou mentais que colaboram para tornar 

as partituras psicofísicas. 
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Na avaliação final, os alunos comentaram, de forma muito diferenciada, o 

experimento. Uma aluna afirmou que, como ela não conhecia as técnicas e não tinha 

uma ligação mais forte com o teatro, “tudo foi uma novidade”. Outros comentaram que 

a experiência mais marcante foi a de contato com os conceitos de atmosfera e de fuga 

do óbvio. Perguntamos: “se o experimento conseguiu fazer com que se relacionassem 

melhor com esse teatro sem história, sem personagem?” Os alunos falaram sobre como 

eles entenderam que esse teatro é “difícil de fazer”, e que antes eles achavam que era 

apenas “criar as imagens na cena”, todavia eles entenderam que era mais difícil ainda 

tornar esse material interessante. 

Luka deu um depoimento muito interessante dizendo que não “suportava teatro 

ou arte contemporânea, que sempre achou tudo muito mal feito”, e citou o exemplo de 

uma peça que ele viu no Festival de Garanhuns em Pernambuco, no qual uma atriz ia 

lentamente tirando os panos de uma gaiola em que ela se encontrava dentro, e ele 

contou o quanto ficava impaciente na platéia se perguntando “por que essa mulher não 

tira logo esses panos de uma vez?”. O aluno contou que hoje ele entende que ela queria 

“representar alguma coisa com aquilo, algum sentimento”, e era como “se ela me 

convidasse a pensar sobre o que fazia, e não dava tudo mastigadinho”.  

 Jussyanne comentou que, como ela e José Filho estavam habituados a um teatro 

centrado em texto e marcação, se tivessem pensado numa cena no início do semestre 

trabalhariam de outra forma. Jussyanne afirma que no decorrer das oficinas, por serem 

centradas em criação de imagem, foram conduzidos a explorar possibilidades. 

No decorrer do experimento notamos ainda que nenhum deles se referia ao que 

eles realizavam como um personagem, e que a terminologia atmosfera aparecia 

freqüentemente no vocabulário deles, mesmo dos que já haviam experiências anteriores 

com teatro. 

Uma das alunas, Dakini comentou como o procedimento sobre a luz foi 

importante para que ela entendesse os significados de sombra e luz na cena, e que levou 

essa percepção para o espetáculo que ela estava construindo na época. Na cena do 

espetáculo em que uma dançarina observa o homem com o qual ela se relacionava, se 

interessar por outras dançarinas, Dakini escolheu que a observadora se posicionasse na 

sombra do rapaz, ou seja, sem luz, sem objetivos, visão da luz que decorreu dos 

significados simbólicos desse elemento, sensibilização ocorrida devido ao experimento.  
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A necessidade de um tempo maior para a resolução dos problemas técnicos se 

revelou o maior problema em relação às apresentações finais. 

Observamos que os alunos construíram suas células e cenas iniciais sem uma 

história linear. Perguntamos em entrevistas se esse fato ocorreu como forma de agradar 

ao professor, ou se sentiam que era obrigatório que fosse nessa estética. Os alunos 

argumentaram que se envolver com a ausência de história foi um fator que surgiu das 

próprias oficinas. Jussyanne ressaltou que se pedissem uma cena no início do semestre 

todos os alunos procurariam um texto. 

Sem que houvesse um pedido específico, diferentes aspectos da cena 

contemporânea foram contemplados nas cenas. 

A cena sobre água calcou-se em uma composição de quadros vivos com formas 

abertas, em que, segundo os alunos, o procedimento de projeção de imagens auxiliou-os 

a entender como criar a partir de uma imagem. A cena sobre relacionamentos solveu 

diferentes fragmentos e textos entre si reunidos sobre a junção de uma atmosfera de 

tumulto.  

A cena do trauma de infância desenvolveu-se através da transmutação de uma 

memória em formas simbólicas, similar aos processos de Pina Bausch. Manu afirmou 

que percebeu através do procedimento com giz que poderia levantar esse tema de forma 

mais leve, lidando melhor com esse material do que quando tentou trabalhar a mesma 

memória em uma história linear. A cena das flores constituiu-se de uma movimentação 

de significados abertos, sendo construída a partir de fragmentos de ações. As alunas 

destacaram os momentos de improviso em que se solviam movimentos uns dos outros 

como um dos principais geradores da construção da cena. 

A maioria dos alunos comentou como descobriram os significados dessa 

estética nos improvisos com Solvência. Por exemplo, Manú relatou como passou a olhar 

de maneira diferente o teatro contemporâneo, que ela nunca apreciou, por parecer-lhe 

muito confuso, ou seja, por a fazer “sair sem entender nada”, compreendendo um teatro 

de aspecto mais linear na construção de sua narrativa como um do qual ela conseguia 

“sair com alguma coisa”. Acrescentou sua percepção de como era real, a partir da 

realização do experimento, a possibilidade de um entendimento primeiro pelo corpo na 

criação da cena, e que ao senti-lo os significados ficariam mais claros para a platéia.  

Observamos nesse comentário a busca de uma lógica sensível, presente nas 

pistas de apropriação do capítulo um, resultado da investigação de procedimentos que 
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trabalhassem com a criação de fragmentos utilizando-se das idéias de Solvência e 

atmosfera. A Solvência por ser articulada com o ato de retirar elementos de seu contexto 

e fundi-los a outro, possibilitando abrir significados, provocando formas abertas e 

trabalhando com a desconstrução de significados das imagens e dos textos criados.  

Assim como o desenvolvimento, sob o critério da atmosfera, da abordagem de 

McCloud (2005) de transição entre fragmentos, aspecto-a-aspecto que os reúne, 

possibilitou um princípio para a criação e análise de material cênico. Essa abordagem 

permitiu também a investigação de uma lógica da sinestesia, impedindo que os 

estudantes compreendessem o trabalho com fragmentos como uma construção gratuita 

de elementos desconexos. 

Sugerimos ao condutor que trabalha com um grupo formado por iniciantes, no 

ambiente de formação teatral de uma oficina ou de uma sala de aula, uma possibilidade 

de arranjo do trabalho, considerando um encontro semanal, seria essa: reservar um 

bimestre para buscar atmosferas através dos elementos da linguagem teatral (som, luz, 

espaço, etc.); outro bimestre para construção de imagens; e mais dois meses para 

afinação técnica. Lembrando que isso é uma sugestão de trabalho de acordo com nossa 

experiência nesta pesquisa, e que cada grupo, tempo e espaço, conduzirão a diferentes 

proposições, cronogramas e variações dos procedimentos. 

A pesquisa apontou ainda para estudos de novos procedimentos que foquem 

seu interesse em outros elementos, como a ação e o som, que não foram nosso foco 

neste trabalho. Outras opções envolveriam também o desenvolvimento dos 

procedimentos apenas sobre um elemento visual, como a luz, ou o figurino. 

A pesquisa observou e galgou também caminhos que podem auxiliar aos 

condutores de grupos de teatro, de oficinas de formação na área, ou de professores deste 

campo de conhecimento atuantes no meio escolar, em questões referentes a processos 

de criação teatrais em que não se trabalhe com a lógica tradicional.  

O experimento demonstrou uma compreensão satisfatória dos alunos, no que 

concerne aos princípios da cena que trabalham com uma lógica das sensações. Todos 

eles desenvolveram uma cena fora dos moldes a que estavam habituados, produzindo-as 

a partir de imagens e de fragmentos, e para todos foi uma experiência de aproximação 

com princípios do teatro contemporâneo, objetivo final desse experimento. 
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5. CONCLUSÃO. 

 

Buscamos no primeiro capítulo instalar a busca pela compreensão de uma outra 

lógica presente no teatro contemporâneo, seguimos algumas pegadas para que não nos 

perdêssemos nas variações da cena. Nesse sentido, entender a estética da apropriação 

que desloca contextos e altera os sentidos da lógica anterior de um teatro tradicional. 

Observamos as estratégias de encenadores de estéticas fragmentárias buscando 

informação para um primeiro caderno de viagem. Neste momento da jornada, 

percebemos as seguintes estratégias de encenação: a desconstrução na cena de Kantor, a 

criação de formas abertas em Bausch, as Actions de Grotowski, o fragmento sintético no 

texto de Müller e uma escrita cênica calcada na imagem em Wilson.  

A cena composta de fragmentos não possui um roteiro tradicional de ações 

consecutivas, e desenvolve suas junções em estruturas colagísticas. Observamos que os 

fragmentos funcionam independentemente, próximos do conceito fragmento sintético de 

Müller aplicado ao texto. Atentamos ainda ao argumento de que essas estruturas 

fragmentárias ocorriam similarmente na forma cênica, em ações, imagens e formas 

coreográficas. 

Uma vez entendida a fragmentação como parte de outra lógica, com seus 

deslocamentos de sentido, buscamos dar conta da investigação de formas para nos 

relacionarmos com estes fragmentos, fundi-los, cindi-los. Nesse intuito nos mantivemos 

observando sempre a manutenção de nossa proposta de assimilá-los, evitando construir 

enredos lineares, e procurando desenvolver relações sensíveis.  

Selecionamos então conceitos advindos da pesquisa sobre fragmentação: a 

transição de fragmentos de aspecto-a-aspecto dos quadrinhos, na teoria de Scott 

McCloud (2005), o conceito de Atmosfera de Mikhail Tchekhov (TCHEKHOV, 1996) 

como um meio de entender a cena por uma perspectiva sensível, averiguando a colagem 

das atmosferas como um procedimento de outra lógica que não a da unidade, e, por fim, 

o conceito denominado por Quast (2007) de Solvência, utilizado como ferramenta 

desconstrutora de sentidos.  



104 

 

Com um caderno repleto de pistas e informações, e com um olhar “re-treinado” 

para debruçar-se sobre a criação cênica, pudemos nos aventurar a entrar realmente no 

processo de construção dos procedimentos.   

Criamos um segundo caderno que ajudaria novos viajantes a adentrar nesse 

espaço da cena contemporânea. Desenvolvemos um experimento, de forma a aproximar 

outros desse olhar distinto, dessa outra lógica. Empreendemos uma pesquisa-ação, 

alterando a todos durante o próprio processo. 

No decorrer do experimento teatral, na busca da apreensão dos fragmentos 

pelos alunos, a Solvência se mostrou uma peça importante na nossa bagagem, 

conduzindo a improvisação com os elementos cênicos, pois os participantes, ao criarem 

imagens que se dissolviam em outras, ou em outros elementos não pensados, 

permaneceram atentos para os significados e sensações das mesmas, evitando a busca 

de uma fábula, desmanchando definições, este conceito auxiliou a criarem sensações 

por outra via, através dos conceitos.  Atmosfera e Solvência levantaram a possibilidade 

de ver com novos olhos a entrada no território das estratégias fragmentárias. 

Chegamos então nessa jornada a outro olhar, na filosofia, em analogia às idéias 

de Deleuze sobre uma lógica das sensações, onde o figurativo, aquilo que mostra as 

coisas como são, dá lugar às construções que são percebidas no corpo, nas próprias 

sensações. Um olhar diferenciado que pretende perceber nas cenas, a plena gravidez das 

anotações do mundo contemporâneo à sua volta. 
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