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RESUMO 

 

A questão da criação de encenações de matrizes híbridas tem demandado, há mais 

de três décadas, a atenção de diversos teóricos teatrais (COHEN: 1995; LEHMANN: 2007). O 

estudo de filósofos (DELEUZE & GUATTARI: 1995) tem contribuído para novas 

conceituações da cena. São práticas artísticas, que dependendo do contexto, vêm gerando cada 

vez mais, novas formas de encenação. Abordarei a contaminação causada por Antonin Artaud 

no teatro contemporâneo, e a questão da infecção do teatro pela performance, tomando como 

base o pensamento de Barbara Browning (1995), a partir da sua capacidade de penetrar e de 

invadir territórios, e instalar um novo sistema. Afirmo que o Grupo Totem (Recife – PE) foi 

contaminado pela performance e analisarei duas encenações performáticas do grupo, seus 

pontos de convergência e distanciamento. A primeira é Ita, a busca da origem, o devir animal; 

a segunda é Caosmopolita, o corpo como reflexo da urbanidade. 

Palavras chave: Antonin Artaud, encenação performática, performance, infecção. 

 

 

ABSTRACT 

 

The issue of creating productions of hybrid matrices has demanded, for more than three 

decades, the attention of several theater theorists (COHEN: 1995; LEHMANN: 2007). The 

study of philosophers (DELEUZE & GUATTARI: 1995) has contributed for new concepts of 

the scene. These artistic practices, depending on the context, have been 

generating, more and more, new ways of staging. I will discuss the contamination caused by 

Antonin Artaud in contemporary theater, and the theater’s infection by the performance, 

based on the thought of Barbara Browning (1995), from its capacity to penetrate and invade 

territories, and installs a new system. I affirm that the Totem Group (Recife – PE) was 

contaminated by the performance and analyze two performative plays of the group, their 

points of convergence and separation. The first one is Ita, the search for the origin, the animal 

devir; the second is Caosmopolita, the body as a reflex of urbanity. 

 

Key words: Antonin Artaud, performatic staging, performance, infection. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa tem um claro objetivo, a investigação dos processos de encenação 

performática do Grupo Totem em dois dos seus trabalhos Ita
1
 (1991/2003) e Caosmopolita

2
 

(2005/2010), criações/encenações construídas via work in process
3
 com a participação direta 

de atores-performers, sob minha direção. 

Desde 1988, data de sua fundação, o grupo dedica-se a um trabalho de pesquisa de 

linguagem, tomando o teatro como base, mas deixando-se infectar pela performance. Essa 

contaminação é a fórmula de sua poética na busca de criar uma encenação performática 

enquanto texto, construção que se dá num sistema aberto de cocriação. 

As criações do Totem se concretizam a partir da tessitura de uma malha de linguagens, 

levando à construção de performances e encenações performáticas de estrutura narrativa 

distanciada da linearidade aristotélica, que se estrutura a partir de uma forma de pensar via 

performance, misturando códigos do teatro contemporâneo, da dança, das artes visuais, da 

música instrumental.  

No primeiro trabalho, Ita, investigamos a busca da origem, a história da evolução da 

vida, a procura do corpo animal, do corpo ancestral, de rituais arcaicos. O segundo, 

Caosmopolita, faz uma reflexão sobre o corpo sufocado no cotidiano da metrópole, o corpo 

urbano, neurótico, estressado, mergulhado no caos da cidade pós-moderna. As encenações dos 

dois espetáculos aqui tratados são processuais, eles foram se reorganizando, formalizando, a 

cada laboratório, a cada ensaio, a cada apresentação.  

É importante registrar que, desde seu surgimento, o Totem tem Antonin Artaud (1896-

1948), como principal influência, mas não a única, também é importante na sua estruturação a 

proposta de Antropofagia Cultural
4
de Oswald de Andrade

5
. No seu percurso, o grupo conta 

                                                           
1 – A palavra Ita tem origem tupi-guarani e significa pedra. Ita é um dos espetáculos do Totem pesquisados 

nessa dissertação. 

2 – Caosmopolita é uma palavra criada ao substituirmos o prefixo latino ‘cos’ da palavra cosmopolita por ‘caos’, 

transformando-a em caosmopolita, referindo-se ao caos urbano. Caosmopolita é o nome do segundo espetáculo a 

ser estudado nessa dissertação. 

3 – Conceitualmente a expressão work in process carrega a noção de trabalho em processo. O work in process 

implica a presença do encenador/autor/roteirista (...) em todas as etapas da criação/encenação. Ver mais em Work 

in Progress na Cena Contemporânea de Renato Cohen, Perspectiva, 2006. 
4 – A Antropofagia, como movimento cultural, foi tematizada por Oswald de Andrade no Manifesto 

Antropófago (1928), publicado na Revista de Antropofagia. Era um protesto contra a mentalidade subserviente. 

Tinha por objetivo a deglutição da cultura do outro, na visão positiva e inovadora de Andrade, nossa índole 

canibal permitira, na esfera da cultura, a assimilação crítica às formas importadas, que mixadas a nossa cultura, 

resultaria em algo genuinamente nacional. 
5 – Oswald de Andrade - foi um escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Foi um dos promotores da Semana de 

Arte Moderna que ocorreu 1922 em São Paulo, tornando-se um dos grandes nomes do modernismo literário 

brasileiro. Foi considerado pela crítica como o elemento mais rebelde do grupo, sendo o mais inovador entre 
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com mais de trinta trabalhos divididos entre encenações performáticas e performances, que se 

subdividem em três principais tipos: 1- Encenações de Teatro Performático criadas para palco 

italiano, semi-arena e alternativo; 2- Performances híbridas
6
 criadas para espaços alternativos 

fechados ou abertos; 3- Performances/intervenções urbanas, de forte interação cênico/visual.  

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos e um brevíssimo memorial narrativo 

sobre o meu corpo numa cidade onde pulsões conservadoras convivem com aspirações pós-

modernas. Ao mesmo tempo, fui contaminado por outras influências que chegaram até mim 

de diversas maneiras, como diretor do Totem, sei que marcas de minhas vivências, convicções 

políticas e visões estéticas se refletem dentro das produções do grupo. 

No capítulo 1, procurarei traçar uma contextualização histórica do ambiente cultural 

efervescente dos anos 1970, um momento pós-tropicalista. A influência da contracultura nas 

primeiras performances e a cena alternativa das cidades de Recife e Olinda. O surgimento das 

primeiras manifestações artísticas pós-modernas, como o Udigrudi,
7
os grupos de teatro que 

romperam com as tradições hegemônicas locais. Em seguida falarei sobre a cena teatral 

alternativa dos anos 1980 que ousou romper com algumas regras, principalmente em relação 

ao espaço cênico e ao contato com o público. Cena que ocupava os mais diversos espaços 

culturais. O aumento do número de performances realizadas por artistas de diferentes 

linguagens. Por fim, o movimento cultural dos anos 1990, com o surgimento do Manguebeat
8
 

e os grandes festivais de teatro. Concluindo com as transformações artísticas e culturais do 

Recife no Século XXI. 

No capítulo 2, falarei de Antonin Artaud, cujo poder contaminador segue infectando o 

teatro do Totem até os dias atuais, pois é preciso tocar em alguns pontos do seu pensamento, 

principalmente sobre suas visões proféticas sobre encenação e o ator como um atleta afetivo. 

Em seguida, recorrendo à teoria da pesquisadora Barbara Browning (1995), que faz um 

paralelo entre a contaminação da música da América pela música africana e a contaminação 

pelo vírus HIV, para falar da dificuldade em localizar esta contaminação do teatro pela 

                                                                                                                                                                                     
estes. Foi o autor dos dois mais importantes manifestos modernistas, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o 

Manifesto Antropófago. 
5 – Ver mais em Performance Como Linguagem de Renato Cohen, Perspectiva, 1989. 
7 – Udigrudi – Movimento artístico contra cultural recifense da década de 1970, principalmente musical, com 

influências do underground, do tropicalismo, influências regionais com fortes doses de psicodelia. O Udigrudi 

foi mais forte na música, mas se estendia para outras linguagens artísticas. Ver mais em  

http://bdm.bce.unb.br/bitstream/10483/2089/1/2011_GuilhermeMenezesCobeloeOliveira.pdf 

8 – Movimento Mangue ou Manguebeat - movimento musical que surgiu Recife na década de 90, que mistura 

ritmos regionais, como o maracatu, com rock, hip hop, funk e música eletrônica. Chico Science, ex-vocalista, já 

falecido, da banda Chico Science e Nação Zumbi, foi o principal divulgador das ideias, ritmos e contestações do 

Manguebeat. Outro grande responsável pelo crescimento desse movimento foi Fred 04, vocalista da banda 

Mundo Livre S/A e autor do primeiro manifesto do Mangue de 1992, intitulado "Caranguejos com Cérebro". 

http://bdm.bce.unb.br/bitstream/10483/2089/1/2011_GuilhermeMenezesCobeloeOliveira.pdf
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performance nos meios do teatro mainstream. Fechando o capítulo, falarei do performer dos 

anos 1960 e 1970, que continha a ideia do corpo como suporte de sua arte, uma arma de 

contestação. Também abordarei o ator-performer, o ator-autor, que se diferencia do ator 

dramático, por ser criador de personas. 

No capítulo 3, procurarei mostrar um pouco da encenação performática, uma forma de 

pensamento que chega ao teatro via performance, um fenômeno que vem se expandindo 

gradativamente no meio teatral. Essa contaminação levou a um entrelaçamento entre as duas 

linguagens. Fechando o capítulo falarei da encenação performática no Grupo Totem, seus 

procedimentos de criação que contempla a mistura de linguagens como o teatro e a dança 

contemporânea tendo a performance como condutora do processo.  

No capitulo 4, abordarei as encenações de Ita, e Caosmopolita, dois trabalhos 

representativos da produção do Totem. Uma trajetória que tem no corpo um fator 

determinante na sua construção, colocando o ator-performer como coautor das duas 

encenações. Analisaremos as respectivas pesquisas, suas fontes e influências, e suas criações 

em work in process, envolvendo outras linguagens artísticas como as artes visuais e a música 

instrumental, presentes nos dois espetáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Cap. 1  

A GENESE: ENTRE A TRADIÇÃO E A PÓS-MODERNIDADE 

 

 

1.1. O Contexto: cena alternativa de Recife-Olinda, anos 1970 e 1980 

 

Convém ser rico em oposições, pois só assim se é 

fecundo; para conservar-se jovem é preciso que a alma 

não descanse, que a alma não solicite paz. 

Nietzsche 

 

Nas últimas décadas do século vinte, o mundo começou a se transformar, a maior 

circulação de informações interferiu na percepção e na maneira dos artistas interpretarem o 

mundo e a si. A década dos anos 1970 marcou a chegada da pós-modernidade na arte 

pernambucana, começaram a aparecer no Recife às primeiras manifestações artísticas que se 

coadunavam com a arte contemporânea feita em outras partes do mundo. 

 Mesmo dentro de uma cultura dominada pelo regionalismo e pelas convenções, 

diferentes grupos e artistas desenvolveram algumas experiências mais contemporâneas. Novas 

ideias e propostas foram injetadas no território do teatro, da dança, da música, das artes 

visuais, e já nos anos 1980 também no vídeo e outras linguagens.  

As primeiras manifestações artísticas pós-modernas aportaram em Recife através de 

Daniel Santiago
9
 e Paulo Brusky

10
, dois artistas que extrapolavam o campo das artes visuais 

com suas performances, famosos por lançar o Movimento/Manifesto Nadaísta, na década de 

70. Por este ato foram chamados de neo-dadaístas, na verdade eram artistas radicais, 

propositivos, críticos, subversivos.  

Pensando no momento político que o país atravessava, pode-se ter uma ideia do esforço 

que eles tiveram que fazer para abrir espaço, quantos confrontos, quantas prisões, mas 

acreditavam na mudança de paradigmas, na transformação da arte e da sociedade, segundo 

Fritjof Capra “Um dos mais importantes insights da antiga cultura chinesa foi o 

                                                           
09 – Artista visual e performer pernambucano, nas décadas de 70 e 80, formou junto com Paulo Brusky a dupla 

Brusky e Santiago. Foram pioneiros na mail art no Brasil, como também em videoarte fora do eixo Rio-São 

Paulo. Realiza performances desde a década de 70. Nos últimos anos tem realizado performances intervenções 

junto com o Totem. 

10 – Artista visual e performer pernambucano, Paulo Bruscky foi um pioneiro na aplicação artística de várias 

tecnologias, como gravação eletrônica, projeção de diapositivos, fac-símile, filme super-8, vídeo, xerox, off-set e 

mimeógrafo. 
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reconhecimento de que a atividade – ‘o constante fluxo de transformação e mudança’ – como 

o chama Chuang-tsé – é um aspecto essencial do universo”. (CAPRA, 2006, 34).  

A arte, como tudo o que existe, está em movimento constante, sofrendo mudanças a 

todo instante, o teatro não escapa à regra. Os defensores da ditadura militar eram os mesmos 

defensores do teatro burguês e decadente da época. A mudança já havia começado, ela “é uma 

tendência natural, inata em todas as coisas e situações” (CAPRA, 2006).  

Nos anos 1970, a preocupação com a criação e preservação de uma arte genuinamente 

brasileira serviu como mote para a criação do Movimento Armorial
11

. Um movimento que 

defendia a criação de uma arte erudita brasileira, a partir da mistura da herança erudita 

europeia com as artes da tradição, principalmente de raízes ibéricas que floresceram no 

nordeste brasileiro, como a literatura de cordel, as xilogravuras, a música executada em 

rabecas e violas, mais manifestações da cultura popular nordestina como o Bumba-Meu-Boi e 

o Cavalo Marinho. Um encontro da erudição dos conservatórios com uma arte mais ligada ao 

povo, de tradição rural. O Armorial enxergava a cultura como uma herança dos antepassados 

que precisa ser preservada de influências externas. 

Paradoxalmente, o mesmo Nordeste que gerou o Movimento Armorial gerou o 

Movimento Udigrudi, porém com posições e proposições totalmente diferentes, o Udigrudi 

estava mais voltado para a arte urbana, para a Contracultura
12

 que corria o mundo, parodiando 

e ao mesmo tempo ‘passando’ pelo conceito de underground. Vivia-se o momento pós 

Tropicalista, a ruptura já tinha acontecido, não havia mais volta. O Udigrudi foi um potente 

laboratório de experimentação musical, o suficiente para ampliar os horizontes da arte e da 

cultura do Nordeste. Musicalmente as suas influências vão do tropicalismo ao rock sem deixar 

de lado as raízes nordestinas, com boas doses de psicodelia. Os artistas participantes do 

Udigrudi foram pioneiros na mistura de diferentes estilos musicais com a música regional.  

A riqueza desse movimento foi ilustrada não apenas pela música, mas também por 

peças teatrais, textos, cinema, artes plásticas e até artesanato. Seus principais representantes 

são Alceu Valença, Aratanha Azul, Ave Sangria, Flaviola, Geraldo Azevedo, Ivinho, 

                                                           
11 – O Movimento Armorial foi fundado pelo escritor Ariano Suassuna. O movimento procurava criar uma arte 

erudita brasileira, fundindo a arte erudita com A Literatura de Cordel, tem grande importância para o Movimento 

Armorial, por reunir três formas de arte: as narrativas de sua poesia, a xilogravura, que ilustra suas capas e a 

música, através do canto dos seus versos, acompanhada por viola ou rabeca. Assim como os espetáculos 

populares do Nordeste, o cavalo-marinho, bumba-meu-boi. Tal movimento procura orientar para esse fim todas 

as formas de expressões artísticas: pintura, música, literatura, cerâmica, dança, escultura, tapeçaria, arquitetura, 

teatro, gravura e cinema. 

12 – Fenômeno histórico, cuja origem pode ser localizada nos anos 60. Movimento de contestação que colocava 

em xeque a cultura oficial defendida pelo Sistema. Ver mais em O Que é Contracultura de Carlos Alberto 

Messeder Pereira. 
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Laboratório de Sons Estranhos, Laílson, Lula Cortes, Paulo Raphael, Phetus, Robertinho do 

Recife, Zé da Flauta, Luiz Carlos Maciel, Marconi Notaro, Zé Ramalho, Tejucupapo Bando, 

entre muitos outros, dos quais, não ficaram registros. 

Em um dos eventos promovidos pelo Udigrudi no teatro Santa Isabel, Paulo Brusky 

realizou uma performance durante o intervalo entre os shows, gritando na mais plena 

escuridão com um ‘manequim de vitrine’ totalmente envolvido em ataduras, com o qual 

simulou um parto. Uma segunda performance foi protagonizada por Flávio Lyra, chamava-se 

Quizaro de temática homoerótica.  

Abro um parêntese para comentar que nos anos 1990, as músicas da tradição como o 

maracatu, a embolada e o coco, foram mixadas com a música urbana mundial como o rock, o 

rap e a música eletrônica, vindo a gerar o Movimento Mangue
13

 ou Manguebeat, de forte 

preocupação social, procurando dar voz à juventude da periferia de Recife. Adiante falaremos 

do Movimento Mangue. 

 Todos esses movimentos aconteciam em paralelo, artistas de outras linguagens, como o 

teatro, também criaram a partir das ideias que corriam o mundo.  O teatro há séculos reproduz 

códigos e convenções, a produção pernambucana do período não foge a essa regra, os 

espetáculos em sua maioria, trilhavam os caminhos mais convencionais, com algumas 

exceções, produções isoladas, naturalmente. 

A maioria dos espetáculos passava longe do experimentalismo ou da pesquisa, o modus 

operandi era sempre o mesmo, um texto, um diretor, e na maioria das vezes um produtor 

ditando as regras, elenco, técnicos, e os procedimentos de praxe até a estreia e a temporada. 

Nada que fugisse aos cânones, um teatro amarrado pelas convenções. 

Alguns trabalhos chegavam ao público em encenações contemporâneas, mas não 

fugiam à estrutura aristotélica, isto é, não havia muito espaço para pesquisa, nem mudanças 

significativas na estrutura formal dos espetáculos. 

Da mesma maneira que a revolução cultural chegou à música com o Udigrudi, ela 

também chegou ao teatro através daqueles que queriam optar por uma estética diferenciada, 

por acreditarem que um espetáculo teatral não teria sempre que obedecer ao principio 

aristotélico. Um dos primeiros grupos a quebrar as regras foi o Vivencial
14

, grupo olindense 

                                                           
13 – Movimento Mangue ou Manguebeat - movimento musical que surgiu Recife na década de 90, que mistura 

ritmos regionais, como o maracatu, com rock, hip hop, funk e música eletrônica. Chico Science, ex-vocalista, já 

falecido, da banda Chico Science e Nação Zumbi, foi o principal divulgador das ideias, ritmos e contestações do 

Manguebeat. Outro grande responsável pelo crescimento desse movimento foi Fred 04, vocalista da banda 

Mundo Livre S/A e autor do primeiro manifesto do Mangue de 1992, intitulado "Caranguejos com Cérebro". 

14 – Grupo teatral de Olinda-Pernambuco, que surge em 1974, sob a influência do tropicalismo e da 

contracultura. Regido pelo sistema de produção cooperativada e pela criação coletiva, desenvolvendo uma 
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que desenvolveu uma linguagem que lançava mão de colagem de textos, construída em 

parceria com a experiência particular dos atores, e esquetes seccionados em quadros 

independentes, semelhantes ao Teatro de Revista. O Vivencial trabalhava, como muitos 

grupos do país, de maneira cooperativada, pois de outra forma não conseguiriam sobreviver, 

foi o primeiro grupo a romper as estruturas das convenções teatrais burguesas pernambucanas.  

 

O Vivencial não inventou um jeito inédito de fazer teatro, mas também não foi 

simplesmente uma cópia ou imitação de um modelo pré-estabelecido. Ele foi, como 

seus congêneres, fruto das circunstâncias de uma época marcada por um sentimento 

de contestação ao establishment e cuja saída mais plausível era alinhar-se a tudo que 

pudesse desconstruir e questionar a cultura oficial fosse abraçando ideais do 

movimento hippie, da libertação feminista e homossexual ou da arte pop. 

(FIGUEIROA, 2011: 137). 

 

O grupo era dirigido por Guilherme Coelho, com textos de Jomard Muniz de Britto, 

professor, cineasta, escritor, multimídia, tropicalista, e autor de Inventário de um Feudalismo 

Cultural (1974), espécie de manifesto contracultural. Não havia preocupação com unidade 

dramática, enredo e estrutura aristotélica, com um discurso radical sobre sexualidade e 

produções recheadas de sátiras, ironias e deboches, o Vivencial transgrediu valores sociais e 

estéticos então vigentes, principalmente a tradição rural. 

 No final dos anos 1970, o Vivencial enfrentou a sociedade conservadora pernambucana 

e a ditadura militar, com cenas cortadas pela censura, problema enfrentado pelo teatro 

brasileiro na época. Com sua transgressão aos valores morais e cânones artísticos, o Vivencial 

construiu um claro caminho para a contemporaneidade, através da sua relação com a 

urbanidade, focando os problemas dos corpos mergulhados na vida metropolitana. Sobre a 

transgressão do Vivencial, Alexandre Figueiroa comenta: 

 

A partir da leitura de Foucault ficou evidente que a transgressão deve ser vista como 

‘gesto relativo ao limite’, ou seja, ela seria uma constante passagem da linha tênue 

que precisa ser cruzada a cada instante para existir como tal. Algo que nos parece 

muito próximo da atuação do Vivencial enquanto grupo teatral transgressor, sempre 

transpondo as normas vigentes e seus próprios limites. Ao adotar uma poética 

transgressora, o grupo exprimia sua necessidade de jogar com as palavras, as 

imagens, os sentidos e os signos, ou seja, sua atitude transgressiva se relacionava 

diretamente com a libertação poética, procurando romper com as moralidades 

culturais e os tabus comportamentais. (Figueiroa, 2011: 127). 

 

                                                                                                                                                                                     
espécie de teatralização da subjetividade de seus integrantes, o Vivencial se torna um marco de irreverência e 

transgressão na cena cultural pernambucana dos anos 1970 e 1980. Ver mais em 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=cias_biografia&cd_verbe

te=8945. 
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Durante sua existência o Vivencial montou diversos espetáculos, fez sucesso de público, 

chegou a ter seu próprio espaço, o Vivencial Diversiones. Um de seus trabalhos mais 

instigantes, foi uma performance apresentada no “1º Salão dos Novos – Novas Propostas” no 

Museu de Arte Contemporânea de Olinda, onde cinco dos seus integrantes, Fábio Coelho, Gil 

Granjeiro, Ivonete Melo, José Ramos e Suzana Costa, assumindo o corpo como condutor da 

obra, transformaram seus corpos em pincéis, seminus e pintados de diferentes cores, 

deslizavam deixando marcas em uma enorme tela branca. Com essa performance o Vivencial 

foi contemplado com o 1º lugar, e a performance, que a princípio, tinha sido apresentada 

apenas para a comissão julgadora, foi apresentada para o público.  O Vivencial encerrou suas 

atividades no início dos anos 1980, mas sua semente estética ficou plantada.   

       Muitos outros grupos participaram da cena alternativa de Recife/Olinda entre os anos 

1970 e início dos anos 1980.  Outra voz dissonante dos modelos da época foi o Teatro 

Experimental de Olinda que tinha sua sede no Museu de Arte Contemporânea– MAC. O TEO 

trabalhava com diretores convidados, uma de suas montagens mais interessantes foi um 

roteiro teatral construído a partir de fragmentos de textos de Oswald de Andrade, dirigido por 

Carlos Bartolomeu, “Minha secreta ambição sobre tal montagem propunha-se evidenciar, para 

aqueles que se exercitavam no teatro recifense, as múltiplas possibilidades e a riqueza 

inventiva desse tipo de dramaturgia”. (Carlos Bartolomeu apud FERRAZ; DOURADO; 

CASTELLUCCI JÚNIOR, 2005: p.62). 

Outro grupo que destacamos nesse período é o Ponta de Rua
15

, fundado em 1978, 

formado por jornalistas, estudantes, profissionais liberais. A opção estética do Ponta de Rua 

partia do teatro popular de rua, incorporando um pouco do teatro de revista, de circo e as 

performances de artistas mambembes. Com textos inteligentes, de forte temática política, 

abordadas em espetáculos engraçados, debochados, anárquicos, irreverentes, polêmicos, que 

incendiavam as campanhas políticas. Os espetáculos do Ponta de Rua tratava de temas 

políticos com criatividade e ousadia.  

 

“Usou humor e estética mambembes para teatralizar temas da vida cotidiana das 

classes trabalhadoras, como o salário mínimo e a inflação. Apresentava-se em 

praças, coretos e carrocerias de caminhão, incorporando alegria e clima festivo ao 

papel político que buscava desempenhar. Formado por jovens atores vindos de 

grupos das mais variadas vertentes, buscava uma estrutura interna desierarquisada 

que favorecesse a criação coletiva. (SALDANHA, 2011: 119). 

 

                                                           
15 – Ponta de Rua, grupo teatral pernambucano surgido no final da década de 1970, formado por jornalistas, 

estudantes e profissionais liberais, fazia um teatro debochado e alegre, pautado no teatro popular e de rua. Suas 

apresentações eram super concorridas nos comícios políticos do período.   
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O Ponta de Rua tinha à frente Carlos Chagas, Ana Farache, Conceição Acyoli, Samuel 

Costa, Morse Lyra Neto, dentre muitos outros. No início dos anos 1980, Alexandre Figueiroa, 

Daniela Araújo, mais Fred Nascimento e Lau Veríssimo, passaram a fazer parte do grupo, a 

segunda geração do Ponta de Rua. O grupo chegou a ter seu próprio espaço, o Fruta Pão, um 

galpão no quintal de uma casa colonial no sítio histórico de Olinda, foi transformado em 

teatro pelo grupo. Neste espaço o grupo realizou temporadas e recebeu espetáculos de outros 

grupos, mas as dificuldades financeiras fecharam o Fruta Pão precocemente. 

Durante os anos 80, muitos artistas e grupos se lançaram no campo do experimental, a 

produção de espetáculos foi intensa, Recife chegou a ter a terceira maior produção teatral do 

país, mas, a inovação na linguagem ainda era tímida. A reunião de alguns artistas gerou outro 

grupo que buscou a renovação da linguagem, foi a Ilusionistas Corporação Artística, que 

perseguiam outra via, um teatro mais alternativo, experimental, influenciado por ideias 

oriundas do happening e da performance. Nas suas encenações os ilusionistas misturavam 

simbolismo, teatro do absurdo, cultura pop e expressionismo alemão. Lançavam mão de um 

humor cáustico e sempre buscando uma relação com o público bem mais direta, um teatro 

urbano, cosmopolita. 

Ocupavam um circuito alternativo, longe dos palcos convencionais, foi um momento de 

expansão, de superação dos limites, principalmente por ocupar espaços fora do eixo da 

tradição, principalmente bares e casas noturnas de Recife e Olinda. A coragem de correr 

riscos, a pesquisa e o trabalho dos artistas e grupos que ousaram buscar novas possibilidades 

de criar, levou-os a experimentar sem medo, novas maneiras de se fazer teatro, pois deixaram 

de lado os textos consagrados e partiram para uma nova dramaturgia, pois muitos desses 

espetáculos foram criados especialmente para os espaços onde seriam encenados.  

Considerando a escrita dramatúrgica ampliada e/ou ajustada a espaços não 

convencionais, estes artistas incorporaram novas experiências em relação ao espaço, 

montagem, interpretação, relacionamento com o público, sistema de trabalho e produção, 

entre outros aspectos.  

 

1.1.1. A Herança  

 

Evidentemente não existe uma fórmula para ser alternativo, são muitas as variantes, 

como o texto coletivo, as colagens de textos poéticos, novas maneiras de ocupação do espaço, 

entre muitos outros processos de criação. Em muitos casos, os trabalhos continuavam ligados 

às estruturas do teatro dramático, isto é, encenações unificadoras, das quais não desapareciam 
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os princípios de narração e figuração. Muitos trabalhos realizados no período apenas 

tangenciavam o território da performance, eram muito mais esquetes teatrais, alternativos é 

verdade, mas que  mantinham a estrutura aristotélica.  

Naturalmente alguns artistas e grupos eram visivelmente influenciados pela 

performance, principalmente no que diz respeito a atuação dos atores que exercitaram uma 

maior liberdade de criação e exposição corporal, somado a isso a interação com o público. 

Sem dúvida, todos foram fundamentais para a abertura de novas perspectivas, por serem obras 

que encarnavam o espírito de um momento histórico que reverbera nos dias atuais.  

 

1.2. Abertura na Pele da Tradição. 

 

A criação do novo não é conquista do intelecto, mas no 

instinto de prazer agindo por uma necessidade interior. 

A mente criativa brinca com os objetos que ama.  

Carl Gustav Jung 

 

No campo das instituições, aos poucos foram surgindo eventos que abriram espaço para 

a performance, isso se deu principalmente, pelo fato da participação de artistas na 

coordenação desses eventos. O II Festival de Inverno da Universidade Católica de 

Pernambuco/1979 teve a coordenação de Paulo Brusky, e contou com a participação dos 

artistas brasileiros José Roberto Aguillar e Ivald Granato, dois dos primeiros performers do 

país, que realizaram diversas performances no festival. Em 1982, aconteceu o MAI – 

Movimento de Arte Independente, um momento histórico onde foram realizados eventos com 

música, artes visuais, poesia, teatro e performance.  

Até hoje o espaço para a arte de ruptura nos espaços oficiais é restrito, mas certamente 

as dificuldades são mais amenas que aquelas encontradas pelos pioneiros. Ainda nos anos 

1980 registramos a realização de performances em diferentes espaços como a Moderna 

Centro Cultural, com a Com(c) (s) (?)erto Performance, de Paulo Brusky e Daniel Santiago, o 

Espaço Pasargada, da FUNDARPE, com a Performance  Lingüística, de Paulo Brusky. Em 

1987 a Galeria Metropolitana – hoje Museu de Arte Moderna - realiza o Pernambuformance - 

o 1º Ciclo de Performance do Nordeste – coordenado por Paulo Brusky, evento que contou 

em sua maioria com performers da área de artes visuais e músicos
16

. Entre os muitos 

                                                           
16 – Talvez pelo Pernambuformance ter sido realizado em uma Galeria de Arte, um espaço aurático das artes 

visuais, no não foi registrada nenhuma participação de performers ligados à dança e ao teatro. 
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participantes estavam: Daniel Santiago, Pierre Novelino, Alex Mont’Albert e Ricardo Luiz 

Moreira. 

Um dos espaços culturais onde os recitais poéticos passaram a se transmutar em 

performances foi o Abraxas Galeria de Arte e Espaço Cultural situado no Sítio Histórico de 

Olinda. O Abraxas funcionava em um casarão colonial de dois andares, em seus salões foram 

organizadas as noites de Proezia (poesia + prosa + proeza), shows e festas.  

As Proezias chegavam a reunir cerca de quarenta poetas por edição, seus recitais 

poéticos performáticos, reuniam desde trabalhos mais espontâneos a performances bem 

elaboradas, preparadas especialmente para o evento. A produção poética alternativa de 

Recife/Olinda tinha encontrado um espaço democrático, e por conta do apoio recebido, as 

noites de proezias atraiam cada vez mais público, poetas, artistas, músicos, performers 

oriundos do teatro e da dança. Durante os anos de 1983 e 1984 o Abraxas funcionou como um 

catalisador de energias, tendo a música ocupado um espaço importante na sua programação.  

O país vivia um clima de redemocratização, de abertura política, inevitavelmente isso se 

refletia nas manifestações artísticas, um clima eufórico contagiava corações e mentes, novos 

experimentos artísticos se multiplicavam nos mais diversos espaços sociais e culturais. Um 

momento de experimentar a liberdade criativa, de reflexões sobre arte, cultura, política. 

Existia um claro desejo de fazer arte sem a preocupação de reproduzir o ‘certo’, o 

estabelecido, o bom teatro das receitas prontas. Neste contexto nasceu o Trem Fantasma, 

como o nome já diz, uma locomotiva de ideias e fazeres, um grupo de performance e 

produção cultural, pois assim, o próprio grupo poderia veicular seus trabalhos, uma máquina 

de guerra (DELEUZE & GUATTARI:1995). 

Um evento que lançou o Trem Fantasma foi A Noite do Lobo da Estepe (1984) no 

Abraxas, com a performance ritual Lobo da Estepe, uma livre licença poética a partir da 

apropriação de trechos do livro homônimo de Hermann Hesse com encenação de Fred 

Nascimento.  

O Trem Fantasma produziu performances e eventos durante alguns anos, mas suas 

experiências deixaram sementes. Nas suas performances já evidenciava a busca por uma cena 

ritual, a organização dos elementos já apontava para a quebra da hierarquia, e princípios da 

performance como estruturas não lineares, simultaneidade, hibridismo, ritualidade, superação 

dos limites entre os campos do real e da ficcionalidade, entre ator-performer e persona, entre 

receptor e obra. Trabalhos que reaproximavam o tempo real do tempo mítico, que priorizavam 

os sentidos. E principalmente a busca de uma atuação que se distanciasse da representação. A 

criação das performances do Trem Fantasma era aberta à participação de todos os envolvidos, 
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sugestões na roteirização, nas ações cênicas, nas conexões possíveis entre os elementos, que 

aos poucos eram amarrados pela encenação. 

A cena alternativa continuou se multiplicando e ocupando outros espaços que foram 

surgindo e abrigando uma produção de shows, teatro alternativo e performances. Não é 

possível mensurar quais foram os mais importantes, destacamos o O três por Quatro, o Depois 

do Escuro e o Moreno Vídeo Bar. Podemos acrescentar a essa lista o De Vento em Popa, que 

durante toda a década de 1980, foram essenciais para a veiculação de trabalhos de corajosos 

artistas experimentais da cidade. 

No Três Por Quatro, aconteciam recitais poéticos, shows e exposições tendo à frente a 

Ilusionistas Corporação Artística, em 1984 produziram o evento Arte Livre com direito a body 

painting por Marco Hanois e performances de Vavá Paulino, Moisés Neto, Augusta Ferraz, 

Manoel Constantino e outros. No transcorrer da década, houve um acréscimo de ações 

performáticas de grupos e artistas de artes cênicas, e um aumento considerável de poetas que 

não mais se satisfaziam em declamar seus poemas, os recitais passaram a ser performáticos. 

Alguns nomes são importantes no movimento de teatro alternativo e performático de 

Recife, como Henrique Amaral que escreveu, dirigiu, atuou em diversos trabalhos como 

Saliva, O Beijo da Serpente, Deus e muitos outros trabalhos. Outro ator, diretor, poeta que 

participou do movimento foi Manoel Constantino com Pós-Lavas do Vesúvio em parceria 

com Henrique Amaral e participação em diversos trabalhos dos ilusionistas. Outras 

referências obrigatórias são Marco Hanois com as performances O Rei da Vaia e Andy 

Warhol Está Morto, Thomas Back com Moral da História e Calmonstro, assim como Vavá 

Paulino com Nosferatus, Eros e Thanatus e outros trabalhos. 

Durante os anos 1980, Jomard Muniz de Brito produziu e coordenou durante três anos 

consecutivos um evento chamado Tempos e Espaços dos Abismos I, II e III, nas cidades de 

Recife e João Pessoa, os Abismos, como eram chamados, eram uma grande mostra artística 

das mais variadas linguagens, que incluíam exposição de artes visuais, exibição de vídeos, 

apresentações de performances do próprio Jomard, entre elas O Buraco Somos Nós, com 

textos de Jomard Muniz de Britto a partir de leituras do poeta francês Arthur Rimbaud
17

, com 

direção de Antônio Cadengue e participação de Cristina Romeiro, Vavá Paulino, Aurino 

Xavier, Lúcia Machado e Carla Cascão. Entre outras performances de Jomard Muniz de 

                                                           
17 – Jean-Nicolas Arthur Rimbaud (20 de outubro de 1854, Charleville - 10 de novembro de 1891, Marselha), 

poeta francês influente que escreveu praticamente todas as suas obras primas entre os 15 e os 18 anos, é 

considerado precursor do surrealismo e também um pós-romântico. 
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Britto destacamos A Morte da Cultura Popular no Planalto Central, apresentada em Brasília, 

e Revolver Tudo.  

Pode-se afirmar que neste período muitos artistas e grupos, bancavam esses eventos de 

maneira cooperativada, pois a necessidade de dar acesso às novas ideias e mostrar seus 

trabalhos era maior do que as dificuldades de escoamento da produção artística não 

convencional.  

Uma realidade bem diferente da encontrada em cidades como São Paulo, que contava na 

época com centros culturais que abriram espaço para um tipo de arte que não conseguia ser 

mostrada ao público por falta de um circuito que a absorvesse e divulgasse.  

A multiplicidade de visões de mundo e estética geram inúmeras maneiras de conceber e 

realizar performances, o que existe em comum, é a lógica da linearidade sendo substituída por 

outras formas de narrativas. Assim como a diversidade de propostas também trás conceitos 

bem particulares, encontramos desde artistas e grupos que realizam trabalhos mais elaborados, 

aos mais despojados, de grupos ou coletivos que se reúnem para realizar um trabalho e depois 

se separam, a outros que ficam anos em permanente estado de pesquisa continuada, 

investigação e criação, além daqueles que realizam trabalhos por encomenda, destinados a 

determinados eventos. Mas seja quais forem os caminhos que os artistas desbravem, a 

performance cada vez mais se mostra um campo vastíssimo de criação e  investigação.  

 

1.3. Anos 1990: novas rupturas 

 

No ano de 1992, em Olinda, aconteceu o Festival Nacional de Arte Alternativa Trópicos 

Utópicos I, e em 1993 o Trópicos Utópicos II, organizado pelo Núcleo de Arte 

Contemporânea de Olinda, que reuniu durante uma semana uma infinidade de manifestações 

artísticas, exposições, recitais poéticos, lançamentos, instalações, shows e performances. No 

primeiro ano o Totem participou com Ita, e no segundo com Signosimboloícones. Durante os 

anos 1990 houve um refluxo das produções independentes e alternativas, mesmo assim 

anotamos os trabalhos de Tereza Farias com Romance da Moça Sozinha e Exposição 

Escanainava de Candiectasia, o grupo Artigo Indefinido e os Antropófagos. 

Neste período, produtores locais reunidos em uma associação, criam o Festival Janeiro 

de Grandes Espetáculos, com a proposta de reapresentar no festival, que acontece no mês de 

janeiro, os espetáculos que se destacaram durante o ano anterior. Como é produzido pela 

associação de produtores, naturalmente o foco do festival são os espetáculos dos produtores 

associados, espetáculos bancados por um produtor teatral, com diretores, atores e toda a 
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equipe técnica contratados. Um teatro de resultados, comercial, com forte hierarquia e regime 

autoritário. Com raríssimas exceções para o teatro de grupo, de pesquisa continuada, 

experimental, performático. Uma realidade completamente diferente de outros centros 

urbanos espalhados pelo mundo, onde acontecem festivais que abrem espaços para as novas 

linguagens, as experiências cênicas mais contemporâneas. Sobre isso esclarece Renato Cohen: 

 

Esses festivais, cujas realizações mais importantes se verificam nos Estados Unidos 

e na Europa, abrem espaços para todo tipo de experimentação, comportando 

montagens que não encontram lugar no teatro comercial; ao mesmo tempo, a 

característica de evento desses festivais aumenta o aspecto de ritual dessas 

montagens (o espectador é “participante” de um evento às vezes único). (COHEN, 

1995, p. 129). 

 

Em contra partida o movimento musical da cidade vivia um momento de ebulição, que 

o teatro nem sempre acompanhou, os sons do mundo misturados com as batidas (ritmos) 

locais geraram o Movimento Mangue. Chico Science foi o idealizador do movimento, que 

contou com a participação de muitos outros artistas. O objetivo principal dos mangueboys era 

tomar a cidade de assalto. Não podemos desconsiderar os motivos que levaram os artistas a 

criarem o movimento, ou seja, era urgente se criar uma nova linguagem para aqueles que não 

se coadunam com visão conservadora que reinava sobre a cidade. O Manguebeat representa 

uma forte ruptura com o conservadorismo. Existe a clara intenção de atualizar as tradições e 

heranças culturais, misturando-as com o contemporâneo. Abaixo transcrevo trecho do 

primeiro manifesto do movimento, escrito por Fred Zero Quatro, músico, vocalista da banda 

Mundo Livre S/A. 

 

Mangue, o conceito. Estuário. Parte terminal de rio ou lagoa. Porção de rio com 

água salobra. Em suas margens se encontram os manguezais, comunidades de 

plantas tropicais ou subtropicais inundadas pelos movimentos das marés. Pela troca 

de matéria orgânica entre a água doce e a água salgada, os mangues estão entre os 

ecossistemas mais produtivos do mundo...  

Manguetown, a cidade. A planície costeira onde a cidade do Recife foi fundada é 

cortada por seis rios. Após a expulsão dos holandeses, no século XVII, a (ex)cidade 

maurícia passou desordenadamente às custas do aterramento indiscriminado e da 

destruição de seus manguezais. Em contrapartida, o desvario irresistível de uma 

cínica noção de progresso, que elevou a cidade ao posto de metrópole do Nordeste, 

não tardou a revelar sua fragilidade (...) Nos últimos trinta anos, a síndrome da 

estagnação, aliada a permanência do mito da metrópole só tem levado ao 

agravamento acelerado do quadro de miséria e caos urbano. Mangue, a cena. 

Emergência! Um choque rápido ou o Recife morre de infarto! Não é preciso ser 

médico para saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é 

obstruindo as suas veias. O modo mais rápido, também, de enfartar e esvaziar a alma 

de uma cidade como o Recife é matar os seus rios e aterrar os seus estuários. O que 

fazer para não afundar na depressão crônica que paralisa os cidadãos? Como 

devolver o ânimo, deslobotomizar e recarregar as baterias da cidade? Simples! Basta 
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injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas 

veias do Recife. (ZERO QUATRO, Manifesto Caranguejos com Cérebro)
18

. 

 

O Movimento Mangue contaminou a juventude não só de Recife, mas também de 

Olinda e Jaboatão, em poucos meses, milhares de jovens, tanto da periferia quanto da classe 

média, identificados com o movimento, assumiram-se mangueboys e manguegirls. Um 

movimento que mexeu com a cidade, fazendo-a despertar de um longo sono sem sonhos. O 

Movimento Mangue fez a cidade explodir em criatividade, além, muito além da divisão de 

classes. 

Do ponto de vista de performance, outro momento de aglutinação de grupos e artistas 

aconteceu no evento o Tao do Zen coordenado pelo Totem no Restaurante e Espaço Cultural 

ArmaZen, que reuniu artistas visuais, músicos, poetas, performers, grupos de dança e teatro. 

Entre os trabalhos apresentados estavam Conta Gotas, um espetáculo de dança-teatro com o 

grupo Naguãn formado por Angélica Costa e Nara Salles, mais performances de Alexandre 

Nunes, Jailson Oliveira, Carluca, Daniele Camelo, show da banda Cefaleia Titânica. O 

Totem, não só coordenou o evento, como participou com a performance o Tao do Zen, um 

solo de Lau Veríssimo, a partir de sua leitura particular sobre o Tao e o Zen Budismo, 

utilizando elementos ligados à meditação e ao silêncio. 

No final dos anos 1990, exatamente em março de 1999 a coreógrafa, performer e 

diretora paranaense Maura Baiocchi
19

 do Taanteatro, esteve em Recife pela primeira vez, 

produzida pela pesquisadora Nara Salles. Sua vinda à Recife proporcionou à cidade o contato 

com uma das mais conceituadas performers do país. Maura Baiocchi apresentou os 

espetáculos Florbela em Negro inspirado na vida e obra da poetiza portuguesa Florbela 

Espanca, e Matéria – II Forma, um trabalho resultante da sua pesquisa denominada teatro de 

energia/dança de tensões. Além da apresentação dos espetáculos, Maura Baiocchi ministrou a 

oficina Introdução ao Teatro de Energias. 

 

 

                                                           
18 – Ver mais em http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1308779-7085,00-

LEIA+O+MANIFESTO+CARANGUEJOS+COM+CEREBRO.html 

19 – Maura Baiocchi, encenadora, coreógrafa, performer, atriz. Criadora da abordagem taanteatro (teatro 

coreográfico de tensões). Diretora-fundadora da Taanteatro Companhia. Mestre em comunicação e semiótica 

pela PUC São Paulo (2006). Autora de Taanteatro Caderno (Editora Transcultura, São Paulo, 1997) e dos livros 

Butoh Dança Veredas D'Alma (Editora Palas Athena, São Paulo, 1995) e Taanteatro: teatro coreográfico de 

tensões (Azougue Editorial, Rio de Janeiro, 2007). 

 

http://www.flickr.com/photos/39826926@N05/sets/72157621523702443/show/with/3733200520/
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1.4. Recife Século XXI 

 

Desde o final dos anos 1990 havia sido criado o Festival Recife de Teatro Nacional, 

produzido pela PCR, a princípio, do ponto de vista cultural não significou mudança ou 

avanço, pois o perfil do festival nos primeiros anos era bastante conservador. No início dos 

anos 2000, o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder na Prefeitura do Recife. Pela história 

recente, era natural se esperar que finalmente fôssemos compartilhar de um tempo de 

mudanças, mas na verdade elas não aconteceram. Os velhos vícios do poder apenas mudaram 

de gestores.  

Não demorou muito para percebermos que as mudanças de comando nos setores 

culturais, não resultariam em mudanças estruturais. A abertura para as novas propostas, e 

novas estéticas foi muito pequena em relação ao teatro de pesquisa, experimental e muito 

menos à performance. O festival da cidade foi ampliado, mas para grupos e cias dentro dos 

grandes esquemas de produção e mercado. O lado bom é que foi possível a vinda de 

espetáculos e grupos, que dificilmente chegariam à Recife sem o festival, sem dúvida 

contribuindo consideravelmente para a difusão de novas maneiras de se fazer teatro.    

O Festival Recife de Teatro Nacional se estende em ações paralelas como oficinas e 

debates. Durante o festival de 2001 o Totem ministrou a oficina Teatro Performático, onde 

trabalhou a partir das ideias de Antonin Artaud, de suas próprias experimentações cênicas, e a 

hibridização do teatro contemporâneo com a performance em suas inúmeras possibilidades 

artísticas. No ano seguinte a referida oficina foi ministrada no Programa Multicultural da 

PCR, um projeto que trabalha essencialmente em bairros periféricos da cidade. Ao final da 

oficina tínhamos montado a performance Cidade, que chegou a ser apresentada algumas 

vezes em eventos e festivais.  

          A cidade tem um movimento cultural muito intenso, mas alguns segmentos continuam 

sendo privilegiados e outros esquecidos. Os artistas inquietos, que desviam dos padrões 

dominantes, conseguem de alguma maneira realizar seus projetos. No decorrer dos anos 2000 

começaram a acontecer cursos e oficinas nos espaços alternativos da cidade, mantidos por 

grupos e coletivos de artistas, podemos citar o NAVE – Núcleo de Artes Visuais e 

Experimentos, também conhecido como Espaço NAVE, coordenado por Flávio Emmanuel, 

no qual em 2003, aconteceu o lançamento do livro O Visível e o Invisível na Arte Atual e o 

lançamento da MIP – Manifesto Internacional de Performance, que inicialmente foi lançado 

em Belo Horizonte, passando por São Paulo, Recife e Porto Alegre. 
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No mesmo ano, o Totem produziu no NAVE um curso de teatro performático com 

duração de três meses, que rendeu a performance/intervenção Cinco Performances em Um 

Ato ou Um Ato em Cinco Performances,  performada no SPA das Artes. Recentemente o 

NAVE promoveu a oficina de iniciação a performance Terra Pixel com Isa Gus, que abordou 

a performance como um ambiente de expressão do corpo dentro de sua individualidade, 

passeando em um limiar entre a performance e a dança. 

          Durante os anos 2000 o cenário tem se ampliado gradativamente, um fato que 

contribuiu significantemente foi o surgimento do SPA das Artes em 2002, ligado à divisão de 

artes visuais da Prefeitura, isso se deu por uma questão política, ou seja, a política adotada 

pelos coordenadores do SPA das Artes, desde sua criação, foi de criar condições de 

divulgação para as formas de arte que normalmente não tem muito espaço. E não foi fácil 

romper com as estruturas de poder, pois representavam uma ruptura com as artes mais 

clássicas. O SPA das Artes além das mostras abriga oficinas, mostras de vídeo-arte e vídeo-

performances, instalações, e outras manifestações artísticas urbanas, mas principalmente 

performances e intervenções urbanas, de artistas de todo o país. 

          Em todas as suas edições, o SPA das Artes veiculou trabalhos de artistas já conhecidos 

como Daniel Santiago que no SPA das Artes de 2008 participou com a performance As 

Noivas de Dom Gatão, e Paulo Brusky com OUTubro, também em 2008, mas principalmente 

investiu na nova geração. No âmbito da performance podemos citar como um fato importante 

a participação do Chelpa Ferro
20

 em 2006, mais a participação de Marcelo Ghandi, Daniel 

Aragão, Maycira Leão, Daniela Matos, Alberto Lins, Coletivo Eu Não Somo, a oficina 

Multiplicando Corpos com Paulo Meira em 2006, e a oficina Práticas Para Corpos 

Performáticos em 2010 com Fabíola Salles Mariano. 

          No SPA das Artes de 2004 o Totem participou com Reentrância - O Nicho, uma 

performance lúdica a partir da ideia de dessacralização do sagrado. As participações do 

Totem em um evento de artes visuais reforça a natureza hibrida do seu trabalho, a propriedade 

de transitar entre as fronteiras das linguagens artísticas.  

Com o passar dos anos, o SPA das Artes se estabeleceu no calendário artístico da 

cidade, oxigenou a produção aproximando a arte urbana da população. As performances e 

intervenções visuais e sonoras se tornam a cada edição o perfil do SPA das Artes e também 

seu maior mérito: transformar a rotina da metrópole através de ações e ideias que investem na 

                                                           
20 – Chelpa Ferro é um coletivo criado no Rio de Janeiro formado por Luiz Zerbini, Sergio Mekler e Barrão 

conhecido por uma obra híbrida, performática, centrada na plástica do som. 
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interface com a cidade, interagindo com os transeuntes, dando-lhes acesso direto ao trabalho 

artístico contemporâneo. Como em todo evento de arte, no SPA das Artes também existem 

contradições, ou seja, durante suas edições já foram mostrados trabalhos muito fracos em 

termos de proposta artística, como também trabalhos mais elaborados ou mais consistentes 

conceitualmente. 

A performance não tem e provavelmente nunca terá uma única definição ou um 

conceito que abranja toda a sua diversidade, ela varia de essência e de forma dependendo do 

artista  que a pratica. Bastam ver as diferenças entre as performances de Daniel Santiago com 

seu trabalho singular, com performances de forte apelo visual, de muita plasticidade, 

interativas, poéticas, que sempre buscam a participação do outro.  

Dentre os novos artistas de Recife uma das performers mais notáveis é Amanda Melo, 

artista que trabalha só, assumindo seu corpo como principal vetor do seu trabalho, embora a 

interação com o público se dê por outras vias, bem mais em termos de percepção e reação, e 

não pela via direta, participativa/interativa.  

No SPA de 2003, Amanda Melo protagonizou uma das performances mais importantes 

dentre aquelas que aconteceram nas edições do SPA, foi a performance Isolante
21

. Amanda, 

nua, cobriu todo o corpo com fita isolante preta, e realizou uma caminhada pelos arredores do 

Pátio de São Pedro no bairro de Stº Antônio no centro de Recife, numa relação direta, 

estranha e instigante com comerciantes, vendedores de lojas e transeuntes. Outra performance 

de Amanda chama-se Enquanto Tudo Passa, na qual, a artista usa um vestido branco e salto 

alto, enquanto caminha sobre os arrecifes da praia de Boa Viagem, no Recife, recebendo em 

seu corpo o choque das ondas na arrebentação, as espumas que se formam se confundem com 

seu vestido.  

Já Daniel Santiago tem uma série de performances que só puderam ser realizadas com 

um grande grupo de artistas convidados, e mais a participação do público, algumas delas em 

parceria com o Totem, como Core-O-grafia-H, foi idealizada em 1978 e só performada em 

2009, é uma reverência aos parangolés do artista plástico Hélio Oiticica
22

.  

São muitos os artistas pernambucanos que escolheram a performance como uma de suas 

linguagens, entre muitos podemos citar Clarissa Diniz com Afora, Bárbara Rodrigues com a 

performance Indigo; Bárbara Collier com a performance Divas;  Carlos Melo com O que 

Sobra... ou Todo Homem tem o Direito à Terra; João Manoel Feliciano com Crystallus 

                                                           
21 – Ver mais emhttp://transitos.zip.net/arch2007-10-07_2007-10-13.html 

22 – Um dos mais importantes artistas do Brasil, seu trabalho era essencialmente experimental e contra cultural. 

Inventor dos parangolés, penetráveis, ninhos e bólides. Criador da obra Tropicália que viria a batizar o 

movimento tropicalista. 

http://transitos.zip.net/arch2007-10-07_2007-10-13.html
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Capillus; Izidório Cavalcanti com O Sagrado Coração de Izidório; Re-Combo com 

Neutralidade; mais Lourival Cuquinha, Leo Antunes, Coletivo Tuia de Artifícios, Paulo 

Meira, Wolder Wallace,  Juliana Notari, Beth da Matta, Aslan Cabral, Cristina Machado, 

entre tantos outros. 

A conquista de espaço pela performance tem se ampliado consideravelmente, com o 

aumento do número de praticantes, e principalmente por ter conseguido abrir espaço social e 

político dentro de algumas instituições, o que ajuda consideravelmente a legitimá-la. A 

entrada de novos gestores nos cargos de comando das instituições culturais, às vezes significa 

cabeças mais abertas, fato que se concretizam em ações, tanto na área teórica com cursos e 

oficinas, quanto prática, como mostras e saraus performáticos. O Museu Murilo La Greca, que 

entre outras ações promoveu o curso Como Ainda é Arte Performance? com Daniela Labra. 

Mas, as ações independentes continuam a impulsionar e consolidar a performance. Em 

2004, o Coletivo Quarta Parede com o apoio de grupos e artistas da cidade, numa ação 

paralela ao SPA das Artes, invadiu e ocupou um prédio abandonado junto ao MAMAM, o 

espaço foi batizado com o nome MAMÃE – Museu da Arte é a Mãe, uma gozação com o 

MAMAM e o SPA das Artes, onde durante uma semana produziu o Salão de Beleza, do qual 

participaram artistas de diversas linguagens. O Totem participou, fechando o Salão, com a 

performance Habeas Corpus - Em Nome da Beleza, tomando como foco o questionamento 

dos valores estéticos contemporâneos vinculados ao corpo, veiculados pela grande mídia, que 

impõe padrões estéticos.  

O próprio MAMAM (Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães), tem sido palco de 

algumas performances, há alguns anos atrás durante a exposição do Grupo FLUXUS, durante 

a qual aconteceram algumas performances, o Totem participou com Caosmopolita, espetáculo 

que fala do corpo mergulhado no caos dos grandes centros urbanos. Voltaremos a falar de 

Caosmopolita em capítulo à parte.  Em 2011 a dançarina Thembi Rosa apresentou a 

performance Verdades Inventadas, que consistia em uma caminhada dançada sobre um chão 

sonoro.  

O MAMAM mantém um anexo do Pátio de São Pedro, o MAMAM no Pátio, e o anexo 

Centro de Formação em Artes Visuais – CFAV, tem contribuído para a consolidação da 

performance em Pernambuco, mantendo periodicamente um constante fluxo de apresentações 

e oficinas de performance, com artistas e grupos, tanto de Pernambuco como de outros 

estados. Por lá já passaram o Grupo Empreza, que protagonizou cinco performances num 

Sarau Performático, mais Barbara Rodrigues, Cinthia Marcelle, Marco Paulo Rolla, Daniela 



20 

 

Mattos, Aslan Cabral, Amanda Melo, Daniel Santiago, Carlos Mélo, Wolder Wallace e 

Micheline Torres.  

          O FIG - Festival de Inverno de Garanhuns, cidade do interior do estado, uma ação da 

Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, a princípio, nos dez primeiros anos, manteve 

um perfil mais conservador, durante a segunda metade da década dos anos 2000, passou a 

aceitar, através dos editais de artes visuais, performances e intervenções nas suas edições, 

transformou-se em importante canal de escoamento da produção de grupos, coletivos e 

artistas performáticos, ao longo dos últimos anos, a realização de performances tem sido um 

ganho para artistas e para o próprio festival. Uma oportunidade para os grupos e artistas 

receberem um cachê digno pelos seus trabalhos. Em 2011 a performance/intervenção urbana 

O Banquete de Beth da Matta e Juliana Notari foi uma dos principais trabalhos dentro da 

categoria.  

O Totem esteve em três edições do FIG, todas elas com performances intervenções, em 

2008 com a performance/intervenção Reentrância – O Nicho. No ano seguinte, o grupo 

participou com Seis Cenários à Procura de um Personagem de Pirandello, a ideia original da 

performance é de Daniel Santiago, mais uma performance/interferência de forte impacto 

visual e itinerante, sua última participação foi em 2010, em mais uma parceria com Daniel 

Santiago, com a performance Poesia Para a Estratosfera, criada a partir da apropriação do 

poema Chopp de Carlos Pena Filho, foi criado um diálogo entre a palavra (o poema), o visual 

e o cênico. A performance não existiria sem a participação do público, que foi convidado a 

tomar um choop, a escrever poemas, bilhetes, recados e sonhos frustrados que foram 

amarrados a balões com gás hélio, e partiram em direção à estratosfera. 

Uma prática comum entre os artistas ligados às artes cênicas é inscrever suas 

performances no edital de artes visuais, que aceitam performances e intervenções. Dado o 

caráter conservador do edital de teatro, não há como inscrever trabalhos performáticos via 

editais de teatro, pois no setor de teatro não existe formulário destinado a inscrições de 

performances.  

Uma experiência importante para a cidade foi o Laboratório Multicultural, um coletivo 

de artistas de diversas linguagens que alugaram um casarão situado no Pátio de São Pedro, 

promoveram exposições, oficinas, e montou o espetáculo Urbano, experimento que teve 

como referencial Antonin Artaud, e transitava pelas artes plásticas, música, teatro e 

performance. Propunha uma reflexão sobre o meio urbano, a influência da mídia e da 

tecnologia moderna.  
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Após o final das atividades do Laboratório Multicultural, o mesmo casarão que o 

abrigou passou a funcionar o Espaço Totem, sede do grupo e local para experimentos, cursos, 

oficinas, mostras, performances. No Espaço Totem foram geradas as performances, 

Corpoema, trabalho solo de Lau Veríssimo, Nuit, um solo de Zoraya Brayner, pinçada do 

espetáculo Anima, Buraco de Rato com Aracelly Firmino, Gabi Cabral e Taína Veríssimo, 

mais os espetáculos Como uma Lua Alta Sobre a Impossibilidade, primeiro trabalho do Totem 

criado a partir do universo de Charles Bukowski, e Caosmopolita. 

Diversos eventos foram produzidos no Espaço Totem, entre eles Anarkland, um lugar 

fictício imaginado por Raul Seixas. Anarkland foi um evento de multilinguagem com 

instalações, recitais poéticos, performances de artistas das áreas da dança, do teatro e da 

música.  O programa incluía shows e performances, entre os artistas participantes estavam 

Flávia Pinheiro e Grupo Gambiarra, Jailson de Oliveira e Grupo Poiesis, Marineide Paiva, 

Júnior Aguiar, Wolder Wallace, o Totem participou com Lau Veríssimo com a performance 

solo Corpoema, e Gabriela Cabral, Taína Veríssimo e Aracelly Silva com Buraco de Rato. 

Outro evento produzido no Espaço Totem que mobilizou grupos experimentais da 

cidade foi a Mostra FRONT – Fronteiras Teatrais, que reuniu espetáculos de fronteira, 

híbridos, experimentais. O FRONT aconteceu durante dois dias consecutivos, reunindo a 

produção de dez grupos da cena experimental, participaram Magiluth, Dzugur, Iconoclastas, 

Produções Paralelas, Gambiarra, Totem, para citar alguns.  

A poética do Totem o permite transitar entre as fronteiras artísticas, como exemplo 

podemos citar que, em 2008 o Totem voltou a dar um novo curso, desta vez no Centro de 

Formação em Artes Visuais – CFAV chama-se A Arte da Performance e o Corpo, que 

terminou com uma mostra de performances/intervenções urbanas, todas foram performadas 

no centro do Recife, foram elas: Bolha Vista de Carla Rodrigues; Do Varal ao Viril – 

performance de Paula Fernanda Fonseca; Praia na Rua da Praia de Inaê Veríssimo e Tá na 

Cara de Catarina Brandão.  

O poder público, tanto estadual quanto municipal incentiva o movimento cultural, 

porém esse incentivo se concentra na área da música, folguedos tradicionais, ações ligadas aos 

ciclos festivos. Mas o número de eventos ainda não é significativo em termos de performance, 

se considerarmos o intenso movimento cultural das duas cidades, Recife e Olinda, esta última 

com um grande projeto que chama-se Olinda Arte em Toda Parte, mas que não contempla 

manifestações ligadas ao teatro, a dança e a performance. 

O descontentamento de alguns artistas também se dá por meio de ações artísticas 

paralelas aos eventos oficiais, registramos em 2009 o Salão dos SPAcusados (os recusados do 
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SPA), promovido pelo grupo THAF com apoio do SESC Stª Rita, uma ação de clara intensão 

política, onde o público podia ler os projetos recusados pela curadoria do SPA e comparar aos 

trabalhos apresentados. Durante o SPAcusados, aconteceu exposição dos projetos recusados, 

apresentações de performances, bate papo com artistas e a Rave Silenciosa - Um Coletivo 

Individual, proposta do Totem, onde os participantes levaram seu próprio iPod, MP3, ou 

qualquer outro equipamento pessoal, cada um escutou e dançou sua música, o que resultou 

num mosaico de ritmos. Mas a principal intenção era o questionamento acerca do isolamento 

social do ser humano nesses tempos pós-modernos.  

Não podemos desconsiderar que atualmente a internet liga todos a todos ao redor do 

mundo, ampliando enormemente as pesquisas, informações chegam a todos. Os grupos de 

teatro contemporâneo, começam a incorporar princípios da performance em seus trabalhos, 

grupos como o Coletivo Grão Comum, o  Magiluth, o Labô Espetáculo, a Cia Santa Fogo, o 

Coletivo Lugar Comum, o Poste Soluções Luminosas, o Coletivo Angu, Cia. Do Ator Nu, a 

Cia Fiandeiros, o Quadro de Cena, o Visível Núcleo de Criação, para citar alguns. Dentro 

desse universo fronteiriço também se encontram artistas pesquisadores como Biagio Pecorelli, 

Orlando Nascimento, Ângelo Fábio, Márcio Carneiro, Eli Maria e Adriano Cabral.  

Outra vertente da performance em Recife é o diálogo entre a performance e a dança. 

Um projeto que possibilitou uma boa visibilidade a algumas produções foi o Visões 

Contemporâneas do Recife, coordenado pelo dançarino e coreografo dinamarquês Peter 

Michael Dietz. O projeto consistia em cinco coreografias performáticas apresentadas como 

intervenções em espaços públicos, foram elas Levante de Maria Acselrad; Anexo Mercado de 

Emerson Dias e Iara Campos; Qualquer Coisa de Amor de Viviane Madureira; Must...chuelo 

com José W. Júnior e Objeto Mulher de Valéria Vicente, sem sombra de dúvida o trabalho 

mais potente dentre todos os apresentados. A performance falava do assédio sofrido pelas 

mulheres em lugares públicos, em nossa sociedade. Foi performada numa rua movimentada 

no centro do Recife, a performer Valéria Vicente colocou seu próprio corpo na arena, vestida 

apenas de calcinha e o corpo totalmente envolvido em plástico-filme, jogou-se na área de 

risco e encarou os transeuntes com gestos, movimentos, presença e atitude.  

Dentre as cias e coletivos de dança a Cia Etc, a Escambo, a Compassos Cia de Dança, o 

Coletivo Lugar Comum, os dançarinos(as) pesquisadores(as) Kleber Lourenço, Maria 

Acselrad, Viviane Madureira, Liana Gesteira e Marcelo Sena. 

Constatamos que, com o passar dos anos, a cena da cidade tem se expandido, aos 

poucos novas ideias tem sido plantadas, não só pela ação de artistas da terra, mas com a vinda 

de artistas de diversas linguagens artísticas de outros estados do país, não só se apresentar em 
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eventos como também ministrar oficinas e cursos. Essa expansão se tem dado principalmente 

por iniciativas de grupos e espaços independentes.  Durante o ano de 2009 o grupo Dois 

Ponto promoveu uma oficina de performance com o performer Marcos Americano, seu 

trabalho segue a linha ator-performer do Teatro Essencial desenvolvido pela atriz-performer 

Denise Stoklos. Marcos voltou ao Recife em 2011 para mais uma oficina, desta vez no Espaço 

NAVE, coordenado por Flávio Emmanuel e Isa Gus. O ator e também performer Biagio 

Pecorelli também tem ministrado oficinas de performance nas unidades do SESC em 

Pernambuco, o ponto de partida das suas oficinas são poemas, a oficina chama-se 

Performance e Poesia: criando corpoemas, onde busca-se traduzir a linguagem poética 

escrita para o corpo, o corpoema. 

Aos poucos percebemos um movimento de abertura de espaço dentro das instituições 

ligadas ao poder público. O Centro Apolo-Hermilo da PCR promoveu a oficina Performance 

e Construção Comunitária com o ator Marcos Serra, explorando a produção e o 

reconhecimento estético dos valores locais levantados a partir da memória. Outra iniciativa 

partiu do Teatro de Santa Isabel, que promoveu o curso A Performatividade da Cena Teatral 

entre a Representação e a Não Representação com o prof. Dr. Stephan Baumgartel da 

UDESC, com reflexões sobre a cena dramática e a cena não mais dramática. Ações desse tipo 

demonstram o deslocamento de interesses para novas áreas de conhecimento teatral, dentro da 

perspectiva de um fazer teatral em diálogo aberto com a performance.  

Os experimentos do chamado teatro alternativo dos anos 1980 começa a reverberar nos 

dias atuais, isto é, muito do que foi experienciado cenicamente por artistas e grupos pioneiros, 

principalmente nos espaços não convencionais, bares e casas noturnas estão sendo refeitos e 

ampliados pelas novas gerações. Aos poucos o teatro pernambucano vem adentrando no 

território que o teatro dos grandes centros urbanos já habita, seus artistas começam a por em 

prática um fazer teatral a partir de um pensamento conjunto sobre a obra, cada vez mais estão 

surgindo espetáculos construídos a partir de outras dramaturgias, e não apenas baseados em 

textos dramáticos.  

Atualmente os procedimentos de atuação não só se pautam pelos antigos métodos de 

interpretação, os atores buscam se colocarem de maneira mais efetiva no espetáculo, levando 

mais verdade e menos mimeses para a cena. Algumas encenações já são bem mais 

performáticas do que as de alguns anos atrás. As ideias que correm o mundo também já 

reverberam por aqui, e são transmutadas em novas feituras da cena.  

Refletindo a partir desse retrospecto, vemos que a produção de performances e de 

espetáculos de teatro e dança em diálogo com a performance tem crescido, mas não é tão 
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vasta, em comparação com os espetáculos convencionais, mas significativa, o suficiente para 

arranhar a tradição mais cartesiana. Um movimento que aos poucos começa a colocar a fala 

do corpo em evidência, e colocando o corpo como veículo de uma nova maneira de se falar 

das coisas do mundo.  
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Cap. 2. 

Contaminações  

 

“Se eu não acreditasse nas imagens míticas do meu 

coração não poderia dar-lhes vida”.  

Antonin Artaud 

 

2.1. O Poder Contaminador de Antonin Artaud 

 

O início do século vinte foi marcado por muitas mudanças econômicas, políticas e 

culturais, na Europa explodiram as chamadas vanguardas históricas. Entre outras novidades 

científicas surgiu a psicanálise freudiana, influenciando artistas e movimentos como o 

surrealismo. Em meio aos inúmeros artistas criadores dessa época, lançamos um olhar 

especial sobre Antonin Artaud, poeta, ator, roteirista, teórico, dramaturgo e diretor de teatro. 

Artaud empenhou-se numa incansável busca por um teatro cruel e implacável, um profeta 

que, com suas visões, antecedeu a revolução que vem se processando nas últimas décadas no 

mundo das artes e principalmente no teatro.  

Artaud foi um criador inquieto, em 1924 entra para o movimento surrealista, 

colaborando intensamente nas publicações, mas sua participação no movimento foi breve, os 

surrealistas aderiram ao comunismo, em 1926 o rompimento foi inevitável. Sobre o momento 

histórico e suas influências, Florence de Mèredieu comenta: 

 

O anarquismo literário de Artaud nasce do terreno fértil, do húmus da época. É 

preciso assinalar, além da influência de Jarry, a de Marcel Schwob. É graças a Paul 

Valéry que a atenção de Breton se voltou para a obra daquele último desde o início 

de 1915. Publicado em 1894, O Livro de Montelle, de M. Schwob, é um verdadeiro 

hino à destruição e parece anunciar, por antecipação, certas passagens de O Teatro e 

Seu Duplo. (MERÈDIEU, 2011: 264). 
 

Artaud decide seguir seu próprio caminho, participa de alguns trabalhos como ator de 

teatro e cinema, e também escreve sobre suas propostas e seus protestos. Ele vivia 

incomodado com a arte do seu tempo, para ele a arte ocidental estava sem alma, a arte e 

principalmente o teatro, precisava de um ‘sopro de vida’, uma concretização de uma força 

criadora, capaz de exteriorizar energias, aspirações secretas, e os fluxos ocultos do desejo. 

Sobre sua inquietação, sobre seu desejo de reinventar a vida e a arte Jacques Derrida afirma: 
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Pois o que os seus urros nos prometem, articulando-se com os nomes de existência, 

de carne, de vida, de teatro, de crueldade, é, antes da loucura e da obra, o sentido de 

uma arte que não dá ocasião para obras, a existência de um artista que não é mais a 

via ou a experiência que dão acesso a outra coisa além delas próprias, de uma 

palavra que é corpo, de um corpo que é teatro, de um teatro que é um texto porque 

não está mais submetido a uma escritura mais antiga do que ele, a algum arquitexto 

ou arquipalavra. (DERRIDA, 1967: 115). 

 

Artaud sonhava transformar, reinventar o teatro, tirá-lo da estagnação, pensava o teatro 

como instrumento revolucionário, uma ferramenta para reorganizar a existência humana. 

Ambicionava devolver ao teatro seu aspecto sagrado e místico, a ritualidade perdida, dizia que 

o ator deveria se preparar para a cena tal qual o sacerdote se prepara para sua função. 

Almejava criar um teatro que materializasse o mundo interior, de regiões subterrâneas, dos 

locais onde o espírito não tem repouso. Mas esse teatro seria uma linguagem concreta, e, a 

maneira de alcança-lo seria lançando mão de todas as linguagens artísticas, fundindo-as. 

Recorro a Cassiano Sydow Quilici
23

 que coloca da seguinte forma a proposta de Artaud: 

 

Desse modo, é necessário uma poética que invista nos espaços e fraturas entre os 

códigos, que seja arejada pela “não forma” e pelo “não sentido”. O teatro será o 

lugar privilegiado para essa construção, desde que abdique da função de funcionar 

como uma espécie de ilustração de um texto dramático. A exemplo dos rituais, ele 

deverá reaprender a abdicar do texto e da palavra como referencias centrais, 

armando um complexo tecido de signos, expressos numa multiplicidade de códigos: 

orais, gestuais, plásticos, etc. É essa que se desdobra no espaço, essa “floresta de 

símbolos” que deverá cercar os espectadores, exercendo uma espécie de “violência” 

sobre sensibilidades e intelectos adormecidos, a linguagem buscada por Artaud. 

(QUILICI, 2004: 40). 

 

Artaud desejava criar uma espécie de arte que tocasse as pessoas profundamente, que as 

modificasse e proporcionasse a aproximação do teatro com a vida. Afirmava que era preciso 

tocar a sensibilidade do espectador por todos os meios, pois acreditava que a repressão dos 

instintos causava grande mal ao homem, almejava, pois, através do teatro, tirar o ser humano, 

atores e espectadores, do marasmo e da inércia. Mais uma vez Cassiano Sydow Quilici assim 

comenta: 

 

Recorrer a uma linguagem que se dirija, em primeiro lugar, à sensibilidade, de modo 

cru e direto, sem muitas mediações, é também uma estratégia necessária em função 

de um determinado estado de coisas, ou seja, de uma cultura que se perdeu numa 

multiplicidade de sistemas de signos que não aderem mais à vida. (QUILICI, 2004: 

76). 

 

                                                           
23 – Cassiano Sydow Quilici é mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), doutor em Comunicação pela Universidade Pontifícia Católica (PUC/SP), autor do livro “Antonin 

Artaud: Teatro e Ritual”, tem experiência na área de artes, com ênfase em teatro, principalmente teatro moderno, 

rito e Antonin Artaud. 
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Ele defendia que a verdadeira arte possui uma força misteriosa, um ‘fogo vital’, um 

encantamento mágico capaz de arrebatar o espírito humano. Esse tipo de arte proporciona 

uma experiência estética impactante, arrebatadora, da qual ninguém sai imune, ou seja, a 

verdadeira arte tem o poder de envolver e transformar o ser humano. 

          É impressionante a força de suas propostas, é impossível se pensar na nova cena sem 

falar que Artaud foi o primeiro a discorrer sobre um teatro onde a cena deveria ser um 

encontro de linguagens, e que desse encontro deveria surgir uma linguagem própria, a 

linguagem da cena.  

Não podemos esquecer que Artaud, ao assistir o teatro balinês, enxergou uma ideia 

física de teatro, completamente diferente do teatro praticado no ocidente, o qual ele 

considerava muito psicologizado e verborrágico. Afirma Artaud: “Digo que a cena é um lugar 

físico e concreto que pede para ser preenchido e que lhe façam falar sua linguagem concreta” 

(ARTAUD, 1984: 50).  

Essa experiência ampliou sua vontade de pensar e propor um novo caminho para o 

teatro, que teria suas bases no espaço e no movimento, onde os gestos fossem independentes 

das palavras, verdadeiros signos. Em O Teatro e seu Duplo Artaud afirma: 

 

O domínio do teatro não é psicológico, mas plástico e físico, é preciso que se diga 

isso. E não se trata de saber se a linguagem física do teatro é capaz de chegar às 

mesmas resoluções psicológicas que a linguagem das palavras, se consegue 

expressar sentimentos e paixões tão bem quanto as palavras, mas de saber se não 

existe no domínio do pensamento e da inteligência atitudes que as palavras são 

incapazes de apreender e que os gestos e tudo aquilo que participa da linguagem no 

espaço conseguem captar com mais precisão do que elas. (ARTAUD, 1984: 93). 

 

Uma de suas principais propostas está no manifesto do teatro da crueldade, onde ele 

propõe uma nova linguagem para o teatro, com a qual acreditava poder tocar as pessoas. Um 

fragmento: “Preciso falar agora do lado unicamente material dessa linguagem. Isto é, de todas 

as maneiras e de todos os meios à sua disposição para atuar sobre a sensibilidade”. 

(ARTAUD, 1984: 116).  

O professor e pesquisador Paulo Raposo
24

, refletindo sobre o desconforto em relação ao 

teatro naturalista por parte de alguns dramaturgos e encenadores, que procuraram encontrar 

novas abordagens para o teatro que se distanciassem da reprodução da vida no palco. Assim 

ele comenta o descontentamento de Antonin Artaud e sua proposta do teatro da crueldade: 

                                                           
24 – Paulo Raposo é doutor em Antropologia, professor do Departamento de Antropologia do Instituto 

Universitário de Lisboa. Realizou várias investigações em Portugal trabalhando em temáticas como o corpo, 

ritual, performances culturais, entre outras. No referido artigo ele cita Bertolt Brecht e Samuel Beckett. 
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Antonin Artaud procurou o mesmo efeito através do seu teatro da crueldade, onde a 

violência e o caráter sacrificial dos atores colocavam a vida humana posta em palco 

num tempo/espaço sagrado e ritualístico. A ideia de representação (ilusão teatral) 

estaria aqui convocada a ser abolida e avida de fato nascia e fluía justamente através 

da performance. (RAPOSO, 2010: 23). 

 

Ele deixou uma obra imensa, de ideias revolucionárias, seu poder de contaminação se 

estende a muitos campos. Atualmente Artaud é cultuado como precursor da performance, e da 

revolução que se processa no interior do teatro, ou seja, suas ideias continuam influenciando o 

teatro, insuflando novas ideias, novas formas de se fazer teatro como o teatro experimental, o 

teatro pós-moderno, o teatro pós-dramático e performático. Assim Claudio Willer
25

 define a 

importância de Artaud para a arte e a cultura: 

 

Depois de sua morte, a influência e a repercussão da obra e das ideias de Artaud 

foram se ampliando de forma crescente. Hoje em dia, suas propostas sobre teatro são 

práticas correntes: é difícil distinguir quando a criação coletiva, a invenção e 

improvisação em cena, o primado do gestual e da expressão corporal, bem como de 

todas as formas de comunicação não-verbal e das várias tentativas de ruptura da 

separação entre palco e plateia, correspondem a uma influência específica do 

pensamento de Artaud ou são apenas procedimentos comuns a todo teatro de 

vanguarda. Outras manifestações especificamente vanguardistas, como o happening 

a performance e a body art - quando o artista se põe no lugar da obra, encarnando-a  

tem em Artaud seu inventor. (WILLER, 1986: 14). 

 

A crueldade proposta por Artaud também age sobre o espectador, contaminando-o com 

um teatro capaz de falar por todos os meios e que atingisse o espectador através de todos os 

sentidos, tomando-o de assalto, não lhe permitindo sair do teatro intacto, e sim, extenuado, 

fustigado, mudado. O próprio Artaud afirma: “É por isso que proponho o Teatro da 

Crueldade. Com essa mania de rebaixar tudo o que temos hoje, ‘crueldade’, quando 

pronunciei esta palavra, foi entendida por todo mundo como sendo ‘sangue’. Mas o ‘teatro da 

crueldade’ quer dizer teatro difícil e cruel antes de mais nada para mim mesmo”. (ARTAUD, 

1984: 103). 

Artaud permanece vivo através de suas ideias, que infectaram vários grupos e homens 

do teatro que vieram depois dele. Sobre a influência de Artaud, Martin Esslin
26

 afirma: 

                                                           
25 – Claudio Jorge Willer é um poeta, ensaísta, crítico e tradutor brasileiro. Doutor em Letras pela USP, 

sociólogo pela Fundação Escola de Sociologia e Política, e psicólogo pelo Instituto de Psicologia/USP. Como 

poeta, Willer distingue-se pelo caráter transgressivo de sua obra, ligada ao surrealismo e à geração beat. Ao lado 

de Roberto Piva e Sérgio Lima, é um dos únicos poetas brasileiros a receber menção do periódico francês La 

Bréche – Actión Surrealisté, dirigida por André Breton em fevereiro de 1965. 

26 – Martin Julius Esslin (1918/2002), nascido na Hungria, argumentista, jornalista, adaptador, tradutor, crítico, 

acadêmico e erudito, professor de arte dramática, mais conhecido por ter cunhado o termo "Teatro do Absurdo" 

no seu trabalho com esse nome (1962).  
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A influência das ideias de Artaud é também claramente sensível no trabalho de três 

diretores latino-americanos ativos na França: Jorge Lavelli, Jeromy Savary e Victor 

Garcia. Este último, por exemplo, utilizou assentos giratórios numa produção, em 

Paris, de “Le Cemetière de Voitures” (Cemitério de Automóveis), de Arrabal, anos 

atrás, e fez a ação girar em torno dos espectadores que, por vezes, rodavam 

furiosamente em suas poltronas. Lavelli é um mestre em efeitos mágicos de som e 

luz, O Grande Circo Mágico de Savary combina elementos circenses e rituais, ficção 

e realidade, bem ao espírito de Artaud. (ESSLIN, 1976: 86). 

 

Suas visões e propostas para a renovação do teatro se estenderam da Europa para os 

Estados Unidos, diretores, grupos e pensadores do teatro vislumbraram em Artaud, uma voz 

que apontava para a liberdade de criação e para as inúmeras possibilidades de comunicar 

ideias sem ter que repetir antigos cânones teatrais. “O teatro norte-americano de vanguarda 

também deve muitos dos seus impulsos a Artaud, notadamente no trabalho de Judith Malina e 

Julian Beck no Living Theatre, de Joseph Chaikin, no Open Theatre e de Richard Schechner 

no Performance Group”. (ESSLIN, 1976: 86).  

Eles se distanciaram do teatro convencional, não se limitavam a encenar peças ou 

interpretar um texto. Todos desenvolveram suas pesquisas e trabalhos, criaram seus próprios 

textos cênicos valorizando a expressividade física em lugar da palavra, e a interação com o 

público. Todos foram pioneiros na revolução pela qual passa o teatro e por sua vez, continuam 

influenciando outros criadores contemporâneos. Artaud está por trás da renovação do teatro, 

sua importância para o teatro e contaminação causada por suas ideias são lembradas por Peter 

Brook em O Teatro e Seu Espaço
27

: 

 

Contudo um profeta levantou a voz no deserto. Protestando contra a esterilidade do 

teatro na França antes da guerra, um gênio iluminado, Antonin Artaud, escreveu 

folhetos descrevendo, da sua imaginação e intuição, um outro teatro – um Teatro 

Sagrado no qual o centro em chamas fala através das formas que lhe são mais 

próximas. Um teatro funcionando como a peste, por intoxicação, por infecção, por 

analogia, pela mágica; um teatro no qual a peça, o próprio acontecimento, está no 

lugar do texto. (BROOK, 1970: 47). 

 

Alguns princípios que estão postos no teatro da crueldade como a aproximação do teatro 

com a vida, o teatro como realidade e não mais como representação, a valorização do gestual, 

o desaparecimento do dramaturgo como fonte da experiência teatral, ou seja, a negação do 

textocentrismo, a ascensão do encenador e da encenação, o desejo que o teatro possa atingir o 

espectador de maneira impactante, na contemporaneidade são princípios encontrados no teatro 

pós-dramático, no teatro performático. “O teatro da crueldade não é uma representação. É a 

                                                                                                                                                                                     
 

27 – Ver mais em O Teatro e seu Espaço de Peter Book. Editora Vozes, 1970. 
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própria vida no que ela tem de irrepresentável. A vida é a origem não representável da 

representação”. (DERRIDA, 1967: 152). Com o Teatro da Crueldade, Artaud queria devolver 

ao teatro uma pulsão de vida que há muito o teatro perdera, e para que isso fosse alcançado 

era preciso um forte rigor, “contidas nas palavras ‘Teatro da Crueldade’ se encontram toda 

uma desesperada busca por um teatro mais violento, menos racional, mais extremista, menos 

verbal, mais perigoso”. (BROOK, 1970: 53). 

Artaud acreditava que para retomar a verdadeira existência humana, o caminho era 

despertar o corpo e reativá-lo. Que a experiência teatral não fosse uma mentira, que as 

emoções fossem reais e verdadeiras. Para atingir tais propósitos, Artaud propôs teatro 

engendrado a partir de uma metafísica que começa na pele, passando pelo pensamento, pelos 

órgãos. 

Para Artaud, não existia separação entre corpo e espírito, e o teatro é o lugar de se 

mostrar o espírito através do corpo, o ator teria que ser um atleta afetivo, um ator que pensa 

com o coração, um atleta da afetividade e da paixão, da alquimia dos sentimentos, que se 

expressaria mais pela linguagem do corpo, do que pelas palavras e interpretação de textos. 

Um ator que teria no gesto, mais força que na palavra. Gestos diferenciados dos gestos 

cotidianos. Aí reside a razão do corpo em cena ser mais importante que o texto. Artaud 

defendeu a ideia de que o ator deve possuir uma musculatura afetiva, um corpo que sente e 

que mostra a alma. Através da materialidade da cena a metafísica estaria presente. 

Segundo Artaud, o corpo do ator precisa de uma preparação que passa pela construção 

de um corpo dilatado, energético, capaz de se empenhar na aventura do teatro da crueldade, 

um teatro perigoso e terrível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A respiração é que deveria sustentar esse corpo afetivo, para cada sentimento 

corresponderia uma respiração, ao ator caberia descobrir a respiração adequada para cada 

emoção. Em outras palavras, um ator que não mais imitaria ações exteriores, mas aprenderia a 

trabalhar o corpo a partir de dentro. A respiração efetuaria a ligação entre o organismo e as 

emoções, a respiração moveria o ator, que guiado por ela conseguiria realizar seu trabalho 

cênico. Assim procedendo, o ator passaria a ter consciência e controle sobre seu corpo, dando-

lhe materialidade, para usar um termo atual, produzindo presença.  

Todas as sensações corpóreas eram importantes para Artaud, as experiências sensoriais 

que o corpo experimenta as tensões, a respiração. Pois tudo isso está diretamente conectado 

com as emoções, por isso ele afirmava que todas as emoções tinham bases orgânicas. Cabe ao 
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ator saber trabalhá-las no corpo, desenvolver esse domínio orgânico, a fim de ativar suas 

energias para o fazer teatral.  Segundo Stelzer
28

: 

 

Para Artaud, atinge-se o pensamento através da provocação dos sentidos do público, 

pois corpo e espírito estão intimamente ligados. Para refletir é preciso conceber as 

ideias corporalmente. O corpo é a linguagem gestual não havendo mais a oposição 

metafísica entre corpo e espírito. (STELZER, 2010: 54). 

 

Artaud também sonhou com um teatro metafísico, no sentido do teatro poder 

restabelecer forças mágicas presentes nos rituais e perdidas pelo teatro ocidental. O caminho 

para atingir esse teatro, seria a linguagem corpórea, gestual. “Para retomar contato com a 

verdadeira base metafísica da existência humana, o corpo é que deve ser despertado e 

reativado: em outras palavras, para alcançar a esfera metafísica é preciso que nos tornemos 

mais físicos”. (ESSLIN, 1976: 76).  

Artaud preocupava-se com a voz do ator, ele via a voz como energia sonora, que se bem 

utilizada deveria reverberar no espectador. Ele não dissociava o corpo da voz, para ele, a 

tradição teatral ocidental não explorava os recursos do corpo e da voz em todas as suas 

potencialidades.  

O ator deveria saber explorar a voz em todas as suas possibilidades, usando a palavra de 

maneira encantatória, como sortilégio, de maneira viva, surpreendente, indo além do uso da 

palavra como discurso, como enunciado de ideias. Artaud repudiava a lógica embutida no 

discurso da palavra, queria libertar a voz da tutela do texto, propunha o uso da palavra não só 

pelo seu significado gramatical, mas também pela sua sonoridade, para que elas tenham vida 

própria, para que seja a base para uma nova poesia. 

 

2.2. O Performer: o corpo como dispositivo da diferença  

 

Muitas manifestações artísticas aconteceram antes da performance se consolidar como 

uma linguagem, mas podemos afirmar que a performance passou a existir, a partir do 

momento que o artista plástico entrou no campo do ator, isto é, no campo da atuação, com 

procedimentos presenciais cênicos, levando a inserção das artes visuais no universo do teatro. 

                                                           
28 – Andrea Stelzer é doutora em teatro pela UNIRIO.  Em seu doutorado defendeu a tese “A dramaturgia do 

ator contemporâneo e a virtualização da personagem”. Tem diversos artigos publicados em revistas 

especializadas.  
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Um dos principais exemplos vem de Jackson Pollock que desenvolveu a action  painting, uma 

pintura gestual, que era executada a partir de sua movimentação sobre a tela. 

Nos anos de 1960 e 1970, os artistas passaram a catalisar em seus corpos, em suas 

performances, o momento político-cultural da época. O contexto político levou muitos artistas 

a tratar o mercado de arte como uma extensão do sistema político. Galerias e museus 

passaram a ser vistos apenas como locais para comércio de arte. Nesse redemoinho de ideias e 

enfrentamentos, os suportes artísticos tradicionais também passaram a ser questionados, foi o 

momento em que o corpo passou a ser um importante veículo de contestação, de 

enfrentamento, constituindo-se num novo material artístico. 

 A atitude de muitos performers em alguns happenings
29

 fez emergir o corpo político, 

um corpo que se rebelou contra o establishment
30

 e o mercado da arte. Sobre esse momento 

histórico Jorge Glusberg afirma: 

 

Os programas comportamentais e gestuais não vão responder, exceto em certos 

casos, às convenções comuns, e sim, ao invés disto, impor seus novos significados, 

totalizando união de campos semânticos, dinâmicos e flexíveis. A essência, e 

acreditamos que isso seja fundamental, é que a performance e a body art  não 

trabalham com o corpo e sim com o discurso do corpo. Porém a codificação a que 

está submetido esse discurso é oposta às convenções tradicionais; embora parta das 

linguagens tradicionais ela acaba por entrar em conflito com elas. (GLUSBERG, 

1987: 52). 

 

O corpo carrega as características de cada indivíduo, pessoais, mas também sabemos 

que o corpo está exposto a forças sociais invisíveis, e que essas forças atuam sobre o corpo, 

que esse corpo também é construído socialmente, por forças sociais que estão constantemente 

atuando sobre o indivíduo, representadas pelo estado, pela igreja, pela família, influenciando 

esse corpo nos mais vastos campos da existência.  O performer continuou a desafiar as 

normas sociais e convenções artísticas, muitos artistas lançaram mão de novos procedimentos 

e formas que destoavam dos códigos da arte hegemônica, dessa insurreição surge a body art
31

 

em suas diversas formas, como o corpo pincel de Ives Klein, as performances de Joseph 

                                                           
29 – Happening (do inglês, acontecimento) é uma forma de expressão das artes visuais que, de certa maneira, 

apresenta características das artes cênicas. Neste tipo de obra, quase sempre planejada, incorpora-se a 

apresentação. O happening é diferente da performance porque, envolve a imprevisibilidade. Para o compositor 

John Cage, os happenings eram "eventos teatrais espontâneos e sem trama". 

30 – Establishment designa uma elite social, econômica e política que exerce forte controle sobre o conjunto da 

sociedade, funcionando como base dos poderes estabelecidos. O termo se estende às instituições controladas 

pelas classes dominantes, que decidem ou cujos interesses influem fortemente sobre decisões políticas, 

econômicas, culturais, etc. 

31 – Body Art (do inglês, arte do corpo) está associada à arte conceitual e ao minimalismo. É uma manifestação 

das artes visuais onde o corpo do artista é utilizado como suporte ou meio de expressão. Surgiu na década de 

1960, logo se popularizou e se espalhou pelo mundo. Há casos em que a body art assume o papel de ritual ou 

apresentação pública, apresentando, portanto, ligações com o Happening e a Performance.   
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Beuys, Marina Abramovic e Sophie Calle. No Brasil não se pode falar desse momento 

histórico da performance sem citar os nomes de Hélio Oiticica e Lygia Clark. Sobre a body 

art Santaella
32

 afirma: 

 

A body art é primariamente pessoal e privada. Seu conteúdo é autobiográfico e o 

corpo é usado como o corpo próprio de uma pessoa particular e não como uma 

entidade abstrata ou desempenhando um papel. O conteúdo dessas obras coincide 

com o ser físico do artista que é, ao mesmo tempo, sujeito e meio da expressão 

estética. Os artistas eles mesmos são objetos de arte. (SANTAELLA, 2008: 69). 

 

Podemos dizer que diferentes maneiras de se realizar uma performance, coloca o corpo 

do artista em diferentes situações, consequentemente em diferentes campos conceituais, ou 

seja, temos performances onde o corpo é suporte da arte, o corpo ocupando o espaço e 

subvertendo a tradicional ocupação desse mesmo espaço, como também o corpo ritual de 

performers ritualistas.  

No início dos anos 80, o cenário mundial caminhava a passos largos cada vez mais para 

a pós-modernidade, do ponto de vista econômico ocorrem mudanças que viriam a ser 

conhecidas como neoliberalismo, “Começava a firmar-se uma atmosfera muito diferente, 

caracterizada por pragmatismo, espírito empresarial e profissionalismo, elementos 

profundamente alheios à história da vanguarda”. (GOLDBERG, 2006: 180).  

Foi o período que a tecnologia, em todas as suas faces, passa a ser absorvida em peso 

pela performance, e o artista performático foi adaptando ao seu trabalho as novas tecnologias. 

Segundo Rose Lee Goldberg, foi precisamente nesse período que começaram a aparecer, em 

nível de Estados Unidos e Europa, as performances mais teatrais. Na verdade, uma 

aproximação entre as duas linguagens, mistura que vem se acentuando a cada ano, numa 

viagem sem volta. 

São muitos os campos da performance, mas é a arte que coloca como nenhuma outra 

arte, a alma
33

, “alma refere-se a profundidade”, (HILMANN, 1995), do artista frente a frente 

com o espectador. Em muitas delas, com forte caráter autobiográfico, o corpo só mostra a si 

próprio, como obra viva, o corpo do artista é seu discurso, ele se dá por inteiro sem desdobrar-

se em personagem, pois a performance é essencialmente não-representacional. Sobre a 

performance Sílvia Fernandes afirma: 

                                                           
32 – Maria Lucia Santaella Braga é uma pesquisadora brasileira e professora titular da PUC-SP com doutorado 

em Teoria Literária na PUC-SP, em 1973, e livre-docência em Ciências da Comunicação na ECA/USP, em 

1993. É fundadora do "CS games", Grupo de Pesquisa em Games e Semiótica da PUC-SP, além de professora da 

Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas EESP-FGV. Possui aproximadamente 40 livros 

publicados. 

33 – No sentido da psicologia arquetípica. Ver mais em Psicologia Arquetípica de James Hilmann, 1995. 
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Por recusar a adoção de códigos rígidos, como a definição precisa de personagens e 

a interpretação de textos, a performance apresenta ao espectador sujeitos desejantes, 

que em geral se expressam em movimentos autobiográficos – o sempre citado self 

and context de Richard Schechner – e tentam a qualquer custo, escapar à 

representação e à organização simbólica que domina o fenômeno teatral, lutando por 

definir suas condições de expressão a partir de redes de impulso. (FERNANDES, 

2010: 124). 

 

Estou me referindo às performances artísticas, Jossete Féral em seu artigo Performance 

e performatividade: o que são os Performance Studies?, afirma “Importa sublinhar, desde o 

início, que a performance, como os Performance Studies não nos cansam de alertar a todo 

momento, ultrapassa grandemente o domínio das artes, mesmo que seja ele o campo de 

estudos privilegiado.” (FERAL, 2009: 55).                                                                                                                                                                      

Em todas elas, o corpo é território comum, por ser ele o motor que gera e move a 

performance, e, em muitas delas o corpo só mostra a si próprio, como obra viva. O performer 

coloca seu corpo à contemplação com a força da sua presença, passando então a ser parte da 

sua própria criação. Sobre isso Paul Zumthor afirma “Pelo menos, qualquer que seja a 

maneira pela qual somos levados a remanejar (ou a espremer para extrair a substância) a 

noção de performance, encontraremos sempre um elemento irredutível, a ideia da presença de 

um corpo”. (ZUMTHOR, 2007: 38). 

A partir da contaminação causada pela performance, é comum encontrar performers 

oriundos das mais diversas linguagens, ao lançar mão dos princípios e procedimentos da 

performance na construção de  trabalhos, que tem origem tanto nas  artes visuais, quanto no 

teatro, dança, circo, novas mídias.  

Performer também é o músico que imprime uma nova maneira de explorar seu 

instrumento e seu corpo ao se apresentar diante do público; o poeta performer que vai além do 

ato de declamar, colocando sua subjetividade em cena; um dançarino que não depende de ser 

coreografado por outrem; um ator que cria suas próprias personas
34

 ou figuras ficcionais; o 

que eles têm em comum é o princípio do trabalho, ou seja, que a base do seu trabalho como 

performer, está na sua experiência, sua mitologia pessoal, suas influências, sua memória, sua 

vida, no corpo. Sobre persona Renato Cohen afirma: “Na performance geralmente se trabalha 

com persona e não personagem (...) O trabalho do performer é de levantar sua persona. (...) 

Portanto a título de nomenclatura, estamos criando uma distinção entre “personagem” e essa 

“outra coisa” que chamaremos persona”. (COHEN, 1989: 107). 

                                                           
34 – Persona – estamos utilizando o termo persona do ponto de vista teatral, da maneira como Renato Cohen o 

fez no livro Performance como Linguagem, e não no sentido Junguiano. 
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Muitos pesquisadores tem se dedicado ao estudo do universo da performance e do 

performer, Lúcio Agra
35

, a partir de estudos realizados por Eva Hesse sobre a obra Cantos de 

Pound, do poeta Ezra Pound, chegou a três principais recursos técnicos utilizados pelo poeta 

nos seus Cantos, são eles: a persona, o ideograma e a metamorfose. O que para o autor foi 

uma preciosa contribuição às suas pesquisas e propostas, sobre a performance ele afirma: 

 

Na minha proposta, tomo essas linhas de força do modo como são descritas – como 

recursos técnicos – para sua instrumentalização no terreno da performance. A 

persona, o ideograma e a metamorfose poderiam mesmo ser descritos como três 

estágios não-sucessivos da criação do performer, a saber: 

 

 A persona é a organização do corpo na cena do performer. Frequentemente 

Cohen (1989/98) menciona esta substituição da noção tradicional de 

personagem pela de persona, mais sim com um estado do que com um ‘ser’ 

que se deva ‘representar’. 

 O ideograma é a lógica de montagem (analógica) do corpo em cena e da 

cena no nível narrativo da mesma. Nesse caso, as técnicas propostas por 

Cohen (1998) empregando o leitmotiv e a organização hipertextual seriam 

complementos a esta estratégia. 

 A metamorfose é um estado permanente de transformação, ligando partes e 

momentos. É uma estratégia produtiva: um devir permanente em direção à 

‘outra coisa’. (AGRA, 2007: 66-67). 

 

A partir da argumentação de Agra, podemos tomar esses três estágios de criação, 

persona, ideograma e metamorfose como princípios estruturadores da performance.  A 

construção de um caminho, de um conhecimento, da poética de um performer, passa pela 

pesquisa e experimentação, principalmente porque esses artistas estabelecem uma nova 

maneira de se relacionar com os elementos de que dispõem para criar seus trabalhos. Mas, não 

existem regras claras, nem poderiam existir, e sim alguns princípios, que diferenciam o 

performer do ator convencional, por exemplo, uma busca pessoal, a criação singular de uma 

linguagem própria, autoral, a clara relação entre arte e vida.  

Sabemos que o contexto atual é de multiplicidade estética, são muitas as formas, são 

inúmeros os caminhos. Cabe ao performer saber gerar ações que deixem brechas para a 

imprevisibilidade, o risco. Para isso ele precisa deixar o corpo aberto a fluxos e emergências, 

tornando-o disponível para novas experiências a fim de transformá-lo no dispositivo da 

diferença, criando assim, situações cênicas capazes de gerar energia carregada de sentidos.  

 

                                                           
35 – Lúcio Agra é doutor em Comunicação e Semiótica, professor, pesquisador, performer e poeta. Professor do 

mestrado em Design do SENAC e professor adjunto da PUC-SP. 
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2.3. O Ator-performer: criador e criatura 

 

O performer contemporâneo é um artista dilatado quanto a estratégias, procedimentos e 

uso de materiais, os mais diversos, em relação aos pioneiros dessa arte. O performer 

contemporâneo procura extrair do seu corpo a matéria prima de sua arte, mas se esforça na 

busca de um corpo extra cotidiano a fim de poder dilatá-lo.  

Se o performer é a arte e o artista ao mesmo tempo, o que vislumbramos para o teatro 

performático é um ator híbrido, uma simbiose entre o ator e o performer, o novo ator que 

incorpora características do performer, criador de suas figuras ficcionais, estreitando a 

fronteira entre o teatro e a vida, um ator-performer. Para que o ator penetre no campo da 

performance, ele precisa deixar de ser porta voz das ideias dos outros para dar voz a si 

mesmo.  

Percebe-se que, um ator que passa a trabalhar com a perspectiva performática, deixa de 

ser intérprete de personagens criados por outra pessoa, e passa a dar voz a si próprio, 

ampliando seu envolvimento com todo o processo de criação, no caso de uma encenação, que 

envolva outros criadores. Mesmo que este ator esteja inserido num trabalho dramático, seu 

processo de criação será diferenciado, Renato Cohen esclarece: 

 

No processo de criação de “ator-performer”, quando existir um trabalho de 

personagem, esse vai ser muito peculiar. Ao contrário do método de Stanislavski, 

em que se procura transformar o ator num potencial de emoções, corpo e 

pensamento capazes de se adaptarem a uma forma, ou seja, interpretarem com 

verossimilhança personagens da dramaturgia, nesse outro processo o intento é o de 

“buscar” personagens partindo do próprio ator. O processo vai se caracterizar muito 

mais por uma extrojeção (tirar coisas, figuras suas) que por uma introjeção (receber 

a personagem). (COHEN, 1995: 105). 

 

Nos espetáculos do novo teatro não mais se utilizam os princípios do drama, deixa-se de 

lado as técnicas de interpretação ou representação, e se busca a performação e a ênfase na 

presença. Um teatro em que o ator-performer não mais se empenha em dar vida a personagens 

criados previamente por um dramaturgo, nem se propõe a contar uma história. Renato Cohen 

esclarece a diferença entre o ator tradicional do ator-performer, “O que distingue o performer 

do ator intérprete é essa sua presença, pelo que já comentamos, será muito mais como pessoa 

do que como personagem”. (COHEN, 1995: 109). 

Esse novo ator configura-se, por trilhar caminhos e obter resultados bem diferentes aos 

obtidos pelo ator dramático. São artistas que não mais se interessam em trabalhar com 

personagens fictícios, e sim em trabalhar com suas idiossincrasias, habilidades, características 
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pessoais, sua memória. São criadores de suas próprias criaturas, criadores de sua arte. Nas 

encenações performáticas ou performativas eles são atores coautores, ou, em alguns 

processos, atores-encenadores. Esse ator-performer contribui para a ampliação dos encontros 

que acontecem no território de fronteiras, gerando espetáculos de linguagens híbridas. 

Para corporificar esse novo teatro, o ator-performer precisa saber colocar em evidência 

sua corporeidade, mais adequada a um tipo de teatro que se faz entender muito mais por ações 

corporais, imagens, sons, e elementos sensoriais.  

Diante das evidências dos novos procedimentos teatrais, podemos citar o corpo como o 

centro desse novo teatro, um corpo evidenciado, que é puro reflexo de suas experiências, que 

quer se colocar em cena como opção artística, um corpo ao mesmo tempo primitivo e 

contemporâneo. Esse corpo “Para além do desempenho visa ser um outro, intimamente, um 

outro ele mesmo” (AZEVEDO, 2008:130).  

O corpo dos que atuam nesse tipo de teatro é um corpo do qual se exige mais vigor, 

mais precisão, intensidade, entrega, expressividade, tensão, potência cênica, presença. Acerca 

desse corpo assinala Sonia Machado de Azevedo “Esse corpo ocupa-se de ser forte, de ser ele 

mesmo, mas também de tornar-se melhor, mais pronto, mais exigente, mais preparado, melhor 

treinado, mais seguro de si: machuca-se mais, arrisca-se, entrega-se muito.” (AZEVEDO, 

2008: 133). Quanto mais este corpo estiver preparado, com desenvolvida capacidade de focar 

sua energia corporal, maior será sua presença. Sendo também um corpo que penetra os 

campos do imaginário, do simbólico, do mítico.  

Na verdade, coexistem inúmeras maneiras contemporâneas de se construir novas formas 

de atuação, mas todas buscam um novo ator, o ator pós-dramático, o ator-performer. 

Diferente do ator do teatro dramático que usa o corpo como um transmissor de significados, o 

ator pós-dramático deve ser capaz de dominar as competências do ator-dramático, mas tem 

que dominar outras competências, desenvolver outros procedimentos de investigação e 

criação, buscar outras maneiras de organizar uma signagem, o que acaba por desenvolver 

outra maneira de se integrar ao coletivo, sua capacidade de interagir com o público, sua 

presença cênica. Sobre esse novo paradigma a pesquisadora da performance Naira Ciotti 

afirma: 

 

Antes da modernidade, a realidade física do corpo permaneceu geralmente incidental 

no teatro. Apesar de disciplinado, treinado, moldado, o corpo não era nem um 

problema nem um tema autônomo do teatro dramático, no qual permaneceu como 

uma espécie de subentendido. Podemos dizer que o processo dramático se dava 

entre os corpos, mas o processo pós-dramático acontece no corpo. Isso interdita toda 

representação ou interpretação placidamente apoiada no corpo como mero 
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intermediário. Aparece uma nova tarefa para os pesquisadores da cena, reaprender a 

lidar com o corpo a partir de outras teorias. (CIOTTI, Portal ABRACE – Um e Mil, 

p.2). 

 

Partindo de alguns princípios da performance, o ator-performer tem a possibilidade de 

trabalhar sob seu ponto de vista ou de seus interesses, suas habilidades, sua memória, sua 

ideologia, sua visão de mundo, e principalmente colocando seu corpo enquanto sujeito e 

objeto da sua obra. Tanto no teatro pós-dramático e/ou no teatro performático, ele poderá 

ampliar seu espaço dentro da encenação contemporânea.  

O ator-performer precisa de seu corpo para fazer arte, e para isso, ele tem que aprender 

a usar o corpo em favor da arte. Ele precisa de um corpo performático, que se reelabora 

constantemente, para isso ele precisa mantê-lo em constante atividade, como o músico que 

está sempre estudando seu instrumento, numa caminhada que dura toda a vida, interna e 

externamente. Segundo Sônia Machado de Azevedo  

 

O corpo do ator pós-dramático é uma incômoda presença a nos lembrar, todo o 

tempo, quem somos como somos. E é ao mesmo tempo, obra de arte em si. Corpo 

tornado, inteiramente, inexoravelmente, arte. Arte precária porque passageira, 

assinada, totalmente individualizada e única. (AZEVEDO, 2008: 149).  

 

Para manter esse corpo permanentemente em situação de atuante, o ator-performer 

precisa ter consciência que seu trabalho artístico passa pela construção constante desse corpo 

atuante, híbrido, em constantes processos de aquisição de técnicas e procedimentos de 

autoconhecimento. Processos que são trabalhados na busca de tornar a arte viva, e que 

dependem diretamente de seu corpo enquanto obra. Para ter esse corpo/obra, o ator-performer 

precisa instrumentalizá-lo, tratá-lo como objeto de arte por excelência, isto é, ele deve 

transformá-lo em arte. E para isso precisa ampliar seu horizonte técnico e expressivo. 

O ator pós-dramático no momento em que esta se apresentando, ultrapassa a mimeses, 

pois não há um fio narrativo interpretativo em que ele possa se apoiar, é estar numa arena, 

para isso é preciso estar preparado, pois assim manterá sua potência cênica, sua presença. 

“Muitas vezes, o ator do teatro pós-dramático não é mais alguém que representa um papel, 

mas um performer que oferece à contemplação sua presença no palco”. (LEHMANN, 2007: 

224). 

O ator-performer precisa ter consciência de que esse mesmo corpo é inundado de 

subjetividades, fragmentos de memória. Que por mais que ele prepare-se intensamente e 

extensamente com as mais variadas técnicas para melhor realizar sua performance, deve saber 

que na performance há um desnudar-se, um entregar-se por inteiro  para o público. Sobre esse 
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novo ator Lehmann diz “Para a performance, assim como para o teatro pós-dramático, o que 

está em primeiro plano não é a encarnação de um personagem, mas a vividez, a presença 

provocante do homem”. (LEHMANN, 2007: 225).  

A formação do ator-performer passa por exercícios e vivências que apontem para a 

construção da presença cênica, que preparem o ator para o teatro pós-dramático, para o teatro 

performático ou performativo, geralmente acontece numa caminhada que o ator-performer 

realiza participando de cursos e oficinas ministradas por encenadores ou atores que já 

acumulam certa experiência, da convivência com encenadores que trabalham com 

procedimentos performáticos, de participação em espetáculos de encenação performática, 

vivenciando processos que o conduzam a superação dos vícios interpretativos, da 

mecanicidade. Essa formação passa essencialmente pela pesquisa, uma demanda que exige 

tempo, apropriação e incorporação de diversas técnicas de preparação, da construção de um 

novo repertório corporal, novas formas de atuação, e precisa ir além da formação tradicional.  

No Brasil, principalmente em cursos de pós-graduação, existem linhas de pesquisa que 

focam a performance, o performer, o teatro pós-dramático, o teatro performativo, o teatro 

performático e outras manifestações híbridas, pós-modernas. 

O ator-performer do teatro pós-dramático busca uma atuação que se diferencia dos 

princípios de interpretação e de representação de personagens, sua atuação situa-se na esfera 

da presentação. Sobre os conceitos de representação e presentação, o pesquisador brasileiro 

Matteo Bonfitto afirma:  

 

Quando falamos em representação, estamos na maior parte dos casos nos referindo 

um objeto que contém um grau reconhecível de referencialidade. Refletir sobre a 

referencialidade envolve, por sua vez, o reconhecimento da existência no objeto ou 

campo de observação de códigos e convenções socioculturais. Todo processo ou 

procedimento de atuação, que remeta a códigos e convenções reconhecíveis 

culturalmente, será considerado da esfera da representação. Diferentemente, os 

processos e procedimentos que não são imediatamente reconhecíveis como 

patrimônio de códigos e convenções socioculturais, os quais comportam, portanto, 

um grau significativo de auto-referencialidade, serão considerados como 

constitutivos da esfera de presentação. (BONFITTO, 2009: 90). 

 

O princípio da presença física do corpo do ator-performer, que não interpreta ou 

representa, foi a chave para o desenvolvimento do conceito de presentação para o trabalho do 

ator-performer. Ele se entrega por inteiro, corre riscos, e precisa ser cruel consigo mesmo, no 

mais puro sentido artaudiano. Aproximar ao máximo a arte da vida.  

Os espetáculos pós-dramáticos têm um diferencial importante de ser considerado, que é 

a preparação do ‘material’ que o ator-performer levará para a cena, dentro de uma perspectiva 
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performática. O trabalho começa pela pesquisa, o relacionamento com os materiais, a 

construção das personas, a edificação de uma partitura corporal, um ideograma, até a 

performação. Um percurso bem diferente do adotado pelo ator dramático, convencional. 

 

2.4.  Performance: o dispositivo da mistura 

 

O performer é o condutor da performance, mas a performance pode ser coletiva, cria 

de um certo número de performers de diferentes linguagens, militantes de um movimento 

planetário, sem líderes, seguem juntos. De seus encontros carregados de desejos e ideias 

surgem novas performances, continuamente. O ciclo continua, ela se instaura provocando 

novas misturas e segue seduzindo as outras linguagens, gerando encontros e 

entrelaçamentos. Mas temos que considerar que, do ponto de vista político, a arte e a cultura 

da pós-modernidade são um campo de batalha (EAGLETON, 2005). 

Fazer performance é estar num enfrentamento contra as ideias hegemônicas, 

consolidadas pela mídia, que reproduzem signos da cultura, passando pela manutenção de 

hierarquias e reprodução de modelos. 

No momento que um performer realiza um trabalho diante de um público, expondo-se, 

ele está penetrando num território que indiscutivelmente pertence às artes cênicas. Esse ato 

presencial é o primeiro ato de aproximação entre o teatro e a performance, pois instaura um 

território de fronteiras, entre as linguagens. Sobre a performance Sônia Maria de Azevedo 

comenta: 

 

A arte da performance  tem, no corpo, a sua condição fundamental de existência; 

seja num depoimento solitário e autobiográfico, no qual o performer é também seu 

próprio autor, seu próprio agente e objeto da arte, misturando sua vida à ficção que 

criou, seja numa performance coletiva, todas essas formas artísticas seguem 

princípios misturados, só possíveis na época atual. (AZEVEDO, 2005: 552). 

 

Do ponto de vista da performance, a criação de um trabalho artístico está intimamente 

ligado ao pessoal, às habilidades individuais do artista e não a sua capacidade de interpretar, 

representar ou imitar. Segundo Lehmann: 

 

A performance foi corretamente qualificada como “estética integrativa do vivente”. 

No centro do procedimento performático encontra-se uma “produção de presença”, 

(Gumbrecht), a intensidade de uma comunicação “face a face” que não pode ser 

substituída por processos de comunicação transmitidos por interface, por mais 

avançados que eles sejam. (LEHMANN, 2007: 226). 
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 Estando sempre em expansão, pois congrega uma heterogeneidade de práticas e 

conceitos, a performance hoje se desdobra em performance arte,  performance autobiográfica,  

performance ritual,  performance de grupo (colaborativa),   performance intervenção urbana,  

performance de rua de alto grau político com participação de transeuntes, performance 

poética, a performance híbrida que mistura diversas linguagens, a vídeo-performance, a foto 

performance, a re-performance, as performances midiáticas e cibernéticas. 

Performance é um conceito bastante amplo, o campo de estudos da performance 

transcende fronteiras disciplinares, das artes, das ciências sociais, a tal ponto que é preciso 

delimitar o campo a que nos remitimos quando se fala de performance,  sobre essa 

abrangência da performance Fernando Villar
36

 afirma: 

 

Assumir-se a multiplicidade de significados atrelados ao significante performance é 

condição inicial para seu entendimento. Sabemos que performance tem orientado, 

inspirado e/ou desobstruído teorias e práticas de sociologia, antropologia, 

lingüística, psicologia, filosofia, neurologia, artes-cênicas, artes-plásticas, música e 

dança, entre outros campos de conhecimento. (VILLAR, in Mediações 

Performáticas na América Latina, 2006: 71). 

  

A performance como linguagem artística e proposição estética, é prioritariamente 

experimental. Portanto, uma das tarefas mais difíceis é justamente definir a performance. 

Rose Lee Goldberg no seu livro “A Arte da Performance”, afirma: 

 

Qualquer definição mais exata negaria de imediato a própria possibilidade da 

performance, pois seus praticantes usam livremente quaisquer disciplinas e 

quaisquer meios como material – literatura, poesia, teatro, música, dança, arquitetura 

e pintura, assim como vídeo, cinema, slides, e narrações, empregando-os nas mais 

diversas combinações. (GOLDBERG, 2006: 9). 

 

A contaminação promovida pela performance pelo seu caráter inovador, pela ausência 

de previsibilidade, por seu espírito transgressor poderá levar o teatro ao caminho das 

surpresas, dos fluxos, das inventividades, do risco. Sobre a performance e sua importância 

Felix Guattari afirma:  

 

A arte da performance, liberando o instante à vertigem da emergência de Universos 

ao mesmo tempo estranhos e familiares, tem o mérito de levar ao extremo as 

implicações dessa extração de dimensões intensivas, a-temporais, a-espaciais, a-

                                                           
36  – Fernando Villar é diretor, autor, encenador e performador. Graduado em Artes Plásticas pela Universidade 

de Brasília (1983), pós-graduado em Direção no Drama Studio London (1991) e Ph.D em Teatro na University 

of London (2001). Professor do Departamento de Artes Cênicas e do Mestrado em Arte da Universidade de 

Brasília. 
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significantes a partir da teia semiótica da cotidianidade. Ela nos evidencia a gênese 

do ser e das formas antes que elas tomem seu lugar nas redundâncias dominantes 

como a dos estilos, das escolas, das tradições da modernidade. (GUATTARI, 1992: 

114). 

 

A performance tem infinitas faces, por um lado é uma linguagem híbrida, que congrega 

várias linguagens, tecnologia e ciências, também penetrou no território das outras linguagens 

artísticas, artistas em busca de novas formas de expressão passaram a performar suas criações.  

A tendência que percebemos é que a performance carrega o espírito da época em que 

estamos inseridos, de intercâmbios, de interação, de misturas, de interdisciplinaridades, de 

interterritorialidades, de desterritorialidades, de diálogos. A princípio, performance é uma 

linguagem de trabalhos solos, de artistas que verticalizam seu processo de criação, mas não 

só, pois pelo fato de não possuir penhoras conceituais, a performance também é uma arte 

coletiva.  

 

2.5. O teatro infectado  

 

Ao longo das últimas décadas do século passado, até os dias atuais, vem acontecendo, 

de maneira gradativa, significativas mudanças na paisagem teatral. O teatro convencional, 

apoiado na dramaturgia, com um tempo e um espaço ficcional, e personagens interpretadas 

por atores, passou a conviver com novas maneiras de se pensar e fazer teatro.  

Hoje encontramos no teatro contemporâneo uma cena múltipla, de fusão de linguagens, 

com amplo uso de tecnologia, presença marcante de polifonias, intercruzamento de culturas, 

num grande oceano de pluralidades. Na contemporaneidade aprofunda-se o abandono do 

enredo e do conflito, o desaparecimento da narrativa linear, como também a substituição da 

interpretação/representação pela presença/presentação. Muitas das novas formas teatrais, que 

emergem de inúmeras pesquisas e experiências, se concretizam em montagens teatrais, que 

cada vez mais se distanciam do literário, e as encenações performáticas se configuram pela 

aproximação com a construção da cena.  

As mutações pelas quais passa o teatro vêm acontecendo desde a contaminação 

artaudiana, ele que tanto falou que o teatro precisava se afastar do textocentrismo. Isso 

demonstra o processamento de uma espécie de novo paradigma teatral, de novas concepções e 

maneiras de fazer teatro. Entretanto o antigo paradigma do teatro dramático não deixará de 

existir, na verdade irá coexistir com um novo paradigma, fruto do momento histórico 

contemporâneo, a pós-modernidade.  
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Pensando em ampliar essa discussão sobre infecções e contaminações, chegamos à 

pesquisadora norte americana Barbara Browning, que em seu livro Infectious Rhythm 

Metaphors of Contagion and the Spread of African Culture.
37

, fala da contaminação causada 

pelos ritmos africanos (música e dança) nas Américas, levanta o argumento de que, do ponto 

de vista histórico, desde a colonização, a cultura africana sempre foi vítima de preconceito, 

pois o ocidente sempre a tratou como ‘doença e como contágio’ (BROWING, 1998).  

A cultura africana é intensa, tendo no ritmo pulsante de sua música e dança o poder de 

contaminar. A partir daí, ela cria uma metáfora traçando um paralelo entre a contaminação 

causada pela arte africana nas Américas e as infecções causadas por um vírus no organismo. 

Fazendo uma transposição para o teatro em relação à performance vemos que há o mesmo 

tipo de relação, que encontra resistência no sistema. Ao que nos parece o que está em curso é 

a consolidação de um novo sistema, mais aberto, menos hierárquico. Remetemo-nos á 

Barbara Browning. 

 

O desafio, claramente, é a compreensão dos sistemas, tais como eles são integrados 

a outros sistemas de exploração econômica, e reconhecer que os desequilíbrios 

existem. Além disso, é preciso suspeitar de aparentes modelos ‘harmoniosos’ que na 

verdade replicam estruturas de opressão. (BROWNING, 1998: 156). 

 

No domínio artístico é interessante pensar que uma infecção causa alterações, uma 

contaminação pode ser absorvida pelo organismo contaminado, e o ‘vírus’ infectante passar a 

fazer parte do sistema, depois de um período de luta, pois em toda ‘invasão’ viral, há reações, 

isto quer dizer que o sistema imunológico está sendo ativado. 

Criticamos aqueles que são contrários a essa contaminação, que entendem que a 

infecção causada pela performance é uma espécie de doença para o teatro. Tal qual um ser 

humano infectado por um vírus como o HIV, ele na condição de infectado, é visto como um 

teatro doente. Falando sobre doença, mais precisamente sobre a presença de um vírus nos 

organismos, a escritora norte americana Susan Sontag, em seu livro Doença Como 

Metáfora
38

, comenta como a metáfora militar é aplicada no caso de uma contaminação: 

 

A doença é encarada como invasão de organismos alienígenas, o organismo reage 

com suas próprias operações militares, tais como a mobilização de ‘defesas’, 

imunológicas, e a medicina passa a ser ‘agressiva’, como na linguagem da maioria 

das quimioterapias. (SONTAG, 2007: 84). 

 

                                                           
37 – Ver mais em Infectious Rhythm: Metaphors of  Contagion and the Spread of African Culture, de Barbara 

Browning.  

38  – Ver mais em Doença Como Metáfora, de Susan Sontag, São Paulo: Editora Schwaecz, 2007. 
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O teatro contagiado pela performance também corre o risco de ser  estigmatizado por 

parte do meio teatral. Não faltam os que sempre estão dispostos a ‘atacar’ os artistas e grupos 

infectados, que, para eles, saíram do caminho de como deve ser feito teatro. Como se o teatro 

contaminado representasse um perigo à vida do teatro. Sobre a situação do infectado, Susan 

Sontag afirma: De fato, contrair o vírus AIDS equivale precisamente a descobrir – ao menos 

na maioria dos casos até agora – que se faz parte de um determinado “grupo de risco”, uma 

comunidade de párias. (SONTAG, 2007: 97). 

O infectado passa a enfrentar situações de perda de espaço social, o que leva 

gradativamente a uma morte social, traduzida pela ausência de espaço, pelo não convite, pelo 

não lugar e por fim a morte física, o encerramento precoce de espetáculos, ou o 

desaparecimento de grupos. 

Essa postura pode se dar por conta da performance historicamente ir de encontro a 

dogmas e hegemonias artísticas. Um teatro contaminado pela performance assume uma 

atitude de ruptura e desafio, pois, ao borrar as fronteiras, cria impasses, interrompe circuitos 

da indústria cultural e exige novos olhares e teorias sobre o contemporâneo. 

Esse tipo de reação leva muitos artistas e grupos, a meu ver os menos aguerridos, que ao 

lançar mão de procedimentos performáticos, mesmo que obtenha resultados positivos no seu 

trabalho, ocultam a influência da performance, não declaram publicamente sua opção estética,  

não fazem nenhuma referência nos folders, releases e outros materiais de divulgação, sobre a 

infecção via performance no seu trabalho.   

Esse tema é levantado por Barbara Browning no seu livro Samba Resistance in 

Motion
39

, onde ela traça uma analogia entre aquele que era portador do vírus e o seguidor de 

religiões africanas que sofre preconceito social por sua opção religiosa, vejamos a afirmação 

abaixo: 

Pronunciar o nome do santo é extremamente perigoso... Ele faz, no entanto, 

reconhecer o poder dos sinais, e, especificamente, da linguagem. As palavras são 

perigosas. E isso fica dolorosamente claro na atual epidemia. Articular o próprio 

status de HIV é uma coisa muito perigosa, que pode resultar em perda da cobertura 

médica, habitação, emprego e aceitação em sua comunidade. (BROWNING, 1995: 

22). 

 

Ou seja, assumir-se um seguidor da Umbanda, do Candomblé ou outras religiões afro-

brasileiras, é atrair para si o estigma, o preconceito, a discriminação. No Brasil, as religiões 

oriundas dos antigos escravos, ainda sofrem bastante perseguição por parte da sociedade, 

                                                           
39  – Livro que fala de como se deu o sincretismo religioso ente os deuses africanos e os santos católicos. Que 

fala da infecção dos ritmos africanos, que ao misturar-se com outras culturas tornou-se matriz de muitos ritmos. 

Fala do samba, do candomblé, da capoeira.  
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inclusive com fechamento de templos. Levando alguns de seus seguidores a não assumir 

publicamente sua opção religiosa. Traçando um paralelo entre a questão levantada pela 

pesquisadora Barbara Browning em relação aos filhos de santo e o teatro, podemos afirmar 

que, para muitos, diretores/encenadores, atores criadores e grupos de teatro, assumir-se como 

um contaminado pela performance, é correr o mesmo risco, o que pode significar 

perseguição, isolamento. 

 Os procedimentos performáticos estão lá, na construção do trabalho, na atuação dos 

atores, mas essa opção não é explicitada, é velada, talvez por temer o preconceito da classe e a 

crítica dos conservadores. Feitas essas considerações sobre os que são contrários à 

contaminação pela performance, podemos voltar nossa atenção para o outro lado dessa 

história.  

Um organismo está sempre contaminado por inúmeros agentes, o teatro não é exceção, 

ele sempre foi contaminado por outros agentes como a dança, o circo, a televisão, o rock, a 

lista é vastíssima, mas nada se compara à contaminação pela performance. A infecção 

causada pela performance já causou desconstruções e consequentemente reconstruções de 

conceitos. 

 

Peça
40

 

 

“Algumas definições de peça: Peça como forma de 

gastar o tempo. Peça como um estado alterado. Peça 

como ambiente. Peça como história. Peça como 

construção miximídia. Peça como entretenimento. Peça 

como troca de pensamentos. Peça como dar 

informações. Peça como ressureição do presente. Peça 

como tempo de sonho. Peça como paisagem. Peça como 

tempo estruturado. Peça como meditação. Peça como 

estado de pânico. Peça como testemunho. Peça como 

memória. Peça como fúria. Peça como textos móveis. 

Peça como perda de controle. Peça como figuras no 

espaço. Peça como dialética. Peça como o movimento 

da luz. Peça como um retrato. Peça como uma visão. 

Peça como uma confissão. Peça como uma alucinação. 

Peça como uma defecação. Peça como uma máscara. 

Peça como um quarto. Peça como um grito político. 

Peça como a livre comunicação de uma ideia”. 

Por Matthew Maguire 

-Performer americano. 

Tradução livre: Renato Cohen 

(carta enviada à Fred Nascimento) 

                                                           
40 – Texto Publicado no folder do espetáculo Sígnosimbolosícones  – Grupo Totem, 1991. 
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O texto acima nos mostra claramente uma forma de pensar e agir dos artistas que 

desenvolvem seus trabalhos sem a preocupação se pode fazer ‘isso ou aquilo’, essa definição 

de ‘peça’, está diretamente relacionada com a liberdade estética que a performance é capaz de 

oferecer enquanto maneira de atuar no mundo, o que nos remete à outra visão sobre 

contaminação, o lado que ver essa contaminação como positiva.  

O teatro ao se aproximar da performance, ao deixar-se contaminar, se fortaleceu. 

Ocorreu uma renovação, uma contaminação boa, está na base do pensamento que rege esse 

trabalho. Não podemos esquecer que a questão da contaminação começa com Antonin 

Artaud, que de maneira singular comparou, metaforicamente, o teatro e a peste. 

Evidentemente não se trata do teatro sendo contaminado por algum elemento externo a ele, 

mas o teatro mesmo como um contaminador. Sobre a comparação Quilici comenta sobre o 

extraordinário poder contaminar do teatro: 

 

A comparação entre o teatro e a peste colocará a tônica no poder desestruturador da 

arte, no seu aspecto grave e implacável, capaz de colocar o homem diante de 

situações extremas, exigindo dele uma atitude heroica diante da vida. Como a peste 

o teatro pode ter uma ação epidêmica. (QUILICI, 2004: 44-45). 

 

Aquele teatro sonhado por Artaud, capaz de mexer com a existência humana, de 

provocar mudanças nos atores e no público, pode ser justamente o teatro infectado pela 

performance. Félix Guattari assim nos esclarece:  

 

De um modo mais geral, todo descentramento estético dos pontos de vista, toda 

multiplicação polifônica dos componentes de expressão, passam pelo pré-requisito 

de uma desconstrução das estruturas e dos códigos em vigor e por um banho de 

caósmico nas matérias de sensação, a partir das quais tornar-se-á possível uma 

recomposição, uma recriação, um enriquecimento do mundo (um pouco como se 

fala do urânio enriquecido), uma proliferação não apenas das formas mas das 

modalidades de ser. (GUATTARI, 1992: 115). 

 

O teatro performático provoca deslocamentos de interesse, novas percepções e novas 

visões de mundo, que por sua vez geram novas formas de expressão, frutos de uma nova 

busca, do desejo de construção de novas linguagens, da ascensão um novo paradigma. 

Ao longo das últimas décadas a incorporação de princípios e procedimentos da 

performance, como a intensificação de uma busca pela presença viva do corpo na cena, 

implicando diretamente no distanciamento da interpretação e a aproximação com a 

presentação nas criações, obtiveram como consequência a valorização do diálogo entre o ator-

performer e o público. 
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No Brasil a contaminação pela performance já era evidente em espetáculos de grupos 

dos anos 1970 e 1980, como o Asdrúbal Trouxe o Trombone e o Ornitorrinco. Silvia 

Fernandes afirma: 

 

A representação esquemática do ator do Ornitorrinco, com gestos demonstrativos e 

explicativos e uma composição exterior das personagens, presidida pela discussão 

formal, funciona como exemplo do reaproveitamento das formas de representação 

anti-ilusionistas, mescladas a procedimentos contemporâneos, como é o caso da 

performance. (FERNANDES, 2000: 229). 

 

O sentido de performance  ao qual Fernandes se refere, é aquele em que o ator usa no 

seu trabalho, suas idiossincrasias, traços da sua personalidade e do seu temperamento, suas 

habilidades técnicas, fazendo disso uma particularidade do seu estilo. 

Na medida em que o imbricamento do teatro com a performance  se acentua, amplia-se 

a visão do que vem a ser ‘texto’ no teatro,  mesmo aquele que tem como ponto de partida 

textos dramáticos, muitos deles clássicos, pois os encenadores cada vez mais estão adotando 

procedimentos provenientes da performance, ou seja, reduzindo a importância do elemento 

verbal, com inusitadas propostas de ocupação do espaço, o uso de estruturas não-lineares ou 

ênfase na presença. 

 Enfim, o encontro do teatro com a performance, proporcionou ao teatro um caminho de 

renovação e ampliação de infinitas possibilidades. Sobre isso esclarece Antônio Araújo: 

 

Outro dado de aproximação importante refere-se à minimização ou à ausência de 

hierarquia entre os elementos constitutivos da cena, no âmbito da performance. Tal 

perspectiva dialoga diretamente com as hierarquias móveis do processo 

colaborativo. Pois como vimos, tal mobilidade ou flutuação entre as funções acaba 

gerando uma obra em que nem o texto, nem o ator ou a encenação têm caráter 

epicêntrico. Ou seja, o resultante do espetáculo – como no caso da performance – 

reflete uma alternância de dominâncias textuais, cênicas, interpretativas, etc. ao 

longo da sua apresentação. (ARAÚJO, 2008: 253) 

 

Essa transformação trouxe consigo uma profunda mudança no ‘papel’ do ator 

transformando-o num dos pilares dessa revolução. Essa mudança estrutural naturalmente 

exige um ator que, mesmo quando parte de uma personagem criada por outro, injeta 

procedimentos performáticos no seu trabalho. Mais uma vez Guattari esclarece: 

 

É evidente que a arte não detém o monopólio da criação, mas ela leva ao ponto 

extremo uma capacidade de invenção de coordenadas mutantes, de engendramento 

de qualidades de ser inéditas, jamais vistas, jamais pensadas. O limiar decisivo de 

constituição desse novo paradigma estético reside na aptidão desses processos de 

criação para se auto afirmar como fonte existencial, como máquina autopoiética. 

(GUATTARI, 1992: 135). 
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Mesmo com as conservadoras visões estéticas que desempenham seu papel de tirania, a 

contaminação não para, a malha de conexões se amplia cada vez mais. No teatro-dança, a 

dança passa a ser um dos componentes da cena e não uma coreografia. Dentro desse processo, 

está o princípio de que o performer seleciona o que lhe interessa para seu trabalho, como 

maquinação autopoiética. 

 Segundo Sônia Azevedo, “a gestualidade do performer é a sua escrita personalizada. 

Esses resultados cênicos são tão híbridos que, muitas vezes nos perguntamos: Isso é mesmo 

dança? Ou será teatro?” (AZEVEDO, 2005: 551). Na contemporaneidade, muitos artistas 

pesquisadores, coletivos e grupos criam suas partituras corporais dentro de um território 

híbrido, a infecção causada pela performance impulsionou a diluição de categorias.  

A verdade é que, cada vez mais, os espetáculos tornaram-se vivos e hibridizados. A 

amplitude das denominações torna quase impossível um inventário de termos: teatro visual, 

teatro filme/vídeo, teatro físico, teatro performativo, com certeza são direta ou indiretamente, 

consciente ou inconscientemente resultado de uma ampla infecção. Esse movimento, se assim 

o podemos chamar, cresceu em todas as direções e em todos os sentidos, e hoje, a infecção, a 

mistura do teatro com a performance, já é uma realidade o espaço conquistado e a expansão 

de seu território, pelo aumento de aportes que propiciou a multiplicação dessas práticas. 

Profetizamos esse caminho como o futuro do teatro: a contaminação se transformará em 

epidemia. 
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Cap. 3  

Contaminação em Movimento 

 

3.1. Encenação performática 

 

Durante as últimas décadas do século passado o teatro gradativamente foi passando por 

profundas mudanças estruturais, estávamos, e ainda estamos em um tempo que alguns 

teóricos chamam de pós-modernidade. O final dos anos 1980 foi marcado, a nível mundial, 

por profundas mudanças nos planos econômicos, sociais e culturais.  

É natural que a arte incorporasse ou refletisse esse novo tempo, como também é natural 

que reflexos desse novo tempo surgissem em pontos distantes uns dos outros, 

geograficamente falando. A cena contemporânea é extremamente fragmentada e plural, 

composta por trabalhos das mais variadas vertentes, como também existe uma imensa gama 

de processos teatrais contemporâneos. 

O desejo renovador já vinha se manifestando desde o inicio do século vinte, Antonin 

Artaud é um dos principais mentores da renovação do teatro, na sua segunda carta sobre a 

linguagem ele afirma: 

 

Quando digo que não encenarei peças escritas, quero dizer que não encenarei peças 

baseadas na coisa escrita e na palavra, quero dizer que haverá nos espetáculos que 

montarei uma parte física preponderante, que não pode ser fixada e escrita na 

linguagem habitual das palavras; e quero dizer ainda que mesmo a parte falada e 

escrita terá um novo sentido. (ARTAUD, 1984: 142). 

 

Artaud é a principal fonte de onde brotou os fundamentos de um novo teatro, onde os 

fluxos de ideias se desdobram ao infinito. Antonin Artaud, senão vejamos o que ele diz sobre 

encenação: 

 

É que, cuidando da encenação, que numa peça de teatro é a parte verdadeira e 

especificamente teatral do espetáculo, o encenador permanece na linha verdadeira do 

teatro, que é a realização. (...) Não está de modo nenhum provado que a linguagem 

das palavras é a melhor possível. E parece que em cena, que é antes de mais nada 

um espaço a ser ocupado e um lugar onde alguma coisa acontece, a linguagem das 

palavras deve dar lugar à linguagem pelos signos cujo aspecto objetivo é aquilo que 

de modo mais imediato nos atinge. (ARTAUD, 1984: 137.) 

 

 

Refletindo sobre a proposta artaudiana de encenação, Jacques Derrida afirma: 

“Libertada do texto e do deus-autor, a encenação seria, portanto, restituída à sua liberdade 

criadora e instauradora.” (DERRIDA, 1967: 157). 
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O teatro precisava se libertar da tirania do texto, era preciso infectá-lo, contaminá-lo. 

Antonin Artaud sonhava em provocar fraturas, deslocamentos, reorganização de forças e de 

signos. O que estava cristalizado o incomodava, era preciso lançar-se no território do risco, da 

incerteza, do desafio. O começo da transformação está diretamente ligado ao afastamento do 

textocentrismo. 

 

Considerado deste ângulo, o trabalho objetivo da encenação reassume uma espécie 

de dignidade intelectual através do silenciamento das palavras por trás dos gestos e 

pelo fato de a parte plástica e estética do teatro abandonar seu caráter de intervalo 

decorativo para tornar-se, no sentido próprio da palavra, uma linguagem diretamente 

comunicativa. (ARTAUD, 1984: 137). 

 

Sabemos que o teatro contemporâneo abrange uma multiplicidade de fazeres teatrais, de 

idioletos. Neste sentido, podem-se encontrar espetáculos com a assinatura de grandes 

encenadores/criadores, que mesmo partindo de textos dramáticos, imprimem sua assinatura. 

Essa nova cena é naturalmente múltipla, plural, descontinua, interdisciplinar. Comporta uma 

imensa diversidade de códigos, hibridismos, hipertextos, fusões, polifonias. Encenações que 

passam longe da lógica aristotélica. 

 

3.1.2. Entrelaçamento 

 

Quando os signos começam a desobedecer a hierarquias, quando o ator passa a não 

querer apenas interpretar ou representar personagens, e sim viver situações reais dentro de um 

espetáculo, quando se busca ampliar a produção de presença, é quando se instaura a 

performance. 

Sua presença no território de fronteira com o teatro fez surgir espetáculos que se 

diferenciam dos trabalhos regidos unicamente pelo encenador/criador. Dentro da imensa gama 

de fazeres teatrais, encontra-se também, diferentes grupos, diretores, atores e outros artistas 

ligados ao teatro, que experienciam novas maneiras de se chegar a um texto espetacular. 

Muitos desses fazeres estão impregnados de procedimentos que têm sua fonte na 

performance, são trabalhos em que os artistas envolvidos no processo de criação, trabalham 

em colaboração, onde nenhuma criação, das linguagens envolvidas na cena, está submetida 

unilateralmente à visão do encenador. 

Em processos de criação horizontais, o ator-performer é tão autor da cena quanto o 

encenador, o primeiro criando sua performance individual em sistema de extrojeção, e o 

segundo linkando todas as criações, organizando o texto polifônico, procurando respeitar a 
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criação de todos os envolvidos no trabalho. Outro aspecto que deve ser levado em 

consideração, da mesma maneira que a biografia do ator-performer entra como material de 

trabalho na sua criação, a biografia do diretor também. Exatamente sobre o encenador desse 

novo teatro Antônio Araújo comenta: 

 

Contudo, esse paroxismo da presença e da biografia pessoal não ocorrerá apenas por 

meio dos atores. Na medida em que a função precípua do diretor não é mais a 

passagem do texto à cena, o campo de experiência do próprio encenador se abre 

também como material cênico. Suas memórias, histórias pregressas e busca de 

autodesenvolvimento são convocadas para a construção do espetáculo. Na verdade, 

a vida pessoal do encenador já se encontra, desde o momento da escolha dos 

projetos, determinando os critérios de seleção. Portanto a encenação passa a ser, em 

certa medida, a encarnação, a “mise em chair” do diretor. E ele, por sua vez, torna-se 

um encenador-performer – que trabalhará na elaboração do acontecimento cênico 

com um grupo de performers-encenadores. (ARAÚJO, 2008, p. 254) 

 

Dentro do campo da encenação infectada pela performance, já existe um bom número 

de espetáculos contemporâneos que, mesmo construídos a partir de textos dramáticos, as 

encenações estão impregnadas de procedimentos performáticos. Pois a performance ao entrar 

no coração do teatro, contaminando-o, o faz reerguer-se renovado. Muitos encenadores vêm 

lançando mão com maior intensidade, de princípios performáticos, ampliando 

consideravelmente a intercessão entre diversas linguagens artísticas como o teatro, o teatro-

dança, a dança-teatro, a música, o circo, a música, as artes plásticas, o cinema, o vídeo.  

O imbricamento entre o Teatro e a performance  já vem acontecendo a algum tempo nos 

palcos do mundo. Muitos grupos já trabalham nessa perspectiva, como o Ói Nóis Aqui 

Travéis, o Taan Teatro, o Teatro da Vertigem, a Cia. Espaço em Branco, Os Fofos Encenam, 

o Lume, o Totem, no Brasil, e os internacionais Pina Baush, Bob Wilson, La Fura Dels Baus, 

entre muitos outros, já experienciam em seus espetáculos, poéticas híbridas de teatro com 

performance. 

O teórico Hans-Thies Lehmann depois de uma imensa pesquisa e investigação sobre o 

novo teatro essencialmente anti-dramático, formulou o conceito de Teatro Pós-dramático. 

Lehmann rejeita a nomenclatura de teatro pós-moderno, por acreditar que ela delimita apenas 

a questão temporal. Mas, na verdade o guarda-chuva pós-dramático abriga manifestações 

teatrais bem diferentes entre si, ligadas pelo fato de não basearem suas encenações em textos 

dramáticos. Lehmann afirma: 

 

O novo teatro, de acordo com o que ouvimos e lemos, não é aquilo nem é outra 

coisa: predomina a ausência de categorias e palavras para a determinação positiva e 

a descrição daquilo que ele é. Pretende-se aqui levar tal teatro um passo além e 
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estimular métodos de trabalho que escapem da concepção convencional sobre o que 

o teatro é ou precisa ser. (LEHMANN, 2007: 23). 

 

Para Lehmann, o que constitui o teatro pós-dramático está além de uma nova escritura 

cênica. Caracteriza-se também como uma nova maneira de uso dos signos teatrais. Essa nova 

cena prioriza mais a presença do corpo em cena que a interpretação de personagens, busca um 

teatro como experiência, tanto para os atores-performers como para os espectadores. Um 

teatro que gera impulsos de energia, espasmos, estados emocionais. Uma conquista daqueles 

que no fazer, colocaram a encenação no campo conceitual que trata do que vem a ser ‘texto’.  

A encenação performática não está preocupada em encontrar uma unidade, um conjunto 

harmônico de elementos, ao contrário, está mais interessada em fragmentos de pensamentos, 

em rede de textos, na produção de experiências rizomáticas
41

. Nesse sentido Beatriz Britto 

comenta: 

Segundo Deleuze e Guattari, o rizoma é um sistema a-centrado, múltiplo, 

heterogêneo e não hierárquico oposto à estrutura arborescente, a qual pressupõe uma 

origem comum e um princípio unificador: ao contrário, o rizoma está sempre em 

movimento de transformação contínua a partir da relação entre elementos que se 

conectam em direções movediças, que são antes linhas de força, dimensões 

intensivas, forças antes das formas. (BRITTO, 2009: 91). 

 

Como não existe uma fórmula para esse novo teatro, para a nova cena, ela é aberta a 

tantos quanto forem possíveis o número de combinações entre os elementos que a constituem. 

Beatriz Britto, ao analisar a evolução da nova cena, que não mais se baseia pelos antigos 

paradigmas dramáticos, referindo-se aos estudos que os teóricos já vêm realizando nos 

últimos anos esclarece: 

 

Eles citam como características principais desse tipo de teatro a simultaneidade, a 

não hierarquização entre elementos e fragmentos da encenação, a descontinuidade, a 

justaposição, a heterogeneidade, a tensão entre seus elementos constituintes, a 

irrupção do real, a ausência de personagens dramáticas e de conflito no sentido 

tradicional do termo. (BRITTO, 2009: 97). 

 

Dentro desse amplo movimento, destaca-se um fenômeno, que é a busca, por parte de 

grupos e encenadores, de uma relação mais igualitária entre as linguagens artísticas, pois ao 

deixar de lado o textocentrismo, cria-se a oportunidade de quebra da hierarquia entre as 

linguagens construtoras do texto cênico.  Esse caminho do teatro contemporâneo é conhecido 

como teatro performático. Sobre o teatro performático Julia Elena Sagaseta afirma: 

                                                           
41 – Rizoma – conceito que defende um sistema aberto que possibilita linkagens entre diversos pontos sem 

hierarquia. Ver DELEUZE G. e GUATTARI F. em Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia, São Paulo, Ed, 34, 

1995). 
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O teatro performático – aquele que rechaça o textocentrismo, propõe uma relação 

igualitária entre as distintas linguagens da cena, uma inter-relação artística forte, 

singulariza mais o teatro de apresentação que a representação de uma história, o ator 

e os recursos autorais do que a personagem – incrementa a teatralidade porque não 

oculta os procedimentos. Pelo contrário faz chorar o real contra o realismo como 

estética e desta maneira expande os limites do teatro, o faz cruzar as fronteiras 

tradicionalmente estabelecidas e encontrar-se, e se mistura com outras linguagens 

artísticas (...) Se falo de teatro performático é porque não faço uma leitura que tenha 

a ver com a tradição e um predomínio da textualidade, mas sim leio o que ocorre no 

teatro atual como algo muito próximo ao que sucede no campo da performance. 

(SAGASETA, in Urdimento nº 13, 2009: 45-46). 

 

Diante dos estudos e pesquisas realizados, constatamos que a cena contemporânea, 

quando olhada por lentes e ângulos diferentes, ganha novas nomenclaturas.  Enquanto Elena 

Sagaseta conceitua novo teatro como performático, Josette Féral em recente entrevista afirma 

“Penso que, de fato, há teatro pós-dramático, mas que todo teatro pós-dramático não é 

necessariamente teatro performativo. Da mesma forma, nem todo teatro performativo é 

necessariamente pós-dramático”. (FÉRAL, in Sala Preta nº 9, 2009: 267). Se o teatro pós-

dramático caracteriza-se principalmente por não trabalhar a partir da matriz dramática, já o 

teatro performático tanto pode partir ou não de um texto dramático, o que vai defini-lo como 

performático ou performativo, dependendo da conceituação, é justamente a encenação. 

O assunto está longe de ser esgotado, muitas experiências continuam sendo feitas em 

todas as partes, artistas se lançam em busca de novas formas, novas buscas, traçando 

trajetórias singulares. O público ainda vai demorar muito tempo para absorver totalmente o 

teatro do séc. XXI. O entrelaçamento já aconteceu nada vai mudar isso, também não é tão 

importante o nome que ele venha a ter, ou muitos nomes. A nova cena tende a se expandir 

com novas simbioses e misturas. 

 

3.2. Grupo Totem: encenação performática 

 

O universo está empenhado em um movimento e uma 

atividade incessante num contínuo processo cósmico a 

que os chineses chamaram Tao - o “caminho”. 

Fritjof Capra 

 

A trajetória do Grupo Totem, desde sua fundação até agora, é marcada pela construção 

de uma linguagem muito particular, que reúne elementos do teatro contemporâneo, infectado 

pela performance, alguns procedimentos da dança contemporânea, artes visuais e música. A 
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base do grupo é o teatro, mas em seu percurso, dentre seus espetáculos mais importantes 

como Ita, Caosmopolita, Anima, Atravessando o Tempo, Nicho Portal do Imaginarium e Ele, 

Artaud!. Há um verdadeiro hibridismo entre o teatro e a dança, regido pela lógica da 

performance, que inclui as outras linguagens já citadas. Sobre essa mistura Eugênio Barba 

comenta: 

A tendência de fazer uma distinção entre dança e teatro, característica de nossa 

cultura revela uma ferida profunda, um vazio sem tradição, que continuamente 

expõe o ator rumo a uma negação do corpo e o dançarino para virtuosidade. Para o 

artista oriental esta distinção parece absurda, (...) Podemos perguntar a um ator Nô 

ou Kabuki como ele traduziria a palavra ‘energia’ para a terminologia do seu 

trabalho, mas ele sacudiria sua cabeça com espanto se lhe solicitássemos que 

explicasse a diferença entre dança e teatro. (BARBA E SAVARESE, 1995: 14). 

 

A partir dessas considerações, nossa investigação se volta para o campo da prática 

artística, mais precisamente sobre duas encenações performáticas do grupo, que são 

emblemáticas dentro da sua produção, dois trabalhos em que o corpo foi tomado como motor 

da obra, com uma forte mistura entre a dança e o teatro no trabalho corporal. Primeiro nosso 

foco recai sobre o espetáculo Ita, um trabalho que acompanhou a própria história do grupo 

durante mais de uma década. Em seguida nos debruçaremos sobre Caosmopolita, que estreou 

em 2006, e baseia-se na hipótese de que a experiência urbana fica inscrita no corpo daquele 

que a experimenta. 

Considero a linguagem do grupo de difícil definição ou conceituação. Se tomarmos o 

conceito de teatro pós-dramático Hans-Thies Lehmann, coloca o grupo dentro do campo desse 

novo paradigma, caracterizado pela ausência do drama e a quebra da ilusão da realidade. 

Lehmann assim se refere ao falar do teatro pós-dramático: 

 

Ele abdica do critério da unidade e da síntese, há tanto tempo incontestável, e se 

dispõe à oportunidade (ou ao perigo) de confiar em estímulos isolados, pedaços e 

microestruturas de textos para se tornar um novo tipo de prática. Desse modo ele 

descobre uma inovada presença do performer a partir de uma mutação do actor e 

estabelece a paisagem teatral multiforme, para além das formas centralizadas do 

drama. (LEHMANN, 2007: 92). 

 

Mas, por outro lado, nosso sistema de trabalho, a organicidade criativa do grupo 

encontra total abrigo no conceito de work in process difundido por Renato Cohen. “Uma cena 

cuja característica é o não uso da dramaturgia, a incorporação de ocorrências, o uso de 

narrativas disjuntivas, a ambiguidade do espaço/tempo da representação, a apropriação do 

paradoxismo e de outras relações com a recepção”. (COHEN, 2006: 6).  
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Para melhor contextualizar o Totem é importante ressaltar a influência da Antropofagia 

Cultural propagada por Oswald de Andrade. A contaminação pela proposta antropofágica 

acabou por transformá-la em um dos principais guias do trabalho do grupo, um princípio 

norteador do trabalho, podemos dizer que a partir daí, todas as outras influências seriam 

absorvidas de maneira antropofágica, isto é, de maneira crítica, que impulsiona o desejo de 

transformação, de ultrapassar o estabelecido, de estar sempre em mutação, em metamorfose. 

O Totem, não quer ser um repetidor, um reprodutor. Prefere adotar uma atitude canibal, 

absorvendo só o que lhe interessa. Dentro desse principio, caem às barreiras entre linguagens, 

tudo o que nos interessar, pode ser incorporado na construção de novos trabalhos e estruturas. 

Sobre a antropofagia Bina Friedman Maltz, afirma: “Destruir para construir em cima. Deglutir 

para, de posse do instrumental do inimigo, poder combatê-lo e supera-lo. Deglutir o velho 

saber, transformando-o em matéria prima do novo”. (MALTZ, 1993: 11). 

O desejo de liberdade em Oswald é amplo e denso, sua proposta antropofágica é 

extremamente forte, inovadora e revolucionária. A metáfora da devoração canibal é uma das 

mais felizes e profundas no campo da cultura brasileira. É importante lembrar que a atitude 

antropofágica, se difere da posição do colonizado cultural, pois a atitude antropofágica prevê 

a apropriação crítica.  

Desde os primeiros trabalhos o grupo começou a construir uma linguagem própria, com 

trabalhos miscigenados artisticamente, que violam territórios e fronteiras, misturando 

propositalmente, códigos do teatro e da dança contemporâneos (parentes próximos), das artes 

visuais, (instalações e objetos), da música instrumental, com elementos do free jazz
42

 e música 

atonal. Na área teatral talvez se insira no que se chama ‘teatro de grupo’, por manter um 

núcleo atuante há muitos anos. Seu produto cênico não é produto de um texto dramático, e 

sim de várias textualidades imbricadas. 

O conjunto da obra do grupo conta mais de trinta trabalhos, entre espetáculos 

performáticos e performances. Seus integrantes são cocriadores de seus trabalhos, que se 

revela de três principais tipos:  

1. Encenações performáticas híbridas envolvendo teatro, ritual, dança, performance, 

artes visuais e música instrumental, criadas para palco (italiano ou não); 

2.  Performances ritualísticas híbridas criadas para espaços alternativos fechados; 

                                                           
42 – Free Jazz é um estilo de jazz criado nos Estados Unidos da América, por músicos afro-americanos como 

John Coltrane e Rashied Ali, e que propunha uma liberdade de improvisação musical total do músico e de uma 

diferenciação de atitude musical da música produzida pelos anglo-americanos. Tinha influência da música 

contemporânea produzida pelo compositor americano John Cage e conceitos musicais como atonalismo ou 

música aleatória. 
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3. Performances/intervenções urbanas, de forte interação cênico/visual. 

 

Nos trabalhos do Totem muitas características citadas pelos pesquisadores estão 

presentes, ou seja, a ausência de textos dramáticos, o uso de não linearidade, o distanciamento 

da narração de uma história com começo meio e fim, a ausência de uma ficção, de conflitos 

psicológicos, de personagens. Por outro lado, está presente a busca por uma presença do ator-

performer e a busca da construção de uma poética própria valorizando a autonomia do texto 

teatral em relação às convenções.  

A opção de trabalhar outra relação de hierarquia e criação dentro do grupo resultou 

numa horizontalização, onde todos são coautores de uma cena múltipla, polifônica, construída 

de maneira rizomática. Sua matriz estrutural está presente nos próprios atores-performers - 

criadores de performances individuais que, inclui construção, desconstrução e reconstrução, 

um constante exercício de autopoiesis
43

. Criando assim, um espaço experimental de criação e 

reflexão, que incorpora variadas linguagens e funciona como um território de encontros para 

diversos artistas, onde exercitam a troca de técnicas, ideias, estéticas, discursos e processos 

criativos. As performances individuais, mais as criações dos outros artistas envolvidos são 

coordenadas pelo encenador – costurando-as uma a uma, resultando em performances 

coletivas, encenações performáticas.  

 

No procedimento work in process o texto/imagem (storyboard) vai ser composto a 

partir de emissões de vida, primeiridades, laboratórios, adaptação de textos, sinais e 

outras emissões que vão formar uma textualização viva. Essa tessitura desenrola-se 

ao longo da criação e da encenação com sucessivas mutações: é próprio do modelo 

work in process, de natureza gerativa, evitar a cristalização. (COHEN, 2006: 27). 

 

Na verdade todo o work in process processo se dá numa verdadeira rede de criação, pois 

além dos atores-performers, os músicos, os artistas visuais e outros artistas participantes da 

construção de um trabalho, tem total liberdade de criação e de opinar sobre os processos 

criativos. Pelo acima exposto, considero que o Totem habita territórios bastardos, 

miscigenados, de ruptura, de cena processual e rizomática. Conforme Gilles Deleuze e Félix 

Guattari:  

 

                                                           
43 – Autopoiese ou autopoiesis (do grego auto ‘próprio’,  poiesis ‘criação’) é um termo cunhado pelos biólogos 

e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana para designar a capacidade dos seres vivos de 

produzirem a si próprios. De origem biológica, o termo passou a ser usado em outras áreas por Steven Rose na 

neurobiologia, por Niklas Luhmann na sociologia, e por Gilles Deleuze e Antonio Negri na filosofia. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann
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Todo rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é 

estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc.; mas 

compreende também linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar. 

Há ruptura no rizoma cada vez que linhas segmentares explodem numa linha de 

fuga, mas a linha de fuga faz parte do rizoma. (DELEUZE e GUATTARI, 1995: 

18). 

 

Outros procedimentos rizomáticos, a exemplo do afastamento do textocentrismo – 

próprio do sistema arbóreo – proporcionou uma relação mais igualitária em relação às 

linguagens artísticas constitutivas da cena, ou seja, a não subserviência dos outros elementos 

cênicos ao texto. Ao mesmo tempo em que possibilitou a quebra de hierarquia entre as 

linguagens, aumentou o grau de interação entre elas, levando a construção de uma poética 

própria, distanciada do sistema arbóreo. Sobre o referido sistema, Deleuze e Guattari 

afirmam: “Os sistemas arborescentes são sistemas hierárquicos que comportam centros de 

significância e de subjetivação, autômatos centrais como memórias organizadas”. (DELEUZE 

e GUATTARI, 1995: 26). 

Quanto à estrutura da maioria das encenações do Totem, é constituída por cenas 

independentes e móveis, cuja ordem pode ser alterada sem prejuízo para o espetáculo. O texto 

pronunciado, quando entra no espetáculo, é mais um elemento da construção, não o principal, 

e entram como textos móveis, tal quais as cenas. A encenação do Totem é performática, pois 

nasce de inúmeros fragmentos, memórias, interligações, entre atores-performers e outros 

artistas colaboradores envolvidos no projeto.  

Um performer muitas vezes constrói seu trabalho de maneira solitária, trancado na sua 

‘catedral’. Aos poucos vai criando uma metodologia processual onde engendra o material de 

suas pesquisas quanto de sua mitologia pessoal, transformando-as em criação. Nos 

espetáculos performáticos do Totem, o ator-performer, além do procedimento acima citado, 

também divide suas pesquisas com os outros artistas envolvidos no processo, atores-

performers, músicos, artistas visuais, trabalhando numa perspectiva dialogal, tanto na 

construção quanto na cena, sua performance individual está atrelada as performances de seus 

pares, por sua vez todos estão envolvidos processo maior de fluxos de energias, num circuito 

aberto de signos, ou seja, a construção da encenação. Um processo horizontal, de construção 

coletiva. No seu livro Work in Progress na Cena Contemporânea, Renato Cohen assim 

coloca a atuação do encenador: 
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Ao encenador-orquestrador da polifonia cênica, na operação dos fluxos 

intersemióticos, de partituras de texto, imagem, corporeidades e suportes – e não ao 

dramaturgo – cabe a guia da cena contemporânea. Encarna nesse sentido, a função 

de “homem total do teatro” preconizada pelo teatralista Edward Gordon Craig. 

(COHEN, 1998: 28). 

  

Ao fundir teatro com performance, o grupo coloca aos olhos do público, procedimentos 

do campo da performance imbricados com procedimentos comuns ao teatro contemporâneo, 

como o uso de projeções, simultaneidades e uma dramaturgia construída a partir de 

fragmentos de textos. Ao mesmo tempo, insere a performance no espaço da dramaticidade, 

caracterizando uma obra que está sempre em gestação. Quando falamos de encenação 

performática, nos referimos principalmente à maneira como o texto espetacular é construído. 

Segundo Renato Cohen: 

 

Privilegia-se na nova cena, o criador – em presença –, sua voz autoral, em que se 

acumulam as funções de direção, criação da textualização de processo e linkagem da 

mise-em-scène. Desloca-se na verdade, os procedimentos da performance, em que o 

criador-atuante particulariza seu corpo, sua emoção, subjetividade, suas relações 

com a escala fenomenal, com o espaço, tempo, materiais, para a extensão grupal, a 

operação cênico-teatral. (...) Organiza, também, as diversas operações cênicas, 

processuais, que incluem a recepção fenomenal, a gênese criativa, a direção dos 

performers, a formatação do texto espetacular, a presentação e a poética da 

recepção. Essas fases estão emendas de mediação, semantização. (COHEN, 1998: 

28). 

 

A prática cênica voltada para modos não convencionais de se pensar/fazer teatro, inclui 

a horizontalização da relação entre os elementos da linguagem. Priorizando a experimentação 

e a investigação a partir do entrecruzamento de variadas linguagens artísticas. 

A encenação performática e antropofágica abre-se à contaminação, sempre em estado de 

expansão, o que tem proporcionado o crescimento da linguagem do grupo, principalmente 

com a contribuição da dança contemporânea, da qual o grupo se apropriou de alguns 

elementos como dinâmicas de movimento, dinâmicas de espaço, ênfase na expressão do corpo 

incorporada ao longo do tempo, nos laboratórios corporais conduzidos, principalmente, por 

Lau Veríssimo, preparadora corpórea do Totem. Desse modo, a performance e a dança, aos 

poucos foi atribuindo ao corpo um papel fundamental na construção dos trabalhos do grupo, 

ampliando assim, o discurso do corpo, caminho percorrido pelo corpo, numa profunda 

investigação que visa uma experiência visceral.  

A inclusão de práticas e conceitos ligados a área da performance como repetição, 

presença, mitologia pessoal, topos mítico, construção de personas, memória sensorial, 
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colagem de mídias, é essencial para o desenvolvimento de pensares diferenciados, levando a 

novas possibilidades e descobertas.  

Mesmo nos espetáculos que têm uma narrativa mais linear, como Ita, deixamos o vírus 

da performance se instalar e contaminá-lo. Mas sempre buscando criar imagens que remetem 

ao imaginário, ao mítico, permeando a cena com um nível de realidade e um nível de 

simbolização. 

Dentro dessa perspectiva que estamos defendendo, vemos a música como elemento 

importante, uma linguagem com mais autonomia e liberdade, ela não está condicionada ao 

texto, presa aos estímulos da palavra. Com essa argumentação sobre o papel da música nos 

nossos espetáculos, quero deixar claro que esse espaço da música dentro das encenações 

performáticas do Totem, é fundamental para a criação da nossa malha intertextual. Lívio 

Tragtemberg nos esclarece sobre o espaço da música nos espetáculos contemporâneos. 

 

Com os novos de mise-em-scène do teatro contemporâneo – que incluem projeções 

de imagens em tela, tridimensionais, holográficas –, a música de cena passa a 

incorporar também procedimentos usados na música de cinema (...) Na prática, essa 

mudança amplia o espaço do som na encenação teatral, tanto na liberdade de sua 

construção como na amplitude de utilização dos volumes de emissão 

(TRAGTEMBERG, 2008: 63). 

 

Podemos elencar dois princípios musicais aplicados na encenação performática do 

Totem, o primeiro é a Dinâmica, isto é, na linguagem musical se trabalha com tempo forte, 

fortíssimo, piano e pianíssimo, a aplicação desses princípios faz com que a música cresça ou 

decresça em intensidade. E essas passagens de crescendo para decrescendo podem ser sutis, 

de maneira gradativa, ou de forma mais rápida.  

O performático Tom Zé transformou a Dinâmica em uma personagem, assim ele a 

apresenta, “Essa Dinâmica é moça educada em colégio de freiras, escolada no puteiro, 

graciosa como deusa, mal educada como uma égua. Intempestiva e imprevisível é ela que faz 

alguns trechos da música soarem bem baixinhos e outros muito altos ou muito fortes. Ela é o 

diabo!” (ZÉ, 2003: 36). Transpondo o princípio da Dinâmica para a cena, se traduz em 

empregar mais ou menos intensidades nos movimentos, nos gestos, na variação de deferentes 

velocidades com que os signos de todas as linguagens interagem, se sobrepõem, se sucedem, 

dialogam.   

O segundo princípio é o diálogo entre corpo e som, isto é, como trabalhamos com uma 

partitura corporal/sonora, componentes de um mesmo ideograma, com temas definidos, mas 

não engessados, isso permite a criação em cena, ou seja, pode ser traduzido como 
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improvisação, diálogo e uma interação constante entre os atores-performers e os músicos, 

entre corpo e música. 

 

3.2.1. Procedimentos de criação e encenação 

 

Elencamos abaixo, os procedimentos de criação que perpassam as encenações 

performáticas do grupo. 

 A fusão de elementos da performance com códigos do teatro. Comentado no texto 

anterior. 

 O entrelaçamento de elementos do teatro contemporâneo e da dança contemporâneos. 

Comentado no texto anterior. 

 A construção de trabalhos a partir de fragmentos estéticos os mais diversos, de 

maneira rizomática. 

 A busca do ator-performer, aquele que ao mesmo tempo é criador e criatura, o ator-

autor, um poeta da cena. 

 A construção do personal totem, a partir da investigação do universo do ator, sua 

memória sensorial/corporal, sua bagagem cultural, sua visão de mundo, sua mitologia 

pessoal. 

 Intensa preparação corporal, visando um ator que além de usar bem a palavra tenha 

um pouco do dançarino, que usa mais o corpo que as palavras. 

 A atuação performática em substituição à interpretação, apontando para o 

imbricamento entre arte e vida, realidade e imaginário. 

 A criação de performances individuais (construção, reconstrução), coordenadas pelo 

encenador, a partir de um tema, que, costuradas umas às outras resultam em 

performances coletivas.  

 Criação/seleção/colagem para aplicação na cena de textos móveis, poéticos ou não, 

podendo ser acrescentados ou subtraídos do trabalho, ou ter a sua ordem alterada sem 

comprometer a ideia central. 

 Espetáculos mutantes, que estão em constante work in progress, absorvendo ou 

descartando novas propostas e ações, dependendo do número de participantes e até 

mesmo do espaço cênico. 

 A construção de performances e/ou encenações performáticas que são releituras, 

reconstruções de trabalhos anteriores. 
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 Absorção de múltiplas influências à maneira antropofágica, tendo como matriz a 

proposta oswaldiana. 

 Ausência da lógica aristotélica, uso da não linearidade, a coexistência de cenas 

simultâneas gerando uma nova partitura cênica. 

 O distanciamento do textocentrismo, consequentemente a busca de um texto 

espetacular performático, no qual as linguagens artísticas tenham o mesmo peso, sem 

estarem presas a um texto dramático, nem reproduzir a clássica hierarquia. 

 A presença de desenhos coreográficos inspirados em mandalas (que significa ‘circulo’, 

centro sagrado), e em danças ritualísticas de origem oriental, indígena e primitiva. Não 

se trata de danças circulares, como também não foram aplicadas em todos os trabalhos. 

Apareceram nos espetáculos Ita, Anima, Atravessando o Tempo e Ele, Artaud!. 

 Presença ritual, com oferendas e manipulação de símbolos vitais. A busca de um teatro 

ritual, no qual, cada apresentação seja um ritual antropofágico. 

 A presença da dança contemporânea não coreografada pela música. A dança e a 

música seguem juntas, mas, sem dependerem uma da outra, em narrativas paralelas. 

 Trabalhos em body painting substituindo o figurino.  

 Trabalhos essencialmente atemporais como Ele, Artaud! e Nicho Portal do 

Imaginarium. 

 Ausência de texto pronunciado como em Ita, Caosmopolita e Atravessando o Tempo, 

com a presença de glossopoieses, onomatopeias, urros, grunhidos.  

 Música instrumental jazzística, composta a partir de temas e células, mas com espaço 

para a improvisação, dependendo dos fluxos da apresentação. Criada especialmente para 

cada espetáculo e executada ao vivo. 

 O emprego da Dinâmica musical aplicada à encenação. Já explicada no final do texto 

anterior. 

 Desenvolvimento de diálogo improvisacional, entre os músicos (música) e performers. 
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Cap. 4. 

De Ita a Caosmopolita: da pedra ao caos  

 

As espécies não são imutáveis. As que pertencem ao que 

se designa como o mesmo gênero são descendentes 

lineares de outras espécies geralmente extintas. 

Charles Darwin 

 

 

Ita – performers: Jailsom Oliveira, Nara Salles, Suzana Couto, Angélica Costa (encoberta). Foto: Claudia Rangel 

 

4.1. Ita: ancestralidade e ritualidade                                                                               

 

Entre os inúmeros trabalhos do Totem, um foi fundamental para a consolidação de sua 

linguagem e definição da sua identidade, foi o espetáculo Ita. Um espetáculo que parte em 

direção ao passado numa busca pela origem, pela ancestralidade e pelo desenvolvimento 

histórico da vida.  
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Seu projeto surgiu a partir de um desejo antigo, que nasceu desde as primeiras leituras 

da Antropofagia Cultural, a ligação com a ancestralidade e ritualidade estão na base do 

pensamento e estética do grupo. Sua fundamentação passa por pesquisas que vão da física, a 

teoria do Big Bang
44

; das ciências biológicas, as concepções contidas no livro Os Dragões do 

Éden
45

 de Carl Sagan; e da antropologia através de pesquisas de mitos de criação de povos 

indígenas (essa informação foi perdida), danças arcaicas e indígenas. Sabíamos que nossa 

releitura do passado estaria impregnada de nossa formação, de nossa visão de mundo, do aqui 

e agora. Sobre esse assunto Félix Guattari afirma: “Assim, toda leitura do passado é 

necessariamente sobrecodificada por nossas referências no presente”. (GUATTARI, 1992: 

128). 

 

 

Ita -laboratório sensorial – Jailsom Oliveira, Lau Veríssimo e Alexandre Nunes. Foto de Claudia Rangel 

 

                                                           
44 – Big Bang  – Teoria da Grande Explosão. Ela se apoia, em parte, na teoria da relatividade do físico Albert 

Einstein (1879-1955) e nos estudos dos astrônomos Edwin Hubble (1889-1953) e Milton Humason (1891-1972), 

os quais demonstraram que o universo não é estático e se encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias 

estão se afastando umas das outras. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado 

estadunidense, George Gamow (1904-1968). Segundo ele, o universo teria surgido após uma grande explosão 

cósmica, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. O termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia, 

criando o espaço-tempo. 

45 – Os Dragões do Éden – O livro nos leva por uma viagem ao mundo do evolucionismo moderno de 

inspiração darwiniana, que nos faz repensar as modificações genéticas nas formas de vida muito antes ainda da 

existência dos primeiros hominídeos e até dos primeiros mamíferos e muito depois do aparecimento dos 

mesmos. Mostrando-nos como se processou a evolução do cérebro de acordo com as necessidades do meio e a 

sobrevivência. 
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Ita foi construído em work in process, caracterizando-se como um trabalho em 

constante construção, com o tempo foi criada uma dinâmica de work in progress que 

possibilitou que o espetáculo pudesse ser adaptado para qualquer espaço cênico. Sua estrutura 

performática, permitia-lhe instaurar a performance nos mais inusitados espaços, como um 

bar, uma sala de aula ou uma lona de circo. Existia também uma maleabilidade da cena a 

partir do número de atores-performers participantes da ação. Durante a trajetória de Ita, o 

número de atores-performers em cena variou consideravelmente, de três a oito atores-

performers. Mas, mantinha-se a estrutura e a poética do trabalho, uma poética sobre a vida, 

seu desenvolvimento, as heranças biológicas e antropológicas do homem.  

Sua gênese começou em 1990 e seu processo de construção se estendeu durante 1991, 

vindo a fazer sua estreia em novembro do mesmo ano, mas atravessou toda a década de 1990, 

sempre em mutação, sua última apresentação aconteceu em janeiro de 2003, no Festival 

Nacional de Performance, evento que fazia parte do extinto ‘Centro em Cena’. 

 

4.1.1. O caminho da pedra 

 

A pesquisa para a construção de Ita não se restringiu à leitura dos Dragões do Éden, 

assistiu-se e debateram-se os seguintes filmes: 2001: Uma Odisseia no Espaço de Stanley 

Kubrick
46

, A Guerra do Fogo de Jean Jacques Annaud
47

 e o documentário Xingu do jornalista 

Washington Novais
48

. Também foram realizadas pesquisas de observação de animais no 

zoológico e filmes sobre o comportamento dos animais, seus movimentos e posturas. 

Para a construção de Ita, precisávamos criar mecanismos que nos levassem a mergulhar 

no passado na intenção de dar concretude a ideias, sonhos, imaginações. A busca pela origem 

aproximou o grupo de práticas ritualísticas, à procura de estabelecer laços com culturas 

distantes no tempo e no espaço. Pois para colocar a encenação de pé, era necessário dos 

atores-performers, como do resto da equipe, uma ampla compreensão de como teria sido a 

vida no planeta há milhões de anos, presente numa parte do trabalho, e de milhares de anos, 

quando mais perto do final. Queríamos que a partir da apropriação desse conhecimento os 

atores-performers pudessem traduzi-lo para o corpo. Essa busca implicava na descoberta de 

sons, urros, grunhidos, gritos e glossopoieses. Sobre a glossopoiese Jacques Derrida comenta:  

 

                                                           
46 – Ver mais em http://www.stanleykubrick.com.br/index.php 

47 – Consultar http://www.paginaoficial.org/do/jean-jacques-annaud.html 

48 – Série de 10 episódios roteirizada e dirigida por Washington Novaes, jornalista brasileiro. 
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Sabe-se o valor que Artaud dava aquilo que se denomina – no caso muito 

impropriamente – onomatopeia. A glossopoiese, que não é nem uma linguagem 

imitativa nem uma criação de nomes, reconduz-nos à beira do momento em que a 

palavra ainda não nasceu em que a articulação não mais é grito, mas ainda não é 

discurso, em que a repetição é quase impossível, e com ela a língua em geral: a 

separação do conceito e do som, do significado e do significante, do pneumático e 

do gramático, a liberdade da tradução e da tradição, o movimento da interpretação, a 

diferença entre a alma e o corpo, o senhor e o escravo, deus e o homem, o autor e o 

ator. (DERRIDA, 1971: 161). 

 

Contaminados pelas ideias de Artaud (1984), nossos esforços se voltaram para uma 

reaproximação com tradições rituais distantes, mas sempre em diálogo com a tecnologia e a 

arte contemporânea. Sem esquecer que toda releitura do passado sempre é impregnada pelas 

referências que temos no presente. Sobre as culturas arcaicas Félix Guattari afirma “Nas 

sociedades arcaicas, a dança, a música, a elaboração de formas plásticas e de signos no corpo, 

nos objetos, no chão, estavam intimamente mesclados às atividades rituais e às representações 

religiosas” (GUATTARI, 2000: 127). 

          Sob minha orientação o grupo mergulhou na pesquisa, dando continuidade à proposta 

de misturar diversas linguagens e técnicas, nos laboratórios foram incorporados 

procedimentos de performance, pantomima, dança contemporânea, teatro ritual. Sua 

teatralidade foi construída a partir de ações corporais, uma linguagem de gestos e 

movimentos, sem texto pronunciado, criação de performances individuais que, ao serem 

superpostas construíram a performance coletiva.  

O trabalho foi direcionado na busca de conexão da cena com o ritual. A partir desse 

princípio, os atores-performers se empenhavam em imergir em direção a uma ritualidade 

sagrada cuja nascente se encontrava no seu próprio corpo. A origem da vida, a evolução das 

espécies, os rituais sagrados, a origem animal de Deus (totens sagrados), eram temas 

transversais do espetáculo, reunidos no mote central da busca da origem. Alexandre Nunes em 

sua dissertação de mestrado afirma sobre Ita. 

 

Mas há uma característica sua que me parece essencial, na abordagem que tento 

fazer entre as relações externas e internas: ITA, na qualidade de metaritual, 

desenvolve uma perspectiva que pode ser conceituada, nas palavras de Edgar Morin, 

como bioantropológica. Explico-me: é um espetáculo ritual que enfoca o 

desenvolvimento histórico da vida, desde “a formação do primeiro núcleo 

proteinado, o qual evoluiu durante dois bilhões de anos, sob milhões de formas, uma 

das quais produziu o homem” (MORIN, 1988, p. 14), culminando com a realização 

de rituais nas sociedades arcaicas. Daí suas matizes que vão do biológico ao 

antropológico, iniciando ainda na cosmologia de origem do universo, da teoria do 

big-bang. Sua poética de cena reflete sobre a essência da vida, tomando a 

perspectiva humana como centro de atração e desenvolvimento. O homem ritual que 

se metamorfoseia e se integra à natureza que o cerca. (NUNES, 2005: 27). 
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Depois de quase dois anos trabalhamos na busca de uma linguagem corporal expressiva, 

fortemente conectada com a linguagem visual, distanciada da dramaturgia convencional, até 

chegarmos a um espetáculo híbrido, um teatro de imagem, pós-dramático, uma pintura em 

movimento. Sobre hibridização Renato Cohen afirma: 

 

No processo de hibridização/ressignificação, trabalha-se alteração, deslocamento, 

fusão de textualidades, numa operação que envolve dois momentos: um dionisíaco, 

de fluxo, corrente, caminho do inconsciente: e outro, apolíneo, criterioso, artesiano, 

de lapidação, escolha. (COHEN, 1998: 28).  

 

Essa hibridização complementou-se com as artes visuais presentes no figurino e na 

cenografia construída com projeção de imagens Somadas com a música instrumental 

executada ao vivo.  

 

4.1.2. Corpo ancestral e devir
49

animal 

 

Nesse período, o Totem tinha uma teoria segundo a qual, o corpo guarda nos DNA’s, a 

essência íntima de todas as formas de vida, o ser humano como síntese da vida no planeta. 

Partíamos da ideia que o corpo guarda sensações instintivas da história da evolução da vida no 

planeta, passando por rituais e danças tribais.  

A preparação corporal passava por exercícios psicofísicos, laboratórios musicais, 

respiração e concentração. Os corpos dos atores-performers, foram testados nos seus limites 

físicos, com variadas técnicas originadas do teatro, da performance, da dança, a partir do 

Sistema Laban
50

, os elementos da expressividade corporal, ou seja, peso, tempo, fluxo e 

espaço, e suas combinações peso e tempo, peso e fluxo, peso e espaço e fluxo e espaço. Esse 

trabalho foi desenvolvido por Lau Veríssimo, a responsável pela preparação corporal do 

Totem. 

É importante destacar que realizávamos laboratórios oriundos de diversas fontes, desde 

exercícios de eutonia (percepção corporal), alongamentos, aquecimentos, exercícios de 

respiração, memória sensorial, força, esforço, laboratórios sensoriais em ambientes naturais, 

                                                           
49 – Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformara um modelo (...) Devir é o conteúdo próprio do 

desejo (máquinas desejantes ou agenciamentos): desejar é passar por devires. François Zourabichvili em O 

Vocabulário de Deleuze, Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2004. 
50 – Sistema Laban - Rudolf (Jean-Baptiste Attila) Laban, também conhecido como Rudolf Von Laban (15 de 

Dezembro de 1879, Pressburg, Áustria-Hungria (atual Bratislava, Eslováquia) - 1 de Julho de 1958, Weybridge, 

Inglaterra). Dançarino, coreógrafo, considerado como o maior teórico da dança do século XX e como o "pai da 

dança-teatro". Dedicou sua vida ao estudo e sistematização linguagem do movimento em seus diversos aspectos: 

criação, notação, apreciação e educação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Weybridge&action=edit&redlink=1
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ritualizações, laboratórios musicais, caminhadas, improvisação, câmara lenta, gestos e 

movimentos em diferentes velocidades, tensão, flexibilidade, danças indígenas e circulares. 

Tendo sempre como alvo a não representação e sim a performance, a presença. 

Os corpos experienciaram alguns rituais de autoconhecimento. A cada laboratório ou 

ensaio, os atores-performers construíam sua partitura corporal, seu ideograma. Nesse 

processo, muito do que era experimentado era descartado, o que ficava era depurado, repetido, 

para que as impressões corporais fossem sendo gravadas no corpo.  

Cada espetáculo pede um processo de criação diferente, para criarmos Ita, era preciso 

despertar nos corpos um devir animal, para tanto foram realizados laboratórios sonoros 

utilizando sons que levassem os performers a uma viagem de descobrimentos, desvelamentos, 

aliados à ideia deque o corpo carrega ancestralidades, memórias. A partir da experiência 

vivida no Totem, Alexandre Nunes assinala: 

 

Então a passagem pelo Totem selou alguns aspectos de minha alma de ator. Dito em 

poucas palavras, esses aspectos são o trânsito entre linguagens, a relação com a 

ancestralidade, o vínculo com o sagrado, a experimentação de formas animais, a 

partir de um percurso que pretendia ser interior, a melopeia de atuação e as conexões 

entre arte e vida. (NUNES, 2005: 30). 

 

No levantamento das personas, a orientação era de não procurar representar 

personagens, mas encontrar esse animal dentro de si e vivê-lo, evitar a representação e buscar 

a personificação, pois a atuação do ator-performer estava ancorada na imersão das formas 

animais e ancestrais pré-históricos de dentro de cada um. Buscava-se uma ligação com raízes 

sagradas, como acontecem nos rituais de xamanismo. 

A maioria dos laboratórios e ensaios, eram realizados com a presença dos músicos, com 

os temas musicais sendo compostos e executados durante os encontros, procedimento que 

levava ao desenvolvimento de um diálogo entre o corpo e o som, entre os atores-performers e 

os músicos, resultando numa espécie de dança expressiva, que passava por um processo de 

repetição e depuração até chegar à cena. 

 

4.1.3. Paisagens visuais e sonoras  

 

O figurino do espetáculo foi pensado de maneira que viesse a servir a todas as cenas, 

uma roupa que se prestasse a ser a ‘pele’ de todas as personas vividas pelos atores-

performers. Um figurino capaz de dialogar com as diversas personas da cena, ou seja, 
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partículas atômicas, células, animais como lagartos, pássaros, felinos, símios e homens 

primitivos. 

Optou-se por um figurino abstrato que consistia em uma malha pintada à mão, cuja 

textura visual foi resultante de uma fusão do grafismo indígena de diversos povos, 

indistintamente. Os grafismos iam sendo mixados à medida que a pintura era executada, 

resultando numa impactante textura visual, para deixar claro de que ali não havia um único 

tipo de traçado, e sim um mosaico de muitos padrões estéticos reunidos num único ponto.  

Nos laboratórios de pintura, os corpos dos atores-performers serviram de suporte para a 

mesma, numa ação que remetia aos rituais de pintura corporal indígena, presentes em 

praticamente todas as culturas. As sessões de pintura foram muito importantes para o grupo, o 

processo artesanal aproximou o grupo da ancestralidade. Esses laboratórios repetiram-se 

muitas vezes, aprofundando o sentimento de ancestralidade. 

Com a opção em não utilizar objetos concretos na cenografia, a mesma foi totalmente 

construída com luz, texturas, cores e manchas. A pesquisa do grafismo indígena que serviu 

para a produção do figurino serviu como base para a confecção de slides artesanais 

construídos pela artista plástica Virgínia Marques.  

Para cada cena do espetáculo, foram construídos slides que ajudavam na instauração de 

um ‘estado’, de uma atmosfera, dialogando com a cena. As projeções dos slides no telão ou 

sobre os corpos dos atores-performers, acompanhavam as cenas durante todo o trabalho, por 

vezes as imagens projetadas, transformavam-se propositalmente, na própria iluminação.   

A parte sonora é outro elemento importante. Há dois aspectos a comentar sobre a 

música em Ita, o primeiro diz respeito aos laboratórios musicais/corporais, aprofundando os 

‘estados’ de cada cena, assim como exercícios de ritmo, imprescindível para as danças 

primitivas. “Qualquer um tem ritmo dentro de si, a não ser que esteja bloqueado (...) entre 

nós, esse instrumento que é o corpo não se desenvolve tão bem durante a infância como no 

Oriente. Por isso o ator ocidental deve compreender que precisa compensar essa deficiência”. 

(BROOK, 1999: 16). 

O segundo diz respeito à música de cena criada para Ita, uma música pouco 

convencional, contemporânea, instrumental, psicodélica. Construída concomitantemente aos 

ensaios, uma linguagem contaminando a outra, fundindo diversos elementos musicais, com 

muito espaço para a improvisação. Um free-jazz de guitarras, sopro (trompete) e percussão, 

uma fusão de elementos tonais e atonais, tecnológicos e primitivos, com forte influência da 
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proposta de Paisagem Sonora
5152

 do compositor canadense Murray Schafer, executada ao 

vivo. Sobre a paisagem sonora Lívio Tragtemberg nos esclarece 

 

Essa forma de textura sonora, utilizada amplamente no cinema e na música para 

dança, é cada vez mais frequente na cena teatral, influenciada pelas linguagens não 

verbais na busca de um descondicionamento do tempo da palavra (...) Uma textura 

mais pesada, densa, escura, caracteriza-se pela dificuldade na identificação 

individual de seus elementos. E texturas mais leves, transparentes, em que é possível 

ouvir através e perceber com clareza cada um de seus elementos sonoros. 

(TRAGTEMBERG, 2008: 55). 

 

O som atinge regiões do cérebro que nenhuma outra arte é capaz de tocar, o cérebro e o 

corpo são uma só coisa, e a música de Ita tem um papel importante na conexão desse corpo 

com a ancestralidade e com o devir animal.  

A parte percussiva de Ita foi totalmente construída visando conectar a cena com o ritual, 

o corpo com a terra. Todos os instrumentos percussivos utilizados na música de Ita eram 

primitivos, instrumentos que tiveram sua origem em épocas arcaicas, criados por povos das 

mais diferentes culturas, dos quais estávamos evocando. Era preciso criar uma sonoridade 

para um espetáculo que pretendia ligar o cerne da vida do humano ao animal. Segundo José 

Miguel Wisnik “A música primitiva trava antes de mais nada uma relação com o corpo 

indiviso da terra: seus fluxos germinais intensos são inscritos ruidosamente, dolorosamente, 

no corpo dos homens e das mulheres...” (WISNIK, 1989: 31). 

Os outros instrumentos, guitarra e trompete, representavam a parte contemporânea da 

música. Todo o som era amplificado eletronicamente, com os recursos tecnológicos de que 

dispunha-nos. Do encontro das duas famílias de instrumentos, primitivos e tecnológicos, 

foram criadas as texturas, os climas, os estados, as paisagens e cores sonoras do espetáculo. 

Seus criadores são Fred Nascimento, Hidemburgo Hipólito e Mário Sérgio (diretor musical do 

espetáculo). 

 

4.1.4. A cena 

 

Ita iniciava com a grande explosão do Big Bang, – corpo, som e luz – logo após os 

atores-performers, começavam por serem partículas atômicas, depois se transmutavam em 

                                                           
51-52 – Paisagem Sonora - O conceito de “Paisagem Sonora” tornou-se conhecido a partir do trabalho produzido 

pelo compositor/professor canadense Murray Schafer. Em seus estudos, ele trabalha com a percepção de sons, 

dos mais diversos ambientes. 
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células, em seguida as primeiras formas de vida, e na sequência lagartos, mamíferos, pássaros, 

até chegarem ao Homo Habilis
53

, depois o Homo Erectus
54

, e o Homo Sapiens
55

. 

Durante a primeira cena os atores-performers eram expostos tal qual esculturas, por 

alguns minutos eles assumiam diversas personas em posturas corporais que reapareciam 

durante o desenvolvimento do espetáculo. Durante essa cena, eram projetadas imagens 

abstratas sobre seus corpos.  

No transcorrer do espetáculo há momentos em que os atores-performers se 

metamorfoseiam, ou seja, passavam de uma persona para outra – de felino para pássaro, por 

exemplo – todas as transformações corporais eram realizadas com movimentos em câmera-

lenta, pois a metamorfose ocorrida no corpo do ator-performer, de um animal em outro, 

também era uma cena que marcava a mudança de cena e a passagem do tempo ficcional de 

alguns milhões de anos. Para Lehmann: “O corpo mudo do animal se torna a quintessência do 

corpo humano oferecido em sacrifício. Ele transmite uma dimensão mítica. (...) No teatro pós-

dramático declara-se o quanto a realidade do corpo humano tem afinidade com a do corpo 

animal”. (LEHMANN, 2007: 351).  

Usamos a câmera-lenta como recurso de ampliação/passagem do tempo. Pois as 

metamorfoses exigiam uma tensão corporal e mental muito grande do ator-performer, mas 

oferecia ao espectador uma imagem em movimento de gesto puro. O teórico Hans-Thies 

Lehmann refletindo sobre o uso da câmera-lenta na contemporaneidade diz: “Entre as 

imagens corporais que podem ser consideradas sintomáticas do teatro pós-dramático se insere 

a técnica do movimento em câmera-lenta, que é encontrada em toda parte como 

desdobramento de Wilson”. (LEHMANN, 2007: 341). 

No final do espetáculo, o avançar do tempo era mostrado através da presença de danças 

tribais, primitivas. Tomando como base a história da dança, foram utilizadas danças de 

diferentes povos e épocas. Danças tribais ritualísticas circulares sem nenhum objeto no centro 

                                                           
53 – Homo Habilis é uma espécie de hominídeo que viveu entre 1,5 a 2 milhões de anos. Esta espécie é das 

pertencentes ao gênero Homo, a que menos se parece com o H. sapiens. O H. habilis foi o primeiro a construir e 

utilizar ferramentas de pedra lascada, o que lhe valeu o nome específico: habilis, o habilidoso. Suas ferramentas 

eram feitas de ossos, madeira, e principalmente a pedra (lascada). 

54 – Homo Erectus é uma espécie que viveu entre 1,8 milhões de anos e 300 000 anos atrás. Habitantes de 

cavernas, produziam e usavam ferramentas bem mais elaboradas (como machados de mão), que representam a 

primeira ocorrência no registro fóssil de um design consciente. Acredita-se que produziram ferramentas de 

madeira e armas, mas não foram preservadas. Foram provavelmente os primeiros a usar o fogo. 

55 – Homo Sapiens pertencente ao gênero Homo, família Hominidae. Os membros dessa espécie têm um cérebro 

altamente desenvolvido, com inúmeras capacidades como o raciocínio abstrato, a linguagem, a introspecção e a 

resolução de problemas. Evidências de DNA mitocondrial indicam que o homem moderno teve origem na África 

oriental há cerca de 200.000 anos. 
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da roda, depois as danças ao redor de deuses/ídolos/totens. No espetáculo os “totens” são 

construídos pelos corpos dos performers. 

 

Roteiro das cenas de Ita. Este roteiro não foi ‘único’, o work in progress perdurou durante os 

doze anos que Ita foi apresentado. Configurando-o como um espetáculo mutante. 

 

          1. Big-Bang – Utilizando o corpo dos performers, o som, a iluminação e as projeções, 

apresentava a explosão inicial que deu origem ao universo.  

          2. Formas aquáticas – A vida surgiu na água! A partir dessa afirmação, apenas com 

movimentos corporais e expressão plástico-sonora, criava-se o que seriam as primeiras formas 

de vida de nosso planeta.  

          3. Répteis – A vida fora da água, em terra firme. Os primeiros animais que saíram da 

água em busca da luz do sol e de alimento, deram origem aos répteis e aos lagartos que 

travavam violentas lutas por território. 

          4. Felinos – Os mamíferos, tendo evoluído a partir dos répteis, foram os primeiros 

animais de sangue quente, representam o próximo passo da vida. No espetáculo os felinos 

foram escolhidos como representantes dos mamíferos na escala da evolução. 

          5. Pássaros – Tão evoluídos e inteligentes como os mamíferos, os pássaros alimentam e 

protegem os filhotes, no espetáculo dançam a vida. 

          6. Primatas – Neste quadro são abordados os primatas superiores, principalmente pelo 

uso das mãos, e a inteligência. Foram traduzidas corporalmente as diferentes fases da 

evolução dos bípedes no planeta como o Homo Habilis, o Homo Erectus, e o Homo Sapiens. 

          7. Homem e 8. Rituais – através de danças arcaicas mágico-religiosas, mostrava-se a 

evolução do homem, primeiro uma dança em círculo, em seguida a dança que antecede uma 

caçada, e por fim uma dança de adoração realizada ao redor de um totem formado com os 

corpos dos atores-performers. Daí em diante seria a civilização. O espetáculo se encerrava 

neste ponto. 

          Um nono quadro foi acrescentado posteriormente, mas colocado na abertura do 

espetáculo, onde recortes de várias cenas que compunham o espetáculo eram expostas tal qual 

esculturas. A partir daí, o espetáculo passou a ser aberto com essas cenas esculturas em 

exposição, e, enquanto elas eram mostradas ao público, os músicos do grupo executavam um 

tema musical livre, preparando os atores-performers e os espectadores para o que viria a 

seguir. Sobre essa modificação Alexandre Nunes diz: 
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Em suas formas iniciais, o espetáculo reservava o momento final para as formações 

rituais, mas nas últimas apresentações os elementos rituais já estavam presentes 

desde o começo: num nono quadro que foi inserido antes da cena da origem, onde 

fragmentos dos vários quadros eram postos como fotografias, enquanto os músicos 

esquentavam seus instrumentos, bem como na nova interligação entre os quadros, 

onde os performers, como xamãs, batizavam-se com traços de pintura corporal que 

indiciavam as formas de vida que seriam incorporadas no quadro seguinte. Esta 

simples modificação acentuou o caráter metalingüístico do espetáculo, desde que 

não era mais e apenas no quadro final que o ritual (ali em círculo) transparecia (ao 

longo de um processo de desenvolvimento), mas todo o espetáculo ganhou um 

caráter de ritualização do desenvolvimento histórico, bioantropológico, do homem. 

O que se via e se sentia não era mais uma representação da evolução da vida, 

culminando com a realização de rituais, como uma característica especificamente 

humana, mas a própria ritualização dessa gênese. (NUNES, 2005:27) 

 

          As mesmas esculturas mostradas na abertura reapareciam durante o transcorrer do 

espetáculo, ou seja, as cenas iam evoluindo até chegar à gestualidade que os atores-

performers tinham mostrado no início do espetáculo, a cena era então paralisada por instantes, 

gerando grande intensidade e tensão. Nestes momentos os atores-performers, tomados pelas 

personas, passavam para a condição de esculturas vivas, e o espetáculo transformava-se em 

teatro imagem.  

 

4.1.5. Ita in Process: a metamorfose continua 

 

 

 

Ita in Process – performers: Alexandre Nunes, Jailson de Oliveira e Lau Veríssimo. Slides: Virgínia Marques. Foto: Raphael 

Pontual. 

 

Sua natureza mutante acompanhou os espetáculos durante todo o seu percurso, nos anos 

finais da década de 1990, o work in process foi ampliado, o grupo realizou laboratórios 
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sensoriais em locais como praias e matas
56

, colocando o corpo em contato com elementos 

naturais, a fim de que os atores performers sentissem no corpo as sensações provenientes do 

contato com elementos como terra, água, areia, pedras, folhas, afim de que se estabelecesse 

uma ligação direta com seu devir animal. 

A busca dessa conexão com ecos primitivos através do corpo continuou com novas 

vivências sensoriais, em sequência foram realizados laboratórios de pintura corporal, com 

diversos tipos de pigmentos naturais, partindo de pesquisas da textura da pele de animais e de 

pintura corporal indígena. Essas experiências foram realizadas visando uma adaptação do 

espetáculo Ita de um vídeo-performance. Esses laboratórios aconteciam nos finais de semana 

e se prolongaram durante alguns meses. 

A fonte de Ita parecia não se esgotar, havia algo dentro de nós que nos impelia a 

continuar procurando as fontes sagradas de um ato ritual. No início dos anos 2000, novas 

experiências foram realizadas, desta vez com argila medicinal espalhada por todo o corpo, 

procedimento que acabou sendo incorporado ao espetáculo, essa nova fase Ita passou a se 

chamar Ita in Process, uma nova configuração para o espetáculo.   

A partir das vivências, ocorreram diversas modificações nas cenas, a argila passou a ser 

aplicada sobre o corpo dos atores-performers que passaram a usar um pequeno ‘tapa sexo’ em 

substituição ao body de corpo inteiro. A partir dessa mudança, os corpos desnudos, foram 

incorporados rituais de pintura corporal entre uma cena e outra. Essa simples modificação 

levou o espetáculo a entrar numa fase ainda mais ritualística e performática, pois a pintura 

corporal realizada ao vivo com pigmentos naturais remetia imediatamente aos rituais 

sagrados. Resultou em cenas em que os atores-performers foram transformados em 

verdadeiros xamãs, que pintavam uns aos outros, à medida que o trabalho transcorria, e a cada 

nova pintura executada que antecedia uma nova cena, o ator-performer transformava-se na 

persona seguinte, no próximo animal, buscando dentro de si um eco primitivo, um devir 

animal, tal qual xamãs em transe, a encontrar um elo com o sagrado. Em cena, esse 

procedimento exigiu um alto grau de entrega por parte dos atores-performers e aumentou 

consideravelmente o nível da presença. Um corpo reinventado via performance, num 

profundo processo de subjetivação, de aproximação da arte com a vida, num trabalho que ao 

voltar-se para o passado, sem querer reproduzi-lo e sim resignificá-lo, apontou para o 

presente, para a criação de um tempo de ação, numa reinvenção cosmológica de si mesmo, 

como profetizou Artaud. 

                                                           
56 – Os laboratórios sensoriais aconteceram no ponto mais extremo do Cabo de Santo Agostinho, Vila de 

Nazaré, Praia de Suape, Cidade do Cabo – Pernambuco. 
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4.2. Caosmopolita: corpo-cidade 

 

 

Caosmopolita– foto: Lívia de Melo 

 

4.2.1. Enxergando a Cidade 

 

O segundo trabalho dessa pesquisa chama-se Caosmopolita, pois assim como em Ita, 

tomamos o corpo como motor da obra para uma encenação performática. Outro ponto que os 

aproxima, é que Caosmopolita também não foi construído a partir de um texto dramático, um 

procedimento recorrente no trabalho artístico do Totem, que proporciona a quebra da 

hierarquia entre as linguagens artísticas, assunto já abordado anteriormente.  

Estamos na era da pós-modernidade, de grande avanço tecnológico, de máquinas cada 

vez mais inteligentes. Mas também dos condomínios fechados, de casas e edifícios gradeados, 

da dominação dos corpos via o biopoder “... é a forma de poder que regula a vida social por 

dentro, acompanhando-a, interpretando-a, absorvendo-a e a rearticulando.” (HARDT e 

NEGRI, 2005: 43). 

Na atualidade as pessoas se trancam dentro de suas residências, engazopados de 

televisão assistindo todo tipo de crimes: assaltos, assassinatos e guerras transmitidas ao vivo. 

O sexo é online, nas redes sociais as pessoas assumem identidades ficcionais, instala-se uma 

nova realidade, a virtual. Milhões de pessoas vivem isoladas no seu cotidiano, prostrados 
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diante das telinhas, ao mesmo tempo conectados e sós, solitários em solidão coletiva. Lá fora 

está a cidade que te devora, com suas ruas, becos e avenidas. Violência, desconfiança, gazes, 

medos, suicídios. Sentimos a necessidade de ‘levantar’ o perfil obscuro da cidade, seus 

lugares escuros, sua loucura. Cidade que concentra todos os elementos desse novo tempo, a 

insegurança, a descrença política, o consumo. 

O caminho da criação nos levou às mais diversas fontes artísticas/estética, registro aqui 

um filme de fundamental importância para Caosmopolita, Laranja Mecânica de Stanley 

Kubrick (1971), que fala de um futuro (tempo indeterminado), onde o poder repressor do 

estado é tão violento quanto a violência gratuita de uma gang formada por jovens de classe 

média, que se divertem cometendo crimes.  

O filme toca em pontos importantes que estávamos pesquisando e discutindo como a 

violência e o desrespeito à vida. O filme tem um fator nos chamou a atenção, em meio a 

tantos atos sombrios e violentos, os personagens da gang se vestem de branco. Estávamos 

mergulhados numa pesquisa artística, discutindo certos aspectos negativos do caos que se 

instalou nas grandes cidades, e por que não usar o branco no figurino? Queríamos um 

espetáculo em preto e branco, mas não queríamos usar a cor no figurino, e o filme nos 

mostrou o caminho. Uma alegria, um momento oportuno para romper com a cadeia dos 

signos e subverter a lógica. Um figurino que servisse para toda e qualquer cena do espetáculo, 

funcionando quase como um signo neutro, como havíamos feito com o figurino de Ita. 

Em Caosmopolita não há a performação da ‘gang’ tal qual o filme de Kubrick, temos as 

pessoas que sofrem a ‘ação da gang’. A violência urbana é mostrada em cenas como ‘Beco 

dos Corpos’ e ‘Beco da Perseguição’, das quais falarei mais adiante. Nas leituras e pesquisas 

cheguei a Michael Hardt e Antonio Negri no livro Multidão (HARDT E NEGRI, 2005), que 

fala do Movimento ‘Macacões Brancos’, um grupo militante da nova esquerda europeia, 

muito atuante no final da década de 1990, que usavam macacões brancos para se 

diferenciarem dos operários de fábrica que usavam macacões azuis. Outra questão importante 

é que os Macacões Brancos significavam ‘invisibilidade’. Em Caosmopolita pensamos num 

figurino que unificasse a multidão, anonimamente, em qualquer cena/situação. 

Apesar de Caosmopolita não ser um trabalho político, tipo teatro épico, ele é 

profundamente político por outras vias, como denúncia, como questionador da realidade. As 

personas performadas pelos atores-performers personificam a população das grandes cidades, 

a mão de obra do novo capitalismo.  
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A partir da apropriação do conceito de “platô”
57

, que Deleuze e Guattari lançaram na 

área da literatura, trazendo-a para o teatro, visualizamos uma encenação em que cada cena é 

independente umas das outras, verdadeiros “platôs”. Caosmopolita é um espetáculo que, não 

tem o compromisso de contar uma história, pois foi criado com cenas independentes, o que 

permite suprimir algumas cenas ou mudar sua ordenação dentro da roteirização sem 

prejudicar o espetáculo, mas todas são recortes do caos urbano que se comunicam entre si. 

São “platôs”, conectados por rizomas. “Cada “platô” pode ser lido em qualquer posição e 

posto em relação com qualquer outro.” (DELEUZE E GUATTARI, 1995). 

Ao compararem um livro feito de platôs a um livro do modelo arbóreo, feito de 

capítulos, com pontos de culminância e conclusão, Deleuze e Guattari afirmam: 

 

Contrariamente, o que acontece a um livro feito de “platôs” que se comunicam uns 

com os outros através de micro fendas, como num cérebro? Chamamos de “platô” 

toda multiplicidade conectável com outras hastes subterrâneas de maneira a formar e 

estender um rizoma. (DELEUZE E GUATTARI, 1995: 33). 

 

A questão é transpor o mesmo princípio para o teatro. Detendo-nos sobre os elementos 

que compõem Caosmopolita, as performances dos atores-performers, o cenário, os textos 

imagéticos, a música e os ruídos, com toda uma gama de significações e possibilidades de 

comunicação entre eles, toda sua polissemia, seus fluxos e estados, não restam dúvidas de que 

se trata de uma encenação rizomática. 

Na verdade esse caminho já vem sendo trilhado pelo Totem durante todo o seu 

percurso, a leitura de Deleuze e Guattari vem corroborar com nossa pesquisa, jogar luz sobre 

a história das encenações do grupo, demonstra uma afinidade com uma forma de pensar pós-

estruturalista, que nos impele a criar trabalhos de natureza rizomática, não arbórea. É 

exatamente assim que as cenas de Caosmopolita se ‘comportam’, isto é, são partes de um 

todo, mas não são encadeadas e dependentes, são sim interdependentes do ponto de vista do 

leitmotiv, mas não do texto, de um enredo ou conflito. 

 

4.2.2. A Cidade no Corpo 

 

Para a criação de Caosmopolita foram desenvolvidas pesquisas que proporcionassem o 

desvelamento de como a cidade é percebida pelo corpo, como conjunto de condições 

interativas, e como o corpo expressa a síntese dessa interação, manifestando-a. Uma ideia 

                                                           
57 – Ver mais em Mil Platôs Vol. 1 de Gilles Deleuze e Félix Guattari, 1995. 
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baseada na hipótese de que a experiência urbana fica inscrita no corpo daquele que a 

experimenta, e dessa forma também o define. O caos urbano em que todos nós vivemos serviu 

de base, pois contém os elementos essenciais para o trabalho. Foi necessário investigar o 

corpo infectado pela urbanidade, suas contradições, seus traumas, suas neuroses, a solidão 

coletiva, a violência, o medo, o caos vivenciado no dia a dia.  

Mas a pesquisa não se restringiu ao que observamos e vivemos nas ruas e nos 

ambientes, pois o que é visível é apenas uma parte da vida dos habitantes da urbe polifônica, a 

outra parte esta por dentro dos seus habitantes, e os atores-performers são parte dessa 

realidade, assim, a busca se estendeu por dentro de cada um.  

A partir dos parâmetros citados, o corpo foi tomado como pedra de toque da encenação, 

o motor da obra. O trabalho consiste em mostrar o corpo como reflexo do ambiente, infectado 

pelo meio, versus o corpo como manifestação de subjetividades. “Corpo e mundo revelam 

uma relação recíproca, geradora de múltiplos sentidos para ambos”. (PONTY, 1999 apud 

PORPINO: 2006, 47).  

As pesquisas passaram por estudos de técnicas corporais, teatrais, performáticas e de 

dança contemporânea, gerando gestos, movimentos, posturas e cenas, tomando ações 

humanas cotidianas e íntimas como referências e recriando-as artisticamente. Outros 

procedimentos também foram acionados como estudos da psicologia arquetípica, no livro 

Cidade e Alma James Hillman afirma que as ruelas, enquanto lugar da profundidade, são a 

parte obscura da cidade, o mistério da cidade, o coração, (HILLMANN, 1983), mais leitura de 

textos, poemas e imagens. Os elementos de que dispúnhamos foram reelaborados e a partir 

deles os atores-performers buscaram lhes atribuir sentidos.  

Foram realizados trabalhos focados no universo psicofísico do ator-performer, a partir 

de sua vivência, de sua memória corporal e sensorial. As performances individuais foram 

sendo construídas nos laboratórios, incluindo a criação de personas. A cada encontro todos os 

envolvidos no processo traziam novas ideias, sempre chegavam novas propostas de 

experimentação gestual ou movimentação, alguns incorporados outros descartados, ideias que 

aos poucos foram gerando novas cenas. Além de estudo e observações da realidade, a 

paisagem sonora da cidade, a paisagem visual, a vida das ruas. 

Importante registrar a influência de Pina Bausch no processo de criação, principalmente 

no que diz respeito à memória corporal dos atores-performers e à utilização da fragmentação 

e da repetição na textura das cenas, pois em Caosmopolita tanto trabalhávamos com gestos 

cotidianos que precisavam ser transformados em gestos simbólicos, estéticos, como o gesto 

técnico. Segundo Ciane Fernandes “Bausch utiliza ambos os tipos de gestos – técnico e 
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cotidiano. Em muitos casos, o gesto técnico é repetido até ganhar significação social e estética 

crítica”. (FERNANDES, 2000: 22). A aplicação desses princípios foi determinante na 

construção das performances constituintes de Caosmopolita. 

 

4.2.3. Corporificando o Caos 

 

Caosmopolita é polissêmico e polissônico, pois envolve diversos textos, ou seja, o texto 

contido na performance dos atores/performers: gestos e movimentos; textos sonoros: música 

e ruídos; textos visuais: figurinos, maquiagem, iluminação, e cenografia – pedaços de tecidos 

dispostos de tal maneira que lembrassem edifícios colocados de ponta-cabeça nos quais eram 

projetadas imagens da cidade em preto e branco – e um vídeo (em cores) de curtíssima 

duração. Resultando num texto cênico que procura traduzir o caos da urbe polifônica, 

lançamos mão de uma linguagem de não sequencialidade, com simultaneidades, 

sobreposições, e narrativa não linear, aberto a muitas leituras.  

Na concretude de encenação utilizamos três objetos tridimensionais, o primeiro: um 

enorme cubo de gelo que, durante todo o espetáculo pende do teto do espaço cênico, à medida 

que o espetáculo acontece, sincronicamente, o cubo de gelo desce em câmera lenta, 

aproximando-se lentamente do piso, até os momentos finais quando tocava o chão.  

 

 

Caosmopolita – foto: Carol Pires 
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Durante o transcorrer do espetáculo, há uma sobreposição de textos imagéticos, o 

público dispõe de diversas camadas de textos para interpretar, as imagens em movimento, ou 

seja, as ações corporais dos atores-performers contidas em cada cena; as imagens projetadas, 

isto é, a cenografia composta pelas projeções de fotografias e desenhos sobre os tecidos; as 

imagens dos objetos cenográficos que passavam pela cena, como o bloco de gelo e o caixote 

Mondrian
58

; mais o figurino, a música instrumental, a luz, e os poemas que entravam de 

maneira transversal.  

Sabemos que diante de um trabalho de artes cênicas a leitura de imagens é realizada a 

partir das referências culturais de cada espectador, dependendo do reconhecimento de códigos 

e convenções culturais que porventura o trabalho contenha. Não há como mensurar o grau de 

entendimento do público, mas as pessoas que assistiram Caosmopolita, o sentiram de alguma 

maneira, e em algum ponto de seu ser foram tocados, pois não se percebe apenas pelo 

cognitivo. 

No campo das artes cênicas, Caosmopolita é um trabalho que habita um território de 

fronteira, pois contém características tanto do teatro, quanto da dança e da performance, não 

se apoiando em códigos convencionais que busquem significar algo. 

A busca da criação de sentidos foi o que definiu Caosmopolita enquanto trabalho 

corporal. Para Matteo Bonfitto:  

 

(...) chamarei de “sentido” o efeito de um processo de conexão entre as dimensões 

interior e exterior do ator-performer, desencadeado a partir não de conteúdos 

previamente estabelecidos, mas a partir dos elementos que envolvem a exploração e 

a execução dos materiais de atuação. Ou seja, o processo envolve, especifica e 

primeiramente, a relação entre o ator-performer, através da globalidade de seus 

processos perceptivos e tais materiais. É a partir dessa relação, que frequentemente 

não é regida por uma rede semântica pré-determinada, que os sentidos podem ser 

produzidos. (BONFITTO, 2008: 95).  

 

Em Caosmopolita as cenas foram criadas a partir da intenção de produzir sentidos. 

Cenas estas que estavam conectadas com as imagens, vídeo, fotografias e desenhos, 

projetados, num diálogo constante com música, todos com o mesmo peso dentro da 

encenação, rizomas. 

 

Contra os sistemas centrados (e mesmo policentrados), de comunicação hierárquica 

e ligações pré-estabelecidas, o rizoma é um sistema a-centrado não hierárquico e não 

                                                           
58 – O referido caixote Mondriam foi criado a partir de releitura da obra do pintor modernista holandês Piet 

Mondrian (1872 - 1944), fundador da corrente artística conhecida como neoplasticismo. Destacou-se com obras 

abstratas geométricas, principalmente trabalhando com formatos retangulares. Sua obra, muitas vezes copiada, 

continua a inspirar a arte, a moda, o design, e a publicidade. 
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significante, sem General, sem memória organizadora ou autômato central, 

unicamente definido por uma circulação de estados. (DELEUZE E GUATTARI, 

1995: 33). 

 

Entre o final do décimo quadro (aglomerado) e o começo do nono quadro (Pisar nos 

Outros), um caixote vazado, construído a partir de uma releitura de Piet Mondrian, chamado 

de caixote Mondrian, é introduzido no palco conduzido por duas atrizes-performers, a ação 

era a seguinte: enquanto uma terceira o escalava, as outras o reviravam continuamente, de 

modo que, quem o escalava estava sempre recomeçando, esta cena foi concebida a partir da 

ideia de ‘estar sempre recomeçando’, inspirada no mito de Sísifo
59

.  

 

 
Caosmopolita – foto: Carol Pires 

 

O sentido do caixote era modificado a cada cena, dependendo do manuseio e 

movimentação dos atores-performers, além da ‘escalada’, ele foi usado como ‘edifício’, na 

cena do suicídio; cubículo, na cena da solidão, que remetia a os mais variados ambientes, 

poderia ser uma cela, um quarto, o fim de um corredor, um banheiro, o final de um beco sem 

saída, ou outras interpretações por parte do público.  

“Na cena contemporânea, os procedimentos que operam com o uso da relativística, 

de narrativas superpostas e simultâneas, a incorporação de textos/imagens e 

signagem subliminar, carregam a possibilidade de legibilidade do fragmento, estão 

consonantes com os encadeamentos mentais de nossa época. Estamos diante de uma 

nova epistemia, em que harmonia, balanço e proporção dão lugar a desarmonia e 

narrativas sem significados fechados”. (COHEN, 1998: 22).  

                                                           
59 – Personagem da mitologia grega encarnou a astúcia e a rebeldia do homem frente aos desígnios divinos. Foi 

condenado a repetir sempre a mesma tarefa de empurrar uma pedra do sopé de uma montanha até o topo, sendo 

que toda vez que ele estava quase alcançando o topo, a pedra rolava novamente montanha abaixo até o ponto de 

partida. 
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O roteiro de Caosmopolita mudou constantemente, o que apresentamos nesse texto não 

foi definitivo, foi um constante work in progress, a própria natureza do trabalho permitia a 

metamorfose, dependendo das circunstâncias e de novas propostas trazidas por algum 

membro do grupo, pelo encenador, pela adequação ao espaço. Com a dinâmica de ensaios e 

apresentações, alguns quadros foram suprimidos e outros acrescentados no decorrer do tempo. 

 

4.2.4. O Som do caos 

 

Faz-se necessário acrescentar o papel da música em Caosmopolita, sua 

concepção/criação aconteceu de maneira simultânea à criação do espetáculo. Era necessário 

criar uma música que traduzisse o caos e envolvesse o público, sonoramente, fisicamente, 

metafisicamente.  

Para esse espetáculo o grupo criou temas instrumentais na linha do jazz-rock, 

priorizando a fusão de estilos, profundamente urbana, com influência da música experimental 

e atonal, com muito espaço para improvisação. Da mesma maneira como aconteceu em Ita, a 

trilha de Caosmopolita também está carregada da ideia de paisagem sonora, só que dentro do 

universo sonoro caosmopolitano.  

 

 

Caosmopolita – atrizes-performers em 1º plano e músicos em 2º plano. Foto de Leonardo Marinho 
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Caosmopolita requeria texturas sonoras que remetessem ao caos urbano, que falasse ao 

público a mesma língua (embora diferente) da cena. Isso implicou numa ampla pesquisa de 

timbres, para que pudéssemos atingir a cor do som que o espetáculo pedia. Na sua execução 

foram utilizados instrumentos musicais ‘tradicionais’ como a guitarra, e uma percussão de 

variados timbres, obtidos de uma gama enorme de objetos, máquinas, ferramentas e diversos 

tipos de lixo urbano, como: martelos, botijão de gás, garrafas, botijões plásticos, parafusos, 

serrotes, jornais velhos, latas, pedaços de madeira e metal, entre outros. Os músicos 

responsáveis pela trilha sonora são Cauê Nascimento, Fred Nascimento, Thiago Lassere, o 

guitarrista Mário Sérgio participou, apenas, do início do projeto. 

Talvez por conta da energia que a música continha, ou mesmo pelo estilo das músicas, 

as apresentações de Caosmopolita tinham um quê de ‘acontecimento’, um clima de show, os 

músicos permaneciam no espaço cênico durante todo o transcorrer do espetáculo, passavam a 

ser personas dentro dos ‘ambientes’ criados pela cenografia, pelas paisagens visuais, e pela 

movimentação dos atores-performers a cada nova cena.  

 

Roteiro das cenas platôs, essa sequência não é única, ou seja, por se tratar de um work in 

progress, está sempre em processo de metamorfose.  

 

1. Mergulho – Enquanto a música envolve o ambiente, os atores-performers entram no 

espaço cênico em fila indiana, executando movimentos que remetem a um mergulho. 

É um mergulho no universo caosmopolitano. Simultaneamente acontecia a projeção de 

uma overdose de imagens fotográficas, cada uma dessas imagens já era uma mixagem 

de diversas fotografias. 

2. Choque – Com forte intensidade de som, os performers eram tomados por espasmos, 

se debatendo no chão como que tomados por forte corrente elétrica. O choque era 

repetido cinco vezes, nos intervalos entre eles, os atores-performers sentavam e sobre 

eles eram projetados a imagem de código de barras. 

3. Metrô – O ritual urbano que se repete todos os dias para milhões de pessoas. O 

deslocamento de dezenas de quilômetros de um subúrbio distante ao centro da cidade. 

Uma versão da correria em busca da sobrevivência, percorrer muito espaço em pouco 

tempo. Mais uma vez as questões tempo-espaço.  A angústia, a correria, o sobressalto. 

Mostrados de maneira subjetiva e simbólica. 

4. Porta(s) – Um ator-performer ocupando o centro do palco, assumindo (com o corpo) 

diversas portas, todos os outros executavam várias passagens pelo palco, sempre 
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entrando e saindo pela(s) porta(s), e a cada nova passagem, o ator-performer assumia 

uma nova persona.  

5. Multidão – Atores-performers se deslocam em grupo pelo espaço em diversas 

direções. Uma multidão que caminha, os corpos estão juntos, mas não se comunicam. 

A caminhada é executada em câmera lenta. 

6. Vitrine – Atores/atrizes-performers posicionados imóveis, na boca de cena, tal qual 

manequins de vitrine, e sobre seus rostos uma faixa de luz. Corpo/objeto. 

7. Mãos – Com o espaço mergulhado no escuro, a única imagem que se pode ver são as 

mãos dos atores-performers, iluminadas por uma lanterna, atravessam todo o espaço 

em diagonal. São mãos tensas, que disputam espaço, que pedem, tentam agarrar, 

agonizam.  

8. Transeuntes/atropelamento – Neste quadro os atores-performers com relativa carga 

simbólica, se transformam em inúmeros transeuntes. No meio do quadro acontece um 

atropelamento que provocava as mais variadas reações, do desespero à frieza. 

9. Dá licença – Como em muitos momentos da vida, todos os atores-performers 

tentavam ocupar o mesmo lugar no espaço, empurrando-se, espremendo-se. 

Predominando a ausência de gentileza, a vontade do mais esperto, do mais forte. Sem 

o menor respeito com os outros, uma guerra.  

10. Aglomerado– Seguindo a energia do quadro anterior, os atores-performers se 

aglomeram de costas um para o outro, apoiam-se um nas costas dos outros. 

Lentamente saem do plano alto para o baixo até chegar ao chão, em seguida voltam ao 

plano alto, desfazem o aglomerado e correm. O caixote Mondrian é introduzido no 

espaço cênico, uma atriz-performer o escala repetidamente, sempre recomeçando, 

tarefa tal qual à de Sísifo, já mencionada nesse texto. 

11. Pisar os outros– Duas atrizes-performers entram no caixote Mondrian e uma terceira 

o escala. Numa escala ascendente, cada uma das atrizes-performers pisa no rosto da 

que esta abaixo. Uma delas permanece no caixote Mondrian, enquanto as outras o 

giram a fim de deixá-lo de frente para o público.  

12. Solidão – Este quadro é uma releitura de uma escultura do artista plástico Ron 

Mueck
60

, a atriz-performer que ocupa o caixote Mondrian, lá permanece imóvel 

durante os quatro quadros seguintes.   

                                                           
60 – Ron Mueck - Escultor australiano hiper-realista que trabalha na Inglaterra. As suas esculturas 

reproduzem fielmente os detalhes do corpo humano. Mas seus trabalhos são executados em escala 

desproporcional ao corpo humano. 



84 

 

13. Suicídio – Enquanto a atriz-performer permanece dentro do caixote Mondrian, 

mergulhada na solidão, no seu ‘canto’, outra escala o caixote e ao chegar ao seu topo 

joga-se lá de cima.  

14. Interação corpo/cidade – Duas atrizes-performers executam uma coreografia onde os 

corpos interagiam com o cenário e com o caixote Mondrian, gestos e movimentos que 

falam da simbiose do corpo com a cidade. 

15. Corda – A cena consiste num embate simbólico entre dois corpos ligados por uma 

corda, estabelece-se um paradoxo entre os corpos, ou seja, de estarem ligados e ao 

mesmo tempo em luta. 

16. Claustrofobia – Nesta cena quatro atores-performers deitam no chão formando um 

quadrado, seus corpos a partir daí passam a configurar as paredes de um cubículo. Na 

parte de dentro do cubículo formado pelos quatro corpos, um ator-performer executa 

um solo de dança-teatro tendo a claustrofobia como mote. 

17. Beco dos corpos – Cena de muita tensão, onde acontecem diversas passagens de 

corpos carregando outros corpos. Os atores-performers fazem todo o percurso do 

espaço cênico em câmera lenta.  

18. Brigas – Cena de violência urbana. Os atores-performers brigam com inimigos 

invisíveis. O público é convidado a completar a cena com sua imaginação. 

19. Muro – Utilizando apenas gestos, os atores-performers realizam diversas ações 

relacionadas com o muro como espaço urbano, como ‘olhar por cima do muro’, 

‘namorar encostado no muro’, entre outras, mas todas mantinham relações com muros.  

20. Beco da perseguição – A ditadura da realidade, o medo cotidiano, a paranoia de estar 

sendo seguida, a necessidade de passar por lugares escuros, estranhos, esquisitos. O 

pavor, a correria. 

21. Divã– Em sequência, três atrizes-performers deitam-se numa poltrona adotando 

posturas extra cotidianas, estranhas, e passam a ‘narrar histórias’ por meio de 

glossopoieses, remetendo ao divã do psicanalista. 

22. A Cidade – Enquanto um dos músicos fala um poema concreto, tendo a cidade como 

tema, as atrizes-performers ‘respondem’ com o corpo a cada frase citada. Uma 

referência ao reflexo da cidade no corpo. 
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Texto da cena A Cidade: 

A cidade 

A cidade me deixa 

A cidade me deixa Louco  

A cidade me deixa Louco demais 

A cidade me deixa Louco demais agora 

A cidade me deixa Louco demais agora eu vou 

A cidade me deixa Louco demais agora eu vou embora 

A cidade me deixa Louco demais agora eu vou embora daqui 

A cidade me deixa Louco demais agora eu vou embora 

A cidade me deixa Louco demais agora eu vou 

A cidade me deixa Louco demais agora 

A cidade me deixa Louco demais 

A cidade me deixa Louco  

A cidade me deixa 

A cidade 

Fred Nascimento 

 

23. Tédio – Duas atrizes-performers executam uma sequência de posturas que remetem ao 

tédio sentido por milhões de espectadores diante da nada interessante programação da 

TV. O vazio, o tédio, a passividade. 

24. Estupro – Uma mulher perseguida por um homem que a estupra. A violência contra a 

mulher, o absurdo. Esse quadro é mostrado de maneira extremamente simbólica. Não 

há simulação naturalista do ato.  

25. Olhares – Os atores-performers se posicionam na boca de cena, todos seguem com um 

olhar compenetrado para um mesmo ponto no infinito que se desloca em câmera lenta. 

O olhar chega até o cubo de gelo. Logo após, começa uma tentativa angustiante de 

fugir. 

26. Abrir portas – Os atores-performers que estão no palco são tomados pela necessidade 

de liberdade, sair do caos asfixiante de qualquer maneira. As portas estão trancadas, é 

necessário muito esforço para abri-las. Todos saem, menos um. Uma metáfora que fala 

do ponto máximo da pressão que um ser humano pode suportar em determinadas 

situações. 

27. Gelo – Neste momento, o cubo de gelo que estava pendente do teto do espaço desde o 

início do espetáculo, toca o chão, o ator-performer que não havia se retirado da cena 

passa a interagir com o cubo de gelo. Essa interação é improvisada, cada ator/atriz-

performer que fez essa cena, teve liberdade de criar sua performance. 

28. Roda – Finalmente o último ator-performer sai de cena. Um músico do grupo dirige-se 

ao centro do palco e coloca uma roda de bicicleta para girar. Nesse momento abre-se 

um foco de luz sobre a roda, o gelo permanece iluminado e a música continua no 

ambiente até que a roda pare de girar. 
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O roteiro das projeções das imagens se conecta com algumas cenas, à medida que as 

cenas mudam de posição, são suprimidas, ou acontece o acréscimo de novas cenas, a 

sequência de projeções acompanha o reordenamento das mesmas. 

 

 

Cena 27 – Gelo. Ator-performer Leonardo Chagas. Foto Carol Pires 

 

Caosmopolita – Roteiro das projeções 

 

1. Overdose de imagens – cena1, Mergulho. Uma overdose de imagens são exibidas na 

abertura do espetáculo, momento em que a música envolve o ambiente e os atores-

performers executam o ‘mergulho’. Cada imagem foi criada a partir da mixagem de 

diversas fotografias sobrepostas. As imagens mixadas mostravam espaços públicos, 

fachadas de prédios coloniais e de arquitetura modernista, muros pichados, 

monumentos, ruas e avenidas. Todas as fotografias são de imagens refletidas em 

vidraças da cidade. Vidraças que separa o dentro do fora, que separam dualidades que 

fazem parte da mesma realidade. Todos os locais estão vazios, uma cidade sem 

habitantes. Vidros tornam a reflexão possível, o que imediatamente nos leva a refletir 

sobre os espaços vazios e a preenchê-los com corpos dos habitantes da cidade.     

2. Código de barra – cena 2, Choque. Imagem de um de códigos de barra é a projetada 

sobre os corpos dos atores-performers e nos tecidos, enquanto todo o espaço cênico 

mergulha na escuridão. Nesse momento a imagem projetada é ao mesmo 
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tempo,imagem e iluminação. Uma imagem que fala do império do consumo, do 

avanço brutal da globalização, do momento histórico que estamos vivendo dominado 

pelo mercado, onde tudo pode ser mercadoria, inclusive o corpo. 

3. Multidão – cena 5, Multidão . Neste momento uma única fotografia é exibida, onde se 

vê é multidão caminhando, anônima, uma imagem comum a todos os grandes centros 

urbanos do planeta. Neste momento os atores-performers realizam uma caminhada 

que remete à automatização, uniforme, mecanizada.   

4. Faixa de luz – cena 6, Vitrine. A imagem desse quadro consiste numa faixa de luz 

refletida no rosto dos atores/atrizes-performers. A faixa de luz ilumina e realça os 

rostos dos atores-performers, que nesta cena são exibidos para apreciação, como 

mercadorias em uma vitrine. Mais uma mercadoria à venda, a coisificação do corpo. 

5. Transeuntes/atropelamento – cena 8, Transeuntes/atropelamento. Nesta cena, 

enquanto os atores-performers executam suas performances corporais de frenéticos 

transeuntes, são projetadas quatorze imagens de ruas, avenidas, calçadões e outros 

espaços públicos vazios. Mais uma vez as ausências de corpos nos espaços públicos 

que aparecem nas fotografias convidam o espectador a preencher as imagens com a 

imaginação, e com os corpos que se movimentavam em cena. Na metade da cena 

acontece um atropelamento. As personas reagem de diferentes formas, que vai do 

desespero à impassibilidade absoluta. Levantando questões do nosso tempo como a 

frieza, a alienação e a passividade diante do caos cotidiano. 

6. Suicídio – cena 13, Suicídio. A imagem permite observar a sombra de um corpo 

projetada no chão. Concomitantemente uma atriz-performer ocupa o caixote Mondrian 

e lá permanece por alguns instantes, outra o escala e ao chegar ao topo joga-se lá de 

cima. Uma das cenas de maior impacto do espetáculo, teatro de risco, de forte tensão 

corporal e emocional. 

7. Interação – cena14, Interação corpo/cidade. Foram usadas dezesseis fotografias do 

caótico centro da cidade e seus atores, camelôs, mendigos, apressados transeuntes. Em 

paralelo, duas atrizes-performers interagem com o cenário, utilizando uma 

gestualidade/movimentação de teatro dança. É o principal momento de simbiose 

corpo-cidade. 

8. Beco dos corpos – cena 17, Beco dos Corpos. As imagens projetadas nesse quadro são 

dezenove desenhos expressionistas de corpos deformados e rostos que gritam. 

Trabalhos que mostram uma humanidade sofrida, fantasmagórica. Neste momento na 
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cena acontecem diversas ‘passagens’ de corpos carregando outros corpos. Os atores-

performers trabalham em‘câmera lenta’ e muita tensão.  

9. Muro – cena19, Muro. Imagem única de pichação, do tipo que podem ser encontradas 

em qualquer grande cidade do planeta. Podemos dizer que a imagem resume o que é 

hoje a urbanidade globalizada. A agressão despersonalizada.  

10. Televisão – cena - Tédio. Uma sequência de oito imagens de canais de TV fora do ar. 

Enquanto essas imagens são projetadas, simultaneamente dois atores-performers 

olhavam a plateia como que assistindo TV. Uma referência à condição em que se 

encontram milhões de pessoas, companheiras da solidão, que matam o tempo diante 

da TV, ficando engazopados, alienados, apáticos, como que totalmente dominados 

pelo brilho da telinha, acompanhando uma programação comercial e vazia que aos 

poucos os dominam e os transformam em meros coadjuvantes da história. 

11. Poesia – cena - Olhares. Exibição de um vídeo de curtíssima duração, a única imagem 

colorida de todo o espetáculo. O vídeo começa com um plano geral mostrando o céu 

azul, sem mudança de plano, a câmera desce e mostra um trecho de mangue poluído, 

em seguida mostra a lama do rio Capibaribe, o lixo jogado do leito do rio, e termina 

mostrando uma palafita no primeiro plano, o rio e a vegetação em segundo e dois 

edifícios no horizonte. Neste momento uma voz em off citava trechos do poema 

Matéria da Poesia de Manoel de Barros. 

 

Caosmopolita – Atrizes/ator-performers em primeiro plano, músicos em segundo plano, no centro o gelo. 
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Após o estudo de Caosmopolita, vejo que do ponto de vista social e político é um 

espetáculo que se volta para questões ligadas diretamente ao ser humano, a realidade e aponta 

preocupações com o futuro daqueles que vivem em centros urbanos, a violência, a solidão, o 

medo, entre muitos outros temas postos pelo espetáculo. Do ponto de vista da linguagem, 

enxergamos com clareza um espetáculo híbrido, performático, rizomático, construído com 

‘cenas platôs’, com um trabalho corporal fronteiriço entre a dança e o teatro. Um trabalho que 

encontra ressonância nos novos paradigmas das artes cênicas. 
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Considerações Finais 

 

O percurso da pesquisa lança claridade sobre a curativa influência das ideias de Antonin 

Artaud sobre o teatro contemporâneo, pós-dramático, performático. Uma cura cuja 

consequência foi a controvertida contaminação causada pela performance no universo do 

teatro nos processos de criação do Totem, embora não reproduza o teatro da crueldade, longe 

disso há marcas artaudianas na sua encenação, como o afastamento da autoridade colocada no 

texto e no autor e o deslocamento para a construção processual do ‘texto cênico’, da cena e, 

principalmente, a busca de um teatro ritual. 

O ponto principal da reflexão de como a infecção causada pela performance se 

manifesta no Totem, é vermos a performance como uma forma de pensamento, como uma 

outra maneira de organizar a cena “que eu desorganizando posso me organizar, que eu me 

organizando posso desorganizar” (SCIENCE, 1994). Forma essa que desconstrói formas 

estabelecidas e gastas para dar início a um processo de reordenamento de forças criativas. 

O caminho tomado pela encenação, visando a criação e simultaneamente interação dos 

atores-performers com os outros elementos constitutivos do espetáculo foi a liberdade de 

criação, apoiada em indicações de leitura, vivências e laboratórios. Os atores-performers 

orientados pelo encenador, pesquisaram, experimentaram, criaram e formalizaram suas 

personas e performances num continuo processo de construção. Coube-lhes também a 

construção de seus ideogramas, seu espaço dentro da encenação em diálogo com os outros 

elementos. Coube ao encenador à tarefa de ordenar todas as performances em consonância 

com todos os outros textos constitutivos do espetáculo.  

Após essa análise da trajetória do Totem, dos espetáculos Ita e Caosmopolita, 

permanece a confiança de que o Totem, sem fazer concessões, manteve-se fiel à sua poética e 

consegue fazer um teatro que tem a cara do seu tempo.  

O grupo demonstra certa tenacidade em continuar desenvolvendo seu projeto estético, 

com trabalhos que se debruçam sobre a condição humana, seja ligada à ancestralidade ou à 

contemporaneidade. Em ambos os trabalhos do grupo aqui analisados, a performance é 

revelada como o meio e mecanismo de tráfego cultural,  redes criativas que são 

simultaneamente geopolítica institucional, econômica e afetiva de caráter local, e articulação 

de âmbito global. Ambos também fazem significativas contribuições metodológicas para o 

estudo da performance intercultural, modelagem mais profundamente contextualizada, 

historicizadas, e teorizadas maneiras de engajamento de tais práticas, atestando os desafios de 

organizar e delimitar seu inerentemente ingovernável objeto, a encenação performática. 
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ANEXOS 

 

Fichas técnicas dos espetáculos Ita e Caosmopolita 

  

Fichas do espetáculo ITA de 1991 a 2003 

 

ITA - 1991 

Ficha Técnica I 

 

Direção/encenação: Fred Nascimento  

Dramaturg: Tereza Farias 

Criação coletiva e roteiro: Grupo Totem 

Performers: Virgínia Marques, John Lima, Lau Veríssimo, Suzana Couto, Mariza 

Chrisóstomo, Zoraya Brayner, Marineide Paiva.  

Preparação corporal: Lau Veríssimo 

Figurino: Grupo Totem 

Maquiagem: Grupo Totem 

Iluminação: Luiz de França 

Direção Musical: Mário Sérgio 

Música: Fred Nascimento, Mário Sérgio e Hidemburgo Hipólito 

Fotografia: Claudia Rangel 

Produção: Grupo Totem 

 

ITA - I Movimento - 1992 

Ficha Técnica II 

 

Direção/encenação: Fred Nascimento  

Criação coletiva e roteiro: GrupoTotem 

Performers: Valderez Hipólito, Lau Veríssimo, Fernando Azevedo, Marineide Paiva, John 

Lima, Mariza Chrisóstomo, Suzana Couto, Zoraya Brayner, Virgínia Marques.  

Preparação corporal: Lau Veríssimo 

Voz: Marineide Paiva 

Figurino: Grupo Totem 
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Produção de Slides: Virgínia Marques 

Maquiagem: Grupo Totem  

Iluminação: Luiz de França 

Direção Musical; Mário Sérgio 

Música: Fred Nascimento, Mário Sérgio e Hidemburgo Hipólito  

Fotografia: Constance Schmidt 

Produção: Grupo Totem 

 

ITA - II Movimento - 1993  

Ficha Técnica III 

 

Direção/encenação: Fred Nascimento 

Direção Musical: Mário Sérgio 

Produção de Slide: Virgínia Marques 

Maquiagem: Tatiana Pedrosa 

Iluminação: Luiz de França 

Figurino: Grupo Totem 

Programação Visual: Alexandre Nunes 

Performers; Alexandre Nunes, Sávio Assunção, Lau Veríssimo, Jailson Oliveira, Suzana 

Couto.  

Música: Fred Nascimento, Mário Sérgio e Hidemburgo Hipólito 

Fotografia: Claudia Rangel 

Produção: Grupo Totem 

 

ITA - III Movimento - 1994 

Ficha Técnica IV 

 

Direção/encenação: Fred Nascimento  

Criação coletiva e roteiro: Grupo Totem 

Performers: Valderez Hipólito, Lau Veríssimo, John Lima, Suzana Couto, Sávio Assunção.  

Preparação corporal: Lau Veríssimo 

Figurino: Grupo Totem 

Produção de Slides: Virgínia Marques 

Maquiagem: Tatiana Pedrosa 
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Iluminação: Luiz de França 

Direção Musical: Mário Sérgio 

Música: Fred Nascimento e Mário Sérgio  

Fotografia: Claudia Rangel 

Produção: Grupo Totem 

 

ITA - IV Movimento - 1995 

Ficha Técnica V 

 

Direção: Fred Nascimento  

Criação coletiva e roteiro: Grupo Totem 

Performers: Valderez Hipólito, Sávio Assunção, Suzana Couto, Lau Veríssimo, John Lima, 

Ana Diniz, Jailson Oliveira   

Preparação corporal: Lau Veríssimo 

Figurino: Grupo Totem 

Produção de Slides: Virgínia Marques 

Maquiagem: Tatiana Pedrosa 

Iluminação: Luiz de França 

Direção Musical: Mário Sergio 

Música: Cauê Nascimento, Fred Nascimento e Mário Sérgio.   

Fotografia: Claudia Rangel 

Produção: Grupo Totem 

 

ITA V Movimento – 1995 - 2000 

 

Direção: Fred Nascimento  

Criação coletiva e roteiro: Grupo Totem 

Performers: Alexandre Nunes, Nara Salles, Angélica Costa, Jailson Oliveira e Lau Veríssimo. 

Preparação corporal: Lau Veríssimo 

Figurino: Grupo Totem 

Produção de Slides: Virgínia Marques 

Maquiagem: Tatiana Pedrosa 

Iluminação: Luiz de França  

Direção Musical: Mário Sergio 
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Música: Fred Nascimento e Mário Sergio.  

Fotografia: Claudia Rangel 

Produção: Grupo Totem 

 

ITA IN PROCESS – 2002/2003 

 

Direção/encenação: Fred Nascimento  

Criação coletiva e roteiro: Grupo Totem 

Performers: Alexandre Nunes, Lau Veríssimo, Jailson Oliveira. 

Preparação corporal: Lau Veríssimo 

Figurino: Grupo Totem 

Maquiagem: Tatiana Pedrosa  

Iluminação: Luiz de França 

Direção Musical: Mário Sérgio 

Música: Cauê Nascimento, Fred Nascimento e Mário Sérgio.  

Fotografia: Raphael Pontual 

Produção: Grupo Totem 

    

 

Fichas do espetáculo Caosmopolita de 2005 a 2010 

 

CAOSMOPOLITA - 2005 

Ficha Técnica I 

 

Direção/encenação: Fred Nascimento  

Criação coletiva e roteiro: Grupo Totem 

Performers: Aracelly Silva, Gabi Cabral, Inaê Veríssimo, Lau Veríssimo, Taína Veríssimo 

Preparação corporal: Lau Veríssimo 

Figurino: Grupo Totem 

Maquiagem: Tatiana Pedrosa 

Iluminação: Grupo Marco Zero 

Música: Cauê Nascimento, Fred Nascimento e Mário Sérgio 

Fotografia: Lívia de Melo 

Produção: Lívia de Melo e Totem 
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CAOSMOPOLITA - 2007 

Ficha Técnica II 

 

Direção: Fred Nascimento  

Criação coletiva e roteiro: Grupo Totem 

Performers: Aracelly Silva, Gabi Cabral, Inaê Veríssimo, Lau Veríssimo, Leonardo Chagas e 

Taína Veríssimo 

Preparação corporal: Lau Veríssimo 

Texto: poemas de Fred Nascimento  

Figurino: Maíra Caldeira 

Maquiagem: Tatiana Pedrosa 

Iluminação: Eron Villar 

Cenografia: Eduardo Souza /Art. Monta Design  

Imagens: Raul Kavamura e Josivan Rodrigues  

Música: Cauê Nascimento, Fred Nascimento e Thiago Lasserre 

Fotografia: Lívia de Melo 

Produção: Lívia de Melo e Totem 

 

CAOSMOPOLITA - 2009  

Ficha Técnica III 

 

Encenação: Fred Nascimento  

Criação coletiva e roteiro: Grupo Totem 

Performers: Gabi Cabral, Inaê Veríssimo, Lau Veríssimo, Taína Veríssimo 

Preparação corporal: Lau Veríssimo 

Texto: Poemas de Fred Nascimento e Manoel de Barros  

Figurino: Grupo Totem 

Maquiagem: Tatiana Pedrosa 

Iluminação: Catarina Brandão  

Cenografia: Eduardo Souza /Art. Monta Design  

Imagens: Raul Kavamura e Josivan Rodrigues  

Música: Cauê Nascimento, Fred Nascimento e Thiago Laserre 

Fotografia: Leonardo Marinho 

Produção: Grupo Totem 
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CAOSMOPOLITA - 2010 

Ficha Técnica IV 

 

Direção: Fred Nascimento  

Criação coletiva e roteiro: Grupo Totem 

Performers: Gabi Cabral, Inaê Veríssimo, Lau Veríssimo, Taína Veríssimo 

Preparação corporal: Lau Veríssimo 

Texto: Poemas de Fred Nascimento e Manoel de Barros  

Figurino: Grupo Totem 

Maquiagem: Tatiana Pedrosa 

Iluminação: Catarina Brandão  

Cenografia: Eduardo Souza - Art. Monta Design  

Imagens: Raul Kavamura e Josivan Rodrigues  

Música: Cauê Nascimento, Fred Nascimento   

Fotografia: Leonardo Marinho 

Produção: Grupo Totem 
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