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RESUMO  
 

A presente dissertação apresenta como propósito a análise do sujeito pós-

moderno na cena teatral brasileira contemporânea à luz das concepções de identidade 

presentes em Stuart Hall e das relações de convivência entre espectador e encenação. 

Foram utilizados como objetos de pesquisa três espetáculos de importantes companhias 

de teatro do país, estreados em 2015 e 2016: Nós (Grupo Galpão), Gritos (Cia Dos à 

Deux) e Caranguejo Overdrive (Aquela Cia). As entrevistas com os autores e diretores 

dos espetáculos analisados, utilizadas como principal referencial metodológico, 

apontam para a existência de um teatro brasileiro contemporâneo instituído a partir de 

atravessamentos artísticos, estéticos, sociais e humanos, interessado numa relação de 

presença e convivência com o público.   

 

PALAVRAS-CHAVE 
 
Sujeito, sujeito pós-moderno, pós-modernidade, ciências sociais, encenação, cena, 

teatro, cena brasileira, teatro brasileiro, contemporaneidade, Nós, Gritos, Caranguejo 

Overdrive. 

  



	

ABSTRACT 
 
The purpose of the present thesis is to analyze the postmodern individual in the 

Brazilian contemporary theatrical scene in the light of Stuart Hall’s concepts of identity 

and the coexistence relationships between spectator and staging. As object of research, 

it was used three plays (from prominent Brazilian companies) premiered in 2015 and 

2016: Nós (by Grupo Galpão), Gritos (by Cia Dos à Deux) and Caranguejo Overdrive 

(by Aquela Cia). Interviews with authors and directors of the analyzed plays — used as 

the main methodological reference — points to the existence of a contemporary 

Brazilian theater established from artistic, aesthetic, social and human crossings 

interested in a relationship of presence and coexistence with the audience. 

 

KEYWORDS 
 
Individual, postmodern individual, post-modernity, social science, staging, theater, 

Brazilian theatrical scene, Nós, Gritos, Caranguejo Overdrive. 
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Introdução – Prólogo 

Teatro e ciências sociais: uma relação sensível 

 

Outubro de 2017.  

A ideia da presente dissertação surge, ainda como projeto de pesquisa, a partir 

do desejo de provocar uma articulação sensível entre as ciências sociais e o teatro, entre 

a realidade e a encenação, entre a observação e a transformação, entre a constatação e a 

empatia, entre o sujeito-nós e o sujeito-outros. As intercessões entre esses campos 

revelam a potência do teatro ao conseguir superar a si mesmo, extrapolar a sua forma e 

atingir outros palcos da sociedade, compostos por diferentes saberes e fazeres.   

As ciências sociais e o teatro — enquanto arte viva e presencial — se cruzam, de 

certa forma, a partir do propósito de explicar, e ao mesmo tempo, interpretar a relação 

dos indivíduos com os seus pares, com a sociedade e com a cultura. Explicar para 

interpretar ou interpretar para explicar? Eis o dilema das ciências sociais, que encontram 

no teatro uma possibilidade de reverberação do sujeito, em seu pleno estado de 

diversidade, o que produz impacto social, transformando as relações em seu espaço-

tempo. 
“Em Soziologie der Sinne, Sociologia dos Sentidos, Georg Simmel observa que o olhar que 
dirijo inadvertidamente a outra pessoa revela meu próprio eu. O olhar que dirijo na esperança de 
obter um lampejo de seu estado mental ou de seu coração tende a ser expressivo, e as emoções 
mais íntimas mostradas dessa maneira não podem ser refreadas ou camufladas com facilidade” 
(BAUMAN, apud CASTRO, 2014). 
 
Tomando como inspiração o entendimento de Bauman a respeito dos processos 

de identificação suscitados por Simmel, pode-se compreender que, a partir do olhar para 

o outro, ainda que este seja um sujeito-ator ou um sujeito-personagem, tornamos o 

nosso ‘eu’ interior cada vez mais visível e compreendido, apesar da complexidade 

social. Nesse sentido, talvez a principal função do teatro seja estimular a reflexão sobre 

a vida do homem nos âmbitos social, cultural, político, afetivo e emocional.  

Teatro é presença. Teatro é cadência. Teatro é conhecimento de mundo. Teatro é 

divertimento. Teatro é sensibilidade. Teatro é convivência. Teatro é emoção em estado 

de pensamento a respeito da sociedade e de toda a vida humana. O teatro, ao apresentar 

as dinâmicas básicas da sociedade em cada lugar-tempo, tem a capacidade de refinar a 

percepção do sujeito, nunca através de uma grande revolução, mas por meio de 

pequenos, suaves e persistentes processos de convivência que transformam o mundo. 

Um dos elementos fundamentais do teatro é a relação presencial junto a um grupo que 



	

	 12 

se encontrou de modo aleatório para, durante um recorte de tempo e espaço, viver algo 

juntos, imaginar algo juntos. O teatro proporciona não apenas uma percepção sensorial, 

mas principalmente uma experiência polissêmica que abrange os campos auditivo, 

visual e sinestésico que, por sua vez, oferece uma experiência estética. E, 

principalmente, contribui com as variadas formas de coexistirmos.  

E aí encontra-se o aspecto do teatro enquanto forma de expressão, ou seja, a 

partir do ato teatral consegue-se dar forma a muitas ideias e experiências soltas no 

espaço e no pensamento. E, ao dar forma, o teatro procura entender, explicar e discutir 

sobre aquilo que está ganhando forma. Do ponto de vista dos encenadores, o que existe 

no início dos processos é somente pulsão — ideias relacionadas a alguns difíceis 

sentimentos. Quando a forma é dada, todos os agentes do processo de encenação, 

inclusive o público, relacionam-se com tais sentimentos. Ou seja, tudo existe em 

potência, em embate, pois tudo está prestes a se encontrar a partir de um processo de 

negociação. Quando a representação é criada, signos são estabelecidos e iluminam a 

existência da sociedade, gerando diálogo e pensamento. Assim, o teatro atualiza a 

relação com o outro, com o objeto e com a sociedade.  

O teatro vive, revive e passa por frequentes transformações que dialogam 

necessariamente com os movimentos do mundo em aspectos culturais, sociais, políticos, 

humanitários, ecológicos, entre outros. Deste modo, o teatro não pode nem deve ser 

pensado isoladamente, pois trata-se de um fenômeno que surge das sociedades. Logo, 

pensar, estudar e realizar teatro significa receber e acolher uma cultura em constante 

dinamização, aprumar a consciência histórica, lidar com os tensionamentos entre 

campos políticos e experiências de vetores múltiplos.  

Pode-se compreender o teatro — numa sala de espetáculos, na rua ou em 

espaços não convencionais — como um acontecimento inscrito no real, que apresenta 

sempre a perspectiva do outro como sustentação.  E o real trata-se do tempo de vida de 

cada uma das pessoas que está envolvida, direta ou indiretamente, no processo de 

encenação. O real constrói memória, reconfigura os tempos, amplia a percepção de 

vivência, aciona possibilidades de deslocamentos culturais e ainda possibilita a 

experiência das linguagens. Por estes motivos, a comunicação é um aspecto importante 

do fazer teatral. É necessário comunicar porque somos diferentes, comunicar num fluxo 

intelectual que se transforma a partir do olhar de tantos sujeitos-nós e sujeitos-outros. O 

teatro comunica e avalia as suas camadas de comunicação, bem como suas margens 

livres, de maneira a suscitar uma reflexão sobre os temas tratados.  
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Anos 2018 e 2019.  

O até então projeto de pesquisa ganha suporte mais robusto por meio de trocas, 

aprofundamento do referencial teórico, novos contornos de ideias, possibilidades 

originais e muitas descobertas. O percurso da própria dinâmica acadêmica, pelas 

variadas disciplinas do Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais, 

além da preciosa e fundamental orientação para a escritura do trabalho, possibilitaram 

uma articulação ainda mais abrangente com os temas tratados. Ajustes no escopo do 

projeto foram realizados, a problemática foi reorganizada e os objetivos receberam um 

recorte mais preciso. O referencial teórico foi ampliado de forma aplicada e o material 

empírico ganhou novas e arrebatadoras dimensões, até então não vislumbradas. Todo o 

processo seguiu, portanto, o melhor dos rumos.  

Janeiro-Setembro de 2020.  

O ano que jamais esqueceremos, do ponto de vista humano, social, político e de 

saúde pública. A pandemia do novo coronavírus e uma guerra sanitária se instalam em 

nosso país e no mundo. Nós, fazedores de teatro, de forma imperativa e necessária, nos 

afastamos de nossa segunda casa. A aglomeração — cúmplice determinante do fazer 

teatral — está proibida por tempo indeterminado ou até que a vacina ofereça oxigênio 

para a preservação de vidas e a reconstrução da cadeia produtiva do setor.   

São 176 dias de atividades presenciais interrompidas. 176 dias sem sentirmos o 

cheiro do teatro. 176 dias sem ouvirmos o terceiro sinal. 176 dias sem o frio na barriga 

típico das estreias e de cada apresentação. 176 dias sem admirarmos a vibrante 

aglomeração de nosso público. 176 dias sem fecharmos borderôs. 176 dias sem 

compartilharmos das conversas, debates e trocas com os nossos pares, com a nossa 

família teatral. Mas são dias igualmente marcados pela enorme criatividade do teatro 

que, mesmo em ambiente virtual, preservando a relação ao vivo, se reinventa, persiste, 

resiste e reexiste, ao apresentar ao público belos trabalhos, que certamente servirão 

como objetos de estudo de futuras pesquisas.  

A dissertação finaliza o seu percurso de escritura situada, portanto, nessa nova 

dimensão de mundo, que coloca foco no intenso debate sobre os conceitos de indivíduo, 

sociedade, coletividade e empatia. Atravessada de maneira inquestionável pelo 

momento presente, a dissertação ocupa, para a pesquisadora que vos escreve, o vazio de 

tempo e de espaço longe do teatro, longe de todos os nossos palcos. Então, por meio da 

pesquisa, mas também da recuperação e da articulação de uma espécie de memória 
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socioteatral, o presente trabalho foi produzido de acordo com os preceitos especificados 

a seguir.  

A presente dissertação apresenta como tema o sujeito pós-moderno na cena 

teatral brasileira contemporânea, utilizando como objeto de pesquisa três espetáculos de 

importantes companhias de teatro do país, estreados em 2015 e 2016.  

Em Nós (Grupo Galpão), enquanto preparam uma sopa, sete pessoas com 

identidades claramente fragmentadas (ou seja, com múltiplas possibilidades de 

representação dentro de um mesmo sujeito) partilham angústias e esperanças, 

entrelaçadas em diversos nós que vão tecendo uma rede sobre questões como violência 

e intolerância. A ambiguidade da dimensão coletiva é o tema central. A plateia é 

convidada a presenciar situações de opressão e de convívio com a diferença, provocadas 

pelas relações de proximidade entre ator e espectador, ator e personagem, cena e plateia, 

público e privado, realidade e ficção. 

O espetáculo Gritos (Cia Dos à Deux) apresenta três cenas, três gritos 

metafóricos e socialmente sufocados: Louise e a velha mãe, que trata da convivência 

entre feminino e masculino no mesmo corpo; O muro, que conta a história de um 

homem partido, cuja cabeça encontra-se de um lado do muro e o corpo no lado oposto e 

Amor em tempos de guerra, que traz à cena a luta dos refugiados do Oriente Médio pela 

sobrevivência.  

Caranguejo Overdrive (Aquela Cia) conta a história de um catador de 

caranguejos do Rio de Janeiro que é convocado para lutar na Guerra do Paraguai e, ao 

voltar anos depois, não se reconhece mais em sua própria cidade, sentindo-se 

marginalizado, diante das inúmeras possibilidades de identificação. Para onde olhar? 

Por onde seguir?  

Os três espetáculos possuem em suas estruturas dramatúrgicas e propostas de 

encenação um ponto em comum: a presença do sujeito complexo, fragmentado e 

descentrado, cuja identidade encontra-se em constante estado de transformação. É 

justamente a reverberação deste sujeito na cena teatral brasileira contemporânea que 

será analisada nesta pesquisa.   

Já o objetivo principal da dissertação consiste em estudar o sujeito pós-moderno 

à luz das concepções de identidade presentes em Stuart Hall, analisando a encenação 

brasileira contemporânea e as relações de espelhamento entre espectador e personagem. 

Quanto aos objetivos secundários, giram em torno dos seguintes desejos: estabelecer 

uma relação entre ciências sociais e teatro, interpretando as analogias dos indivíduos 
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com seus pares e a sociedade; analisar os principais aspectos da encenação 

contemporânea a partir do pensamento de Hans-Thies Lehmann e Jean-Pierre Sarrazac 

— importantes teóricos da estética teatral e do teatro pós-dramático ou drama 

contemporâneo; relacionar o sujeito pós-moderno à encenação contemporânea; situar o 

sujeito pós-moderno no contexto do teatro nacional da atualidade, a partir da análise da 

sociedade contemporânea nos três espetáculos objetos da pesquisa; e estudar a relação 

de espelhamento ou distanciamento entre sujeito-espectador e sujeito-ator / sujeito-

personagem, considerando como principal desdobramento a reflexão do público sobre 

sua própria condição enquanto sujeito fragmentado.  

Considerando a cena teatral brasileira contemporânea, as principais indagações 

que constituíram a problemática apontada pela pesquisa estão baseadas nas seguintes 

perguntas: Como as características da Pós-modernidade, ancoradas no processo de 

globalização, são percebidas a partir da reverberação do sujeito pós-moderno na cena? 

De que forma a fragmentação e o deslocamento das identidades culturais descentram o 

sujeito pós-moderno? E qual o resultado da relação entre sujeito-espectador e sujeito-

personagem que se encontram em profundo estado de convivência e empatia? 

O enquadramento teórico principal da pesquisa, que serve como instrumental 

para pensar a díade teatro-sociedade, articula o pensamento dos seguintes autores com 

os temas abordados: Stuart Hall (identidade cultural, sociedade moderna, pós-

modernidade, fragmentação do sujeito, crise de identidade); Denys Cuche (conceito de 

cultura nas ciências socias, múltiplos significados de cultura, humanidade e 

diversidade); Zygmunt Bauman (cultura, mundo líquido moderno, alteração de papeis 

sociais, cidadania, direitos humanos e convivência); Georg Simmel (sociologia, 

interação social, caráter abstrato da sociologia, sociologia como método); David Harvey 

(passagem da Modernidade à Pós-modernidade, experiência do espaço e do tempo, 

condição pós-moderna); Hans-Thies Lehmann (diferenças entre o teatro dramático e 

pós-dramático, teatralidade fragmentária contemporânea); Peter Szondi (análise do 

drama moderno, desde o drama absoluto, passando pelos dramas burguês, romântico e 

lírico, até a crise do drama e suas tentativas de resolução); Jean- Pierre Sarrazac (poética 

do drama moderno e léxico do drama moderno e contemporâneo). 

A pesquisa ainda se articula teoricamente com os seguintes autores e temas 

relacionados à sociologia : Max Weber (ciência da compreensão e os tipos ideias); 

Alfred Schutz (sociologia interpretativa e interpretação subjetiva); Roque de Barros 

Laraia (o conceito antropológico de cultura); Terry Eagleton (a ideia de cultura); Celso 
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Castro (textos básicos de sociologia); Gilberto Velho (antropologia urbana); José 

Garcez Ghirard (transformação social e teoria política em Shakespeare); João Marcelo 

Ehlert Maia e Luiz Fernando Almeida Pereira (sociologia e pensamento); Marshall 

Berman (cultura e Modernidade); Guy Boquet (teatro e sociedade); Gilles Lipovetsky e 

Sébastien Charles (tempos hipermodernos); Heloísa Pontes (história social e relações de 

gênero no teatro) e Jacques Rancière (a emancipação do espectador). 

Na articulação com o teatro, o pensamento dos seguintes autores será abordado: 

Patrice Pavis (dicionário de teatro, análise dos espetáculos e o teatro no cruzamento de 

culturas); Margot Berthold (história mundial do teatro); J. Guinsburg (dicionário do 

teatro brasileiro e conceito de teatro); J. Guinsburg e Rosangela Patriota (história do 

teatro brasileiro); Fernando Peixoto (o conceito de teatro); Sábato Magaldi (introdução 

ao teatro e panorama do teatro brasileiro); Jean-Jacques Roubine (teorias do teatro e a 

linguagem da encenação teatral); Jean- Pierre Ryngaert (teatro contemporâneo e 

transformações da encenação teatral no século XX); Marie-Claude Hubert (os principais 

períodos do teatro ocidental / análise textual, arte da interpretação e estética da 

recepção); Anatol Rosenfeld (a arte do teatro e prismas do teatro); Paul Zumthor 

(performance, recepção e leitura); Décio de Almeida Prado (o teatro brasileiro 

moderno); Luiz Costa Lima (mímesis e a reflexão contemporânea); José da Costa 

(teatro contemporâneo no Brasil) e João Roberto Faria (teatro brasileiro, modernismo e 

tendências contemporâneas de encenação). 

E, para elaboração do texto da dissertação e do roteiro de entrevistas, os 

seguintes autores foram estudados: Howard Becker (elementos da boa redação e 

organização social do saber acadêmico); C. Wright Mills (artesanato intelectual, 

abstração teórica e experiência prática) e Verena Alberti (manual da história oral).  

 

A pesquisa foi desenvolvida e composta também pelo seguinte material 

empírico:  

 

- Análise dos textos dos espetáculos: 

Trata-se da análise específica da dramaturgia dos espetáculos Nós, Gritos e Caranguejo 

Overdrive, por meio do acesso aos livros publicados com os textos das peças e ao 

roteiro de cenas (no caso de Gritos, um espetáculo sem palavras). 

 

- Análise das encenações (registros audiovisuais): 
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Trata-se da análise específica do resultado cênico de cada espetáculo, ou seja, da 

apresentação da peça, considerando todos os elementos da encenação como as propostas 

e soluções de direção, os movimentos, o cenário, os figurinos e a iluminação. A ideia é 

verificar de que maneira eles contribuem para a construção de uma atmosfera em 

consonância com a encenação contemporânea e analisar a presença do sujeito pós-

moderno em ação.  

- Análise de matérias e críticas: 

Análise das principais matérias de jornais e críticas obtidas por cada espetáculo no 

cenário nacional. Considerando que o crítico ou teórico teatral também é um sujeito 

pós-moderno, estudando o teatro de seu tempo — fruindo dramaturgia, encenação e 

elementos cênicos — a análise das matérias de jornais e críticas demonstra e reafirma a 

relação entre o sujeito- espectador e sujeito-personagem, abrindo espaço para um 

precioso exame sobre este reflexo.  

 

 - Análise das redes sociais dos coletivos: 

Página do Facebook do Grupo Galpão 

Página do Facebook da Cia dos à Deux 

Página do Facebook da Aquela Cia 

Atualmente, é comum que grupos teatrais recebam em suas páginas nas redes sociais 

comentários de espectadores a respeito dos espetáculos que estão em temporada. As 

páginas do Facebook de cada companhia foram analisadas, como suporte de 

informação, com ênfase na percepção dos comentários do público sobre os espetáculos, 

desvelando possíveis relações de identificação/espelhamento entre sujeito-espectador e 

sujeito-personagem.  

 

Entrevistas com autores e diretores dos espetáculos analisados: 

- Marcio Abreu, dramaturgo e diretor do espetáculo Nós (Grupo Galpão) 

- Eduardo Moreira, dramaturgo e ator do espetáculo Nós (Grupo Galpão) 

- Artur Luanda Ribeiro, encenador e ator do espetáculo Gritos (Cia Dos à Deux) 

- André Curti, encenador e ator do espetáculo Gritos (Cia Dos à Deux) 

- Pedro Kosovski, dramaturgo do espetáculo Caranguejo Overdrive (Aquela Cia) 

- Marco André Nunes, diretor do espetáculo Caranguejo Overdrive (Aquela Cia) 

As entrevistas, que num primeiro momento seriam realizadas de forma presencial, em 

função das circunstâncias de pandemia do novo coronavírus, ocorreram de forma 
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remota. Elas constituem o primeiro material para a realização futura de um 

documentário sobre o teatro contemporâneo brasileiro, até o presente momento 

intitulado de “Teatro: de sempre em sempre”. 

Sobre o capítulo 1, foi estruturado de forma teórico-conceitual tratando, num 

primeiro momento, da transformação do sujeito, das concepções de identidade e do 

sujeito pós-moderno. E, num segundo momento, da encenação contemporânea, por 

meio de assuntos como a refutação ou transformação do drama, o questionamento do 

regime da representação e a exposição imediata da realidade. Por fim, o capítulo propõe 

o entrecruzamento do sujeito pós-moderno com a encenação contemporânea, 

apresentando temas como: o ato teatral enquanto acontecimento, o tempo de vida em 

comum entre atores e público e a emancipação do espectador.  

O capítulo 2 apresenta um caráter mais analítico do teatro pós-moderno 

brasileiro, ao expor um breve panorama da cena nacional e analisar o impacto do fazer 

teatral hoje, com base na identificação e desmonte do sujeito e na provocação sobre um 

novo olhar para o sujeito-outro. Uma seção voltada para a cena e espectador na 

atualidade finaliza o capítulo ao abordar a ideia de recepção nas relações entre ator / 

personagem / espectador e a construção de uma imaginação política e poética, por parte 

do público, a partir de reações como identificação, incômodo ou tomada de consciência.  

E o capítulo 3 possui uma pretensão mais empírica e de produção de conteúdo 

original, ao tratar, num primeiro momento, da análise genérica e coletiva dos 

espetáculos objetos de estudo da pesquisa. E, num segundo momento, aprofundar a 

análise individual de cada peça — Nós, Gritos e Caranguejo Overdrive — por meio de 

categorias como dramaturgia, encenação, criação e recepção.   

Examinar e investigar o sujeito pós-moderno e sua crise de identidade no 

momento presente da cena teatral brasileira é perceber as transformações nos processos 

de identificação, alterando a ideia que temos de nós mesmos como sujeitos integrados. 

Em tempos paradoxais de proliferação da diversidade cultural e de intolerância a esta 

própria diversidade, estudar o sujeito que nos espelha faz-se altamente pertinente. E aí 

está a relevância da pesquisa proposta, que, além de preencher uma lacuna bibliográfica 

— apresentando a relação entre o sujeito pós-moderno e a cena teatral brasileira (pelo 

viés sociológico) — ainda se relaciona de maneira direta com a atualidade, contribuindo 

para o desenvolvimento contínuo de pensamento crítico a respeito do tema.  

Terceiro sinal. É iniciada a nossa aventura socioteatral. 
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Capítulo 1 - Primeiro Ato  

Sujeito pós-moderno e encenação contemporânea  

 

1.1 – Sujeito e identidade na Era Moderna 

 

Transformação do sujeito  
 
“Falas multiplicam-se no espaço. Reverberação. Luz fecha.  
 
Finalmente eu estou livre de todas as classificações: de gênero, raça, idade, cronologia. 
Não necessito mais de convicção, ideologia, partido, carteira de identidade, CPF, título 
de eleitor, carteira de trabalho. Se eu quiser, eu fumo. Se eu quiser, eu bebo. Não mais 
opinião, desejo, vontade, frustração, ira, medo, angústia, compaixão. Fui explodido sem 
sentir. E eles fazem isso como se te... como se te... moa a carne. Remexa tudo por 
dentro. Como se te... como se te... moa a carne. Remexa tudo por dentro. Uma loucura... 
uma loucura. Um nada. Respirando o mesmo ar.” (ABREU e MOREIRA, 2018).  

 

Tomando como ponto de partida o trecho do espetáculo Nós (Grupo Galpão), 

estreado no ano de 2016 na cidade de Belo Horizonte, percebe-se a presença de uma 

considerável mudança nas práticas socioculturais do sujeito na atualidade. As falas 

potencializadas, multiplicadas e reverberadas em uníssono pelas personagens da peça —

Mulher, Mulher que dança, Amigo do homem que não existe, Aquele que queria ser 

outra pessoa, Homem-bomba, Homem meticuloso e Atirador de facas — reforçam 

(junto aos seus próprios nomes) a natureza da pós-modernidade enquanto condição 

histórica, configurando novos pensamentos e sentimentos, oferecendo à personalidade 

humana maior maleabilidade de condutas e aparências.  

A sociedade contemporânea vive momentos de embates em alguns níveis. No 

âmbito social, lida com o questionamento das vantagens adquiridas e ameaçadas pela 

lógica liberal e com a globalização que transforma cada indivíduo em concorrente de 

todos os outros. Na esfera política convive com os discursos extremistas de direita e 

esquerda, enquanto os essenciais projetos políticos de mobilização social desaparecem 

dando menos sentido ao futuro. E, quanto aos valores, opera com o progresso da ciência 

e a extensão da esfera dos direitos individuais.  

Mas nem sempre foi assim. Para compreender o nascimento e a configuração de 

um sujeito dito pós-moderno é preciso pensar, inicial e objetivamente, na sua relação 

com os sujeitos pré-moderno e moderno, em suas respectivas sociedades tradicional e 

moderna.  



	

	 20 

As sociedades pré-modernas foram marcadas pela relação do sujeito com as 

tradições e com o divino, valorizando as narrativas fundadoras, principalmente no plano 

religioso, que iluminava um presente transitório desprovido de essência. O sujeito 

encontrava-se inserido numa comunidade — a propriedade feudal, a associação ou a 

corporação — que ligava sua personalidade aos círculos de interesses práticos e sociais. 

A ideia de um lugar específico, concreto, conhecido e familiar, moldava e formava, 

portanto, as identidades. Ou seja, as dimensões espaciais da vida social até o final do 

século XV, constituídas pelo entrelaçamento entre tempo e espaço, eram dominadas 

necessariamente pela presença, com base nos conceitos de eterno e imutável.  

Rompendo com uma estrutura tradicional de passado e delineando o nascimento 

de um novo tipo de sujeito soberano, o sistema social da modernidade ganha 

movimento entre o Humanismo Renascentista do século XVI e o Iluminismo do século 

XVIII. Eventos como as revoluções científicas, os movimentos da Reforma Protestante 

e a Revolução Francesa contribuíram para o ápice da superação do pensamento e das 

organizações sociais tradicionais que marcaram o período medieval. O rompimento com 

a doutrina escolástica e o estabelecimento da razão como forma autônoma de 

construção do conhecimento deram origem ao pensamento moderno.  

Ao defender que o conhecimento verdadeiro se encontra na experiência a partir 

dos sentidos, o Iluminismo estabelece a razão e a ciência como forma central de 

apreensão do mundo. O sujeito da razão e do conhecimento (dos séculos XVIII, XIX e 

início do XX) estava submetido às suas próprias práticas e consequências. A condição 

moderna — pautada no pensamento racional, no método cartesiano, na Revolução 

Industrial, no crescimento das metrópoles e da vida urbana e numa nova ordem de 

divisão do trabalho — modifica as formas de sociabilidade entre os homens e contribui 

para o desenvolvimento da individualização do sujeito. As identidades no período 

moderno, versando com questões do pensamento humano e de sua realidade, funcionam 

como sólidas localizações nas quais os indivíduos se encaixam socialmente.  

Segundo Baudelaire, a modernidade “é o transitório, o fugidio, o contingente; é 

uma metade da arte, sendo a outra o eterno e o imutável” (BAUDELAIRE, 1863). O 

período moderno é marcado, desta forma, por uma divergência entre o transitório e o 

eterno. A inteligência desperta para a ideia de finitude, buscando uma conciliação com o 

presente, e o mundo passa a ser observado e julgado segundo seus próprios critérios, 

adotando a razão como árbitro. A subjetividade como princípio e a autoconsciência 

como ponto de vista marcam, portanto, os novos tempos.   



	

	 21 

Porém, uma mudança estrutural altera as sociedades modernas a partir da 

segunda metade do século XX. A modernidade toma novas dimensões diante de 

conflitos cada vez mais globais, transformando as noções culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Antigas identidades entram em declínio 

fragmentando o sujeito moderno e dando origem a uma crise de identidade que é vista 

como parte de um processo mais amplo de mudança.  Estruturas centrais das sociedades 

modernas são deslocadas, chacoalhando os quadros de referência que davam ao sujeito 

uma estabilidade no mundo social. É nesta instância que a sociedade pós-moderna 

começa a ser desenhada, transformando as relações sociais e compreendendo a cidade 

como “um teatro, uma série de palcos em que os indivíduos podiam operar sua própria 

magia distintiva enquanto representavam uma multiplicidade de papeis.” (HARVEY, 

2017).    

E, neste ponto específico, considerando o pensamento de importantes teóricos do 

século XX, percebe-se uma controvérsia conceitual nos campos da cultura, das artes e 

das ciências sociais, sobre o tema pós-modernidade. Questiona-se: terá a vida social se 

modificado tanto a partir dos anos 1970 que possamos afirmar que vivemos numa época 

pós-moderna? Tudo depende do sentido que pode se dar ao termo pós-moderno.  

De um lado, pensadores como Jürgen Habermas e Marshall Berman, 

compreendem que o projeto moderno ainda está em plena execução, permanece 

incompleto e deve ser perseguido, mantendo a razão como diretriz. A pós-modernidade 

para eles é continuidade, desdobramento de um tempo anterior e não uma ruptura. 

Embora um tanto cético quanto às suas metas, angustiado quanto à relação entre meios e 

fins e um pouco pessimista no que se refere à possibilidade de se realizar o projeto nas 

condições econômicas e políticas contemporâneas, Habermas continua a apoiar o 

conceito e os preceitos da modernidade. Por sua vez, para Berman  
“a modernidade une toda a humanidade. Mas trata-se de uma unidade paradoxal, uma 
unidade da desunidade; ela nos arroja num redemoinho de perpétua desintegração e 
renovação, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é ser parte de 
um universo em que, como disse Marx, tudo que é sólido desmancha no ar.” 
(BERMAN, 2007). 
 
De outro lado, autores como Gilles Lipovetsky e Sébastien Charles defendem o 

conceito de hipermodernidade em contraponto à pós-modernidade, desqualificando a 

ideia de que tenha havido um período pós-moderno que signifique a saída da 

modernidade. Para estes autores, isto denotaria romper com seus princípios 

constitutivos como a racionalização técnica do mundo, a economia de mercado, a 
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democratização do espaço público e a extensão da lógica individualista. Segundo eles, 

estes princípios não refluíram e foram, sim, potencializados ao longo do tempo. Por este 

motivo, lidam com a radicalização da modernidade, devendo o prefixo hiper ser 

entendido como uma conscientização dos excessos inerentes ao nosso tempo, que 

continua se modernizando.  

A hipermodernidade está interessada nas múltiplas facetas do indivíduo 

contemporâneo, considerando o efêmero reino da moda, as transformações da ética, a 

nova economia dos sexos, a explosão do luxo e as mutações da sociedade de consumo. 

Entendem que a pós-modernidade não se enganou no campo da análise, mas, sim, na 

representação de ruptura com a modernidade.  

“A pós-modernidade não é diferente da modernidade, ela é simplesmente a 
modernidade livre dos freios institucionais que bloqueavam os grandes princípios 
estruturantes que a constituem... Devemos compreendê-la não como uma ruptura, mas 
como um parêntese, bastante agradável na verdade, durando dos anos 1960 aos anos 
1980.” (CHARLES, 2009).  
 
Trilhando um terceiro caminho conceitual, em consonância e com maior 

aderência aos interesses da presente dissertação, estão pensadores como David Harvey, 

Stuart Hall e Zygmunt Bauman, que aderem a uma ruptura da pós-modernidade com o 

projeto moderno. Porém, analisando os argumentos destes autores, percebe-se que a 

condição pós-moderna está associada a uma transformação do sujeito a partir do 

movimento da própria sociedade contemporânea e das formas que operam suas 

identidades e negociam suas relações sociais.  

Assim sendo, eles tendem a não polarizar o pensamento sobre o assunto. No 

lugar de acreditarem que as identidades nacionais estão se desintegrando com o 

crescimento da homogeneização ou que as identidades nacionais e diversas identidades 

locais estão sendo reforçadas pela resistência à globalização; preferem reconhecer que 

as identidades prevalentes, de um modo geral, estão em declínio e abrem espaço para a 

formação de novas identidades.  

Para eles, a pós-modernidade está vinculada à emergência de formas originais 

dominantes pelas quais o tempo e o espaço são experimentados, privilegiando a 

heterogeneidade e a diferença como forças libertadoras de um novo discurso cultural. É 

neste contexto que surge a figura do sujeito pós-moderno. “A fragmentação, a 

indeterminação e a intensa desconfiança de todos os discursos universais ou (para usar 

um termo favorito) totalizantes são o marco do pensamento pós-moderno.” (HARVEY, 

2017). Rejeitando as metanarrativas, a pós-modernidade deslegitima a ilusão de uma 
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história humana universal e altera as identidades pessoais estabelecidas, abalando a 

ideia que temos de nós mesmos enquanto sujeitos integrados.  

Em consonância com estes conceitos, o pensamento de Stuart Hall — teórico 

cultural e sociólogo jamaicano que constituiu os Estudos Culturais na Universidade de 

Birmingham entre os anos de 1960 e 1970 — será evocado como âncora da pesquisa em 

tela. Um cartógrafo de terrenos e um produtor de conceitos, interessado pela identidade 

cultural e pela mídia, preocupado com as relações artísticas, sociais e políticas, Hall 

pretende responder às seguintes questões da pós-modernidade: O que leva à crise de 

identidade do sujeito? Qual forma esta crise toma? Quais são as suas consequências? 

Será que o mundo atual está preparado para o sujeito pós-moderno? A sociedade 

contemporânea está interessada na abertura e no avanço do pensamento, considerando o 

deslocamento e o surgimento de múltiplas identidades?  

Sigamos com ele na tentativa de desvelamento e compreensão deste sujeito-eu, 

sujeito-você, sujeito-nós, sujeito-outro e suas deslizantes formas de representação.  

 

Concepções de identidade  

 

Compreendendo o conceito de cultura “como uma lente através da qual o 

homem vê o mundo [...]” (BENEDICT, apud CUCHE, 2002), todo sujeito é resultado 

do meio cultural no qual é socializado. Ele é herdeiro de um processo acumulativo que 

reflete conhecimento e experiência transmitidos pelas gerações que o antecederam, por 

meio de processos intrincados e inconscientes.  

A cultura compreende uma tensão entre o fazer e o ser feito, entre a 

racionalidade e a espontaneidade, entre a realidade e a representação. A realidade social, 

tomando emprestado o pensamento de Schutz,  
“tem um significado específico e uma estrutura de relevâncias para os seres humanos 
que vivem, agem e pensam dentro dela. Através de uma série de construções do senso 
comum, eles previamente selecionaram e interpretaram esse mundo que vivenciam 
como a realidade de suas vidas diárias.” (apud CASTRO, 2014). 

 

Assim sendo, a cultura pode ser entendida como uma construção social coletiva, na qual 

os homens organizam as suas percepções de mundo. Trata-se de tudo aquilo que o 

indivíduo ou a sociedade concebe para viver, anunciar-se, representar-se e operar as 

suas identidades.   
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E, por falar neste tema, segundo Stuart Hall, há três concepções essenciais de 

identidade nos tempos modernos. A primeira é fundamentada no sujeito do Iluminismo, 

cujos processos da vida moderna eram centrados no indivíduo unificado, dotado de 

razão, consciência e ação. O projeto iluminista compreende a cultura como um estado 

de conhecimento a ser atingido por toda a humanidade e como potencial ferramenta 

para a construção do Estado-Nação. Este organiza e administra a economia, a política e 

a sociedade, estabelecendo a identidade dos povos e tornando-se fonte de significados 

culturais modernos. 

O sujeito do Iluminismo do século XVIII, forjado desde o século XVI, está 

centrado na razão e na narrativa de um eu coerente, contínuo e racional, constituindo 

uma única essência desde o seu nascimento até a sua morte. Trata-se de um indivíduo 

único, posicionado no centro do universo, cuja essência imutável do seu núcleo interior 

confunde-se com a própria ideia de identidade.  

Para Habermas, o projeto da modernidade entrou efetivamente em foco a partir 

do século XVIII, pautado no esforço intelectual dos pensadores iluministas. A ideia era 

“desenvolver a ciência objetiva, a moralidade e a lei universais e a arte autônoma nos 

termos da própria lógica interna destas” (HABERMAS, 1983), estimulando o acúmulo 

de conhecimento gerado por sujeitos trabalhando livre e criativamente em prol da 

emancipação humana e do enriquecimento da vida diária.  

O Iluminismo vislumbrava a libertação das irracionalidades da tradição, da 

religião e da superstição, assim como a liberação do uso livre do poder. A criatividade 

humana, a descoberta científica e a busca pela excelência individual em nome do 

progresso constituem o processo de mudança social moderna, pautado nos conceitos de 

transitoriedade e fugidio, como condição necessária para a existência do sujeito. No 

entanto, do ponto de vista atual, percebe-se que o projeto iluminista tende a transformar 

a busca pela emancipação humana num sistema de opressão universal em nome da 

libertação do sujeito.  

Na medida em que as estruturas das sociedades modernas tornam-se complexas, 

surge a concepção do sujeito sociológico, coincidindo com o auge da modernidade e 

seus aspectos de aceleração e industrialização. A identidade deste sujeito apresenta uma 

característica mais porosa, definida no interior das grandes estruturas da sociedade 

moderna, reverberando o encontro deste sujeito com o mundo e a sociedade. O seu 

núcleo interior já não é mais autônomo, pois relaciona-se com a cultura ao seu redor, 
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num processo de construção de identidade que negocia entre o fechamento do 

pensamento anterior e a abertura das ações que estariam por vir.  

O núcleo desse sujeito sociológico perde a autonomia, a autossuficiência e a 

unicidade reguladas pelo Iluminismo, pois sua identidade é concebida, sustentada e 

influenciada pela interação do indivíduo com a sociedade em processos de grupo, 

normas coletivas e desempenho de papéis. Segundo Simmel (apud CASTRO, 2014), “a 

sociedade, cuja vida se realiza num fluxo incessante, significa sempre que os indivíduos 

estão ligados uns aos outros pela influência mútua que exercem entre si e pela 

determinação recíproca que exercem uns sobre os outros.”. 

Essa identidade, formada na relação com outras pessoas que mediam valores, 

sentidos e símbolos — ou seja, a cultura — preenche o espaço entre interior e exterior, 

entre os mundos pessoal e público. O sujeito sociológico interage e projeta a si mesmo 

“nas identidades culturais, internalizando seus significados e valores, tornando-os parte 

de nós, alinhando nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que 

ocupamos no mundo social e cultural” (HALL, 2015). 

A revolução industrial dá origem a aspectos sociais como a acentuada divisão do 

trabalho, o aumento da produção e do consumo, a relação com o mercado mundial e um 

acelerado processo de crescimento urbano. Na medida em que as forças produtivas se 

intensificam, as sociedades complexas industriais abrigam um maior número de 

indivíduos, que vivem em função da modernização do trato social e da disseminação 

dos recursos disponíveis. Percebe-se, então, uma diferença na fisionomia do mundo 

ocidental, suas geografias, mentalidades e práticas sociais, por conta de um intenso 

movimento de concentração populacional em aglomerados urbanos. O tipo de 

individualidade das grandes cidades é elevado através da “intensificação da vida 

nervosa, que brota da mudança acelerada e ininterrupta das impressões interiores e 

exteriores” (SIMMEL, 2005).  

A cidade do capitalismo industrial cresce a partir do centro saturado para as 

margens de expansão e seu desenvolvimento passa a dialogar com a cultura urbana, 

centrada num conjunto de práticas sociais e estilos de vida que se reproduzem na 

cidade, com seus novos grupos e figurações sociais, além de formas originais de 

organização. O comportamento do sujeito sociológico ressalta práticas políticas e 

valores culturais, além de reforçar o refúgio dos sujeitos na individualização, na criação 

de distâncias sociais e no anonimato, como mecanismos de autodefesa da personalidade 

urbana, alterando as formas de interação.  
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O indivíduo, enredado nas funções sociais, administrativas e burocráticas do 

Estado, identifica a si mesmo como algo mais amplo (noção de pertencimento a uma 

nação), porém, começa a perceber a mudança de seu papel até então protagonista — 

único e individual — em coadjuvante, diante da efervescência da metrópole impessoal e 

anônima. É neste momento que o cenário começa a se transformar, pré-concebendo o 

estado de colapso de identidades que estaria por vir.  

O sujeito moderno, na trajetória rumo à pós-modernidade, sofre não apenas uma 

desagregação, como também um descentramento (sujeito deslocado do eixo central do 

universo), por meio de uma série de rupturas nos discursos do conhecimento. Para Hall, 

cinco grandes avanços na teoria social e nas ciências humanas tiveram impacto no 

descentramento final do sujeito cartesiano, dando lugar ao sujeito pós-moderno na 

segunda metade do século XX.  

O primeiro descentramento refere-se ao pensamento marxista, redescoberto e 

reinterpretado na década de 1960, por meio da afirmação de que os homens fazem a 

história, mas apenas sob as condições que lhe são dadas. O argumento tira o foco do 

sujeito, cuja vivência se dá sob condições determinadas pela sociedade, compreendida a 

partir das superestruturas. Os indivíduos deixam de ser agentes de sua própria história, 

operando com base em condições criadas por outros indivíduos, utilizando recursos 

fornecidos por gerações anteriores. Neste sentido, o marxismo desloca a noção de 

agência individual e coloca as relações sociais — modos de produção, exploração da 

força de trabalho e os circuitos do capital — no centro do sistema moderno. 

A descoberta do inconsciente por Sigmund Freud caracteriza-se como o segundo 

descentramento no pensamento do século XX. Segundo o autor, nossas identidades, 

sexualidade e desejos são formados através de processos psíquicos e simbólicos do 

inconsciente, questionando o campo da razão como uma ilusão. A leitura de Freud 

sugere que a formação do ‘eu’ não se desenvolve a partir de um núcleo interior, mas sim 

na relação com os outros, a partir do olhar do outro e das complexas negociações 

psíquicas inconscientes.  

Hall lembra ainda que, para Jacques Lacan, a formação do ‘eu’ no olhar do outro 

inicia a relação do indivíduo com os sistemas simbólicos de representação como a 

língua, a cultura e a sexualidade. Apesar de o sujeito pós-moderno estar sempre partido, 

ele vivencia a sua identidade como se ela estivesse unificada e plenamente resolvida. 

No entanto, ela permanece sempre em processo e inacabada. Por este motivo, o conceito 

de identidade talvez possa ser melhor compreendido através da expressão identificação, 
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mais apropriada aos processos fluidos, instantâneos e efêmeros da sociedade 

contemporânea.  

O terceiro descentramento está relacionado ao trabalho do linguista estrutural 

Ferdinand de Saussure, considerando o argumento de que nós não somos os autores das 

afirmações que fazemos ou dos significados que expressamos através da língua. Eles 

surgem nas relações de similaridade e diferença que as palavras têm com outras 

palavras da língua. Elas são moduladas e carregam reverberações de outros significados 

colocados sempre em movimento. As afirmações feitas pelos sujeitos são baseadas em 

proposições inconscientes, mas conduzidas no corpo de cada língua. Considerando o 

pensamento de Saussure, entende-se, portanto, que o significado é algo instável que 

procura o fechamento (a identidade), mas é perturbado pela diferença.  

A obra de Michel Foucault, no que diz respeito ao poder disciplinar, é 

considerada por Stuart Hall o quarto descentramento importante da modernidade. O 

poder disciplinar está preocupado com a regulação e vigilância de populações inteiras, 

do sujeito e do seu corpo. As instituições que policiam e disciplinam as populações 

modernas — oficinas, quartéis, escolas, prisões, hospitais, clínicas — têm como 

objetivo manter as vidas dos sujeitos sob controle, através do poder administrativo. E 

eis aqui o paradoxo do poder disciplinar que individualiza o sujeito, mesmo sendo 

produto de instituições coletivas: quanto mais organizadas as instituições, maior o 

isolamento, a vigilância e a individualização do sujeito.  

Finalmente, como quinto descentramento essencial para a origem do sujeito pós-

moderno, o feminismo tem impacto como crítica teórica e movimento social. Está 

inserido no grupo dos novos movimentos sociais que emergem nos anos 1960, opondo-

se à política liberal capitalista ocidental e à política stalinista oriental, suspeitando das 

formas burocráticas de organização. O feminismo — comunicando-se com a identidade 

social de seus sustentadores, ou seja, as mulheres — questiona a distinção entre o dentro 

e o fora, o privado e o público; abre temas fundamentais para contestação como família, 

sexualidade, trabalho doméstico, cuidado com as crianças e discute a formação das 

identidades sexuais e de gênero.  

Compreende-se, portanto, que em tempos de pós-modernidade, identidades 

estáveis são desarticuladas e abre-se a possibilidade de articulações originais, produção 

de novos sujeitos e de uma cultura que já não é unicamente humana ou social, mas, sim, 

heterogênea e interessada em temas como cidadania, direitos humanos e convivência 
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com a diversidade. E é neste efervescente contexto que está localizado — ou melhor, 

descentrado — o personagem principal da presente pesquisa: o sujeito pós-moderno.  

 

Sujeito pós-moderno  

 

Em virtude das mudanças estruturais que vêm alterando a sociedade desde a 

segunda metade do século XX, por meio da globalização e seu impacto sobre a 

identidade cultural, os processos de identificação tornam-se provisórios, problemáticos 

e variáveis; e é neste contexto que nasce a concepção do sujeito pós-moderno, com sua 

característica fragmentada e descentrada.  

Antigas identidades, consideradas sólidas localizações nas quais os indivíduos se 

encaixavam socialmente, estão em declínio ou com fronteiras menos definidas, 

abalando os quadros de referência que garantiam uma ancoragem no mundo social e 

provocando no sujeito uma crise de identidade que ganha destaque nas discussões 

contemporâneas. Algo que se supunha fixo, coerente e estável é deslocado pela 

experiência da dúvida e da incerteza. O sujeito pós-moderno acaba por ser pós a 

qualquer concepção predefinida de identidade.  

A globalização, que não é um fenômeno recente — tendo em vista que a 

modernidade é, por si mesma, inerentemente globalizante — prevê processos que 

atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações 

em novas combinações de espaço-tempo. Com a aceleração dos processos globais, tem-

se a sensação de que o mundo é bem menor e as distâncias bem mais curtas. Logo, 

todos os eventos têm impacto imediato sobre pessoas e lugares distantes entre si. A 

cultura não é mais universal, ela se especializa e ganha um significado plural.  

O sujeito pós-moderno não possui mais uma identidade fixa, essencial ou 

permanente e encontra-se em estado de duplo deslocamento, tanto de seu lugar no 

mundo social e cultural, quanto de si mesmo. Trata-se de um sujeito caracterizado pela 

multiplicação de suas identidades (definidas historicamente e transformadas 

continuamente) dentro de um mesmo corpo, atravessado pela relação com o mundo e 

com os outros. A narrativa do ‘eu’ toma outra forma, apoiando-se na dissolução de 

antigas identidades e na construção de outras novas. Quanto menos controlam a sua 

própria identidade, mais individuais e fragmentados tornam-se os sujeitos.  

O sujeito contemporâneo lida, portanto, com uma identidade transformada 

continuamente nos processos de representação. À medida que os sistemas de 
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significação se multiplicam, o sujeito pós-moderno é confrontado com uma variada 

possibilidade de identidades, reforçando o impacto da globalização na sociedade 

contemporânea. Tomando como base o pensamento de Giddens, quando áreas 

diferentes do planeta são conectadas, ondas de transformação social atingem 

virtualmente todos os sujeitos. As transformações do tempo e do espaço desalojam o 

sistema social e retiram as relações dos contextos locais de interação.  

Porém, o sujeito pós-moderno não é onipresente. Está inserido na atmosfera de 

tensão entre projetos e convive a todo momento com os sujeitos do Iluminismo e os 

sujeitos sociológicos. Ele transita por opções, sem necessariamente fazer escolhas, 

assumindo identidades diferentes em variados momentos, sempre em consonância com 

os deslocamentos e contradições da sociedade complexa. Esta dinâmica oferece ao 

homem a rica capacidade de questionar seus próprios hábitos e modificá-los, permitindo 

a construção criativa de um novo olhar, considerando o sistema cultural como palco do 

embate entre tendências conservadoras e inovadoras. 

“Em tempos líquido-modernos, a cultura é modelada para se ajustar à liberdade 
individual de escolha e à responsabilidade, igualmente individual, por essa escolha. Sua 
função é garantir que a escolha seja e continue a ser uma necessidade e um dever 
inevitável da vida, enquanto a responsabilidade pela escolha e suas consequências 
permaneçam onde foram colocadas pela condição humana líquido-moderna: sobre os 
ombros do indivíduo, agora nomeado para a posição de gerente principal da política de 
vida, e seu único chefe executivo.” (BAUMAN, 2013).  
 
A estrutura da sociedade pós-moderna tem o seu centro completamente 

deslocado, não sendo substituído por outro, mas, sim, por uma pluralidade de centros de 

poder. Caracteriza-se essencialmente pela diferença e é atravessada por diferentes 

posições (identidades) dos sujeitos, residindo num campo de batalha constante travada 

contra todo tipo de paradigma. A identidade muda de acordo com a forma como o 

sujeito pós-moderno é interpretado ou representado. A identificação não é automática e 

encontra-se no campo da disputa de poder contemporâneo, podendo ser absorvida ou 

perdida.  

Segundo Bauman, a passagem de uma fase sólida da modernidade (com 

estruturas sociais estáveis) para uma fase líquida (volúvel e dissolvida), demonstra que 

os modelos e estruturas atuais não perduram tempo suficiente para se afirmarem 

enquanto fenômeno social. As organizações sociais não conseguem “manter sua forma 

por muito tempo, pois se decompõem e se dissolvem mais rápido que o tempo que leva 

para moldá-las e, uma vez reorganizadas, para que se estabeleçam.” (BAUMAN, 2013). 

Na sociedade complexa, os modos de vida flutuam em direções diferentes e não 
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necessariamente coordenadas, entrando em conflito ou iniciando um intercâmbio de 

experiências.  

Trata-se da mudança de uma sociedade de produtores para uma sociedade de 

consumidores. Pode-se observar, então, que a sociedade de produtores está para o 

fetichismo da mercadoria, assim como a sociedade de consumidores está para o 

fetichismo da subjetividade, ou seja, um estado fugaz de ilusão, no qual cada indivíduo 

incorpora-se enquanto autêntico produto vendável, até o momento que decide se auto-

recriar ou auto-reciclar.  

Para Gilberto Velho (2013),  
“Em uma sociedade complexa moderna os mapas de orientação para a vida social são 
particularmente ambíguos, tortuosos e contraditórios. A construção da identidade e a 
elaboração de projetos individuais são feitas dentro de um contexto em que diferentes 
mundos ou esferas da vida social se interpenetram, se misturam e muitas vezes entram 
em conflito.” 
 
A sociedade complexa prevê procedimentos que atravessam fronteiras, 

integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de 

espaço-tempo. Os modos de vida interagem, entram em conflito e iniciam um 

intercâmbio de experiências, abrindo espaço para o diferente. As culturas seguem, 

portanto, em direções diversas e não coordenadas, ora entrando em contato, ora se 

distanciando, tonando mais complexo e deslizante o processo de identificação.  

 

1.2 – Encenação contemporânea  

 

Refutação ou transformação do drama 

 
“O caminho se abriu quando decidiram desmembrar seus bonecos. Não num ato 
macabro, mas algo totalmente poético e lúdico. Das partes, nasceram os personagens 
que compõem a peça, figuras marginalizadas, incompreendidas, em busca de sua 
identidade e da ternura dos outros... No espetáculo, os artistas exploram muito a 
plasticidade da cena aproximando-se, mais do que em outros trabalhos, da linguagem 
das artes plásticas.”.  

 
É desta forma que a jornalista Maria Luísa Barsanelli comenta a encenação do 

espetáculo Gritos na ocasião de sua estreia na cidade de São Paulo, em 2017. Ao tratar 

de aspectos sociais e estéticos da encenação, ela reforça a ideia de que, indo ao encontro 

das articulações estabelecidas e fomentadas pelo movimento da sociedade atual, o teatro 

contemporâneo opta, cada vez mais, pela refutação ou transformação do drama em 

benefício da exposição imediata da realidade, questionando o regime da representação. 
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O fazer teatral dos dias de hoje está situado no cruzamento dos caminhos políticos, 

culturais e interculturais, por onde passam rajadas de culturas estrangeiras, convivência 

entre linguagens artísticas, preocupações com questões nacionais e sociais e efeitos de 

estranhamento, apresentando como pano de fundo o lugar do incerto, da desarticulação 

e da variação de possibilidades.  

Desde sempre o homem se expressa por meio do corpo e da fala, ao utilizar a 

representação como uma importante forma de comunicação com os indivíduos da 

sociedade de seu tempo. Tomando emprestado o pensamento de J. Guinsburg sobre o 

teatro, “o penhor de sua expressão é o próprio homem, pois a ideia de teatro é, nele, o 

próprio teatro da ideia.” (2007). Trata-se de uma forma de expressão artística ligada, de 

modo íntimo e necessário, ao sujeito humano, que acaba por refletir as formas de 

pensamento, épocas e vivências sociais de um determinado espaço-tempo, funcionando 

como um retrato crítico da sociedade.  

O drama, que ganha dimensão perfeita no Renascimento e no Classicismo do 

século XVII e se estende com diversos contornos até os dias atuais, tem como 

personagem central o homem dando conta de si diante do esfacelamento da imagem 

medieval do mundo. Tanto no drama absoluto, como no drama moderno (burguês, 

romântico e poético ou lírico), a relação entre os homens foi o ponto de partida para a 

construção da obra na qual este homem pretendia se firmar e representar. O sujeito era 

compreendido no drama como aquele que existe com outros, sendo esta uma esfera 

essencial de existência e liberdade. O ato de decidir-se preservando sua interioridade 

ganhava dimensão dramática. Da decisão ao drama (à ação) o mundo se realizava e 

“tudo o que estava além ou aquém desse ato devia permanecer alheio ao drama: tanto o 

inexprimível como a expressão, tanto a alma ensimesmada como a ideia já alienada do 

sujeito.” (SZONDI, 2011).  

Prólogo, coro e epílogo foram eliminados, tornando o diálogo o único 

componente da operação dramática. Sendo assim, o drama clássico distingue-se da 

tragédia antiga, da representação religiosa medieval, do teatro barroco e das peças 

históricas de Shakespeare. A supremacia do diálogo enquanto expressão linguística 

espelha, portanto, a relação inter-humana do drama, que é uma dialética fechada em si 

e, ao mesmo tempo, livre para se transformar a cada momento. O drama é absoluto e, 

para ser dramático, precisa desvencilhar-se de tudo o que é exterior, não conhecendo 

nada fora de si. Até mesmo o dramaturgo está ausente do drama, na medida em que não 

fala, mas institui o que se pronuncia. No drama “todas as palavras ditas são de-cisões: 
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nascidas da situação, nela permanecem, não devendo de forma alguma ser acolhidas 

como palavras que emanam do autor.” (Szondi, 2011). 

Segundo o Dicionário de teatro de Patrice Pavis, “num sentido geral, o drama é 

o poema dramático, o texto escrito para diferentes papeis e de acordo com uma ação 

conflituosa.” (2007). O dramático consiste na construção do texto e da representação 

teatral, dando conta “da tensão das cenas e dos episódios da fábula rumo a um desenlace 

(catástrofe ou solução cômica), e que sugere que o espectador é cativado pela ação.” 

(PAVIS, 2007). O teatro dramático representa a dramaturgia clássica, do realismo e do 

naturalismo, da peça bem feita, tornando-se a forma canônica do teatro ocidental, desde 

a definição de tragédia a partir da Poética de Aristóteles: imitação de uma ação de 

caráter elevado e completo de uma certa extensão. Esta imitação é feita pelas 

personagens em ação e não pela via de um relato, provocando piedade e terror e 

operando a purgação das emoções.  

Na medida em que exclui todo elemento exterior à troca interpessoal exprimida 

pelo diálogo, o drama é um acontecimento no presente, afinando-se com a definição 

aristotélica de mimese trágica como representação, não pela narração, mas pela ação 

(drama). Ou seja, “no drama, a passagem do tempo é uma sequência absoluta de 

presentes” (SZONDI, 2011), na qual cada cena possui uma história anterior e uma 

continuidade (passado e futuro), fora do jogo cênico. O presente passa e se torna 

passado, mas como passado não está mais presente em cena. Trata-se de um gênero 

primário, uma vez que não é a exposição (secundária) de algo (primário), mas coloca a 

si próprio em cena, tornando-se sua própria encenação. Pelo seu modo de representação, 

exclui a mediação de um sujeito épico, com destaque para a cena frontal, que isola 

hermeticamente o palco da plateia, causando uma união visceral e invisível entre ator e 

personagem. 

No entanto, entre 1880 e 1950, a adequação dos enunciados formal e de 

conteúdo do drama tornou-se uma problemática, inaugurando a crise do gênero, como 

destaca Peter Szondi em seu clássico Teoria do drama moderno, analisando a obra de 

autores como Ibsen, Tchekhov, Strindberg, Maeterlinck e Hauptmann. A autonomia real 

do teatro em relação ao drama foi almejada pelos simbolistas, por Artaud, pelos 

surrealistas, mas só alcançou sua maturação efetiva nas últimas décadas do século XX. 

Segundo Szondi, as dramaturgias épicas de Piscator e Brecht foram as principais 

tentativas de resposta à crise do drama, buscando uma dimensão mais real do teatro.  
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A atuação épica é reconhecida por uma ênfase lúdica da teatralidade da 

representação, servindo mais para questionar possibilidades e limites do teatro do que 

para representar a realidade. Para Brecht, a passagem do dramático para o épico não é 

motivada por uma questão de estilo, mas por uma nova análise da sociedade, que não 

encontra mais no teatro dramático a capacidade de dar conta dos conflitos do homem no 

mundo.  

No teatro épico a cena não é transfigurada pelo lugar da ação. Ela exibe sua 

materialidade e seu caráter demonstrativo, não encarnando a ação, mas, sim, mantendo-

a à distância. O acontecimento passado é reconstituído pela presença de um narrador, 

que não é apontado na ação e tem a liberdade para observá-la e comentá-la, apagando-se 

diante do caráter fictício das personagens. O espectador, por sua vez, tem uma atitude 

de liberdade diante da obra — descontinuada espacial e temporalmente — ao não se 

identificar de maneira contínua com as personagens. O épico e o dramático passaram a 

ser abordados em sua complementariedade dialética, ou seja, a demonstração épica e a 

participação total do ator/espectador podem ser observados conjuntamente num mesmo 

espetáculo.  

Depois de algumas tentativas de salvação do drama (por meio do naturalismo 

teatral, da peça de conversação, da peça em um ato e do estreitamento a partir da ideia 

de existencialismo) e de resolução do gênero (através do expressionismo e do trabalho 

de artistas como Piscator, Brecht, Brunkner, Pirandello, O’Neill, Wilder e Müller) as 

estéticas e revoluções cênicas do século XX reinventaram o conceito de drama absoluto. 

Elas instituíram uma hibridização do dramático e do épico, do individual e do coletivo, 

reforçando a forma dramática, com o objetivo de salvar o texto e sua verdade. O drama 

real, que nasce em oposição ao drama absoluto, é concebido não como um modelo, mas 

como uma tentativa de explicar a superação e as combinações surgidas no fazer teatral 

do início do século passado.  

Totalidade, ilusão e reprodução são os componentes básicos do teatro dramático. 

Já o teatro contemporâneo prevê o esvaziamento dessa tríade, o que se dá mais 

efetivamente a partir das últimas décadas do século XX, quando a cultura de massa se 

apropria dos procedimentos dramáticos. Assim sendo, o teatro contemporâneo surge 

como uma tentativa de refutação ou transformação do drama e uma forma de resistência 

à sociedade do espetáculo, à ideia de mercadoria adotada pelo teatro. Para isso, opera 

numa estratégia de recusa e afirmação, oscilando entre presença e representação, 

performance e mimese real, sensorial e ficção, processo criativo e produto final. Logo, o 
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teatro do tempo presente supera a oposição tradicional entre épico e dramático e 

compreende como dramático todo teatro que pretende “representar o mundo, de maneira 

direta ou distanciada, e que coloca o ser humano no centro do dispositivo.” 

(SARRAZAC, 2012).  

Porém, do mesmo modo que foi apresentada a controvérsia entre os conceitos de 

modernidade e pós-modernidade — abarcando as possíveis ideias de transformação ou 

ruptura — faz-se necessário abrir um parêntese sobre os conceitos de drama 

contemporâneo e teatro pós-dramático. 

É evidente a transformação da cena teatral a partir das últimas décadas do século 

XX e início do século XXI. Todas as novas características estão inseridas num contexto 

contemporâneo de se fazer teatro. Mas este contexto estaria conformado ao drama, com 

adaptações aos tempos atuais? Ou romperia por completo com o teatro dramático, 

dando origem e forma a um teatro dito pós-dramático?  

Para autores como Jean Pierre Sarrazac, de corrente de estudo francesa, o teatro 

do tempo presente tenta definir um novo paradigma da forma dramática surgida em 

1880, que ainda molda a dramaturgia contemporânea, evidenciando uma dimensão 

rapsódica, ou seja, uma composição livre que se adequa a características especiais do 

drama moderno. O autor apresenta uma ideia de drama com uma estrutura aberta e 

bastante heterogênea, na qual os modos dramático, épico e lírico — e até mesmo o 

argumentativo — se sobrepõem o tempo inteiro na atualidade. Sarrazac está distante das 

ideias de decadência, obsolescência ou morte do drama — empregada pelos autores 

Lukács, Lehman e Adorno, respectivamente — e próximo da defesa de contornos 

dinâmicos de uma configuração contemporânea que admite a permanência 

(transformada) da forma dramática.  

Já autores como Hans-Thies Lehman, de corrente de estudo alemã, admitem o 

caráter performático do teatro contemporâneo (a partir da década de 1970), advindo da 

ruptura com o teatro dramático, ou seja, de uma viragem histórica da cultura do texto 

para a cultura predominantemente audiovisual e midiática. O autor constrói uma 

cartografia de processos multifacetados que caracterizam o teatro nas últimas décadas 

do século XX. Ele delineia a configuração do pós-dramático a partir de uma constelação 

de elementos presentes no teatro recente, que causam o distanciamento entre as 

encenações e a órbita dramática. Trata-se de um estudo e de uma teoria que tentam dar 

conta da teatralidade fragmentária contemporânea, que rejeitam a totalização e situam-
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se em territórios miscigenados de artes plásticas, música, dança, cinema, vídeo e 

performance.  

Assim como o sujeito pós-moderno, a encenação dita pós-dramática, 

performática ou em caráter de drama contemporâneo não é, portanto, onipresente. É 

importante notar que o teatro contemporâneo encontra-se no interior da discussão sobre 

o próprio drama, pensada num contexto dialógico, que tensiona conceitos, significados, 

intenções e até mesmo resultados. No caso do drama, o imaginário costuma conduzir a 

identificação, que no contexto do teatro contemporâneo, é imposta por ele próprio. 

A encenação da contemporaneidade abarca a ideia de teatralidade fragmentária e 

configura-se a partir da anexação de territórios, abrindo variadas vias de acesso ao 

teatro recente. Apresenta-se não como um gênero, estilo ou estética, mas, sim, como a 

reunião de “práticas teatrais múltiplas e díspares cujo ponto comum é considerar que 

nem a ação nem os personagens, no sentido de caracteres, assim como a colisão 

dramática ou dialética de valores, e nem sequer figuras identificáveis são necessárias 

para produzir teatro.” (LEHMANN, 2007).  

O texto, enquanto elemento dramatúrgico, numa condição de convivência e 

negociação entre o drama e pós-dramático, pode ser cultivado em muitas encenações. 

No entanto, o teatro caminha para além da referência da palavra, do verbo e dos 

procedimentos clássicos da dramaturgia, que passa a ser operada cada vez menos de um 

laboratório artificial do autor e cada vez mais no corpo-a-corpo da sala de ensaio. O 

ator, a encenação, os dispositivos cenográficos e estéticos ganham, portanto, uma 

importância em pé de igualdade com o texto. O corpo desse ator, nem sempre 

personagem, agora é treinado não somente para a sustentação da palavra, mas para 

causar uma revolução no espaço e nas sensações, quebrando fronteiras e regras até 

então impostas, o que requer um trabalho específico nos dias atuais.  

Na cena internacional, as realizações de importantes artistas podem ser 

enquadradas no domínio do teatro pós-dramático, performático ou drama 

contemporâneo, entre elas: Tadeusz Kantor, algumas peças de Heiner Müller, 

encenações de Jean-Jourdheuil e Jean-François Peyret, Klaus Michael Grüber, os 

espetáculos de teatro dançado de Pina Bausch e as encenações de Bob Wilson.  
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Questionamento do regime de representação  

 

A concentração e variedade de esforços artísticos, em torno do efêmero, atribui 

grandeza ao teatro. “Arte impura, por certo, captando aqui e ali todos os instrumentos 

capazes de produzir o maior impacto no espectador” (MAGALDI, 2004), o teatro 

apresenta uma função social constantemente redefinida.  

Ao analisar os processos de transformação do sujeito na pós-modernidade, é 

possível estabelecer profundas relações entre a sociedade complexa e o teatro 

contemporâneo. Para Simmel (apud CASTRO, 2014),  
 “A sociedade é certamente um conceito abstrato, mas cada um dos incontáveis 
agrupamentos e configurações englobados em tal conceito é um objeto a ser investigado 
e digno de ser pesquisado, e de maneira alguma podem ser constituídos pela 
particularidade das formas individuais da existência.”  
 

Dessa maneira, o conceito fundamental da sociologia, a interação, compreendida como 

a ação recíproca entre os indivíduos, é certamente resvalada no fazer teatral.  

Assim como no teatro (na encenação), a unidade básica das ciências sociais não 

é o indivíduo, isolado e abstrato, mas, sim, as constantes relações de intercâmbio e troca 

de experiências entre os sujeitos. Na medida em que a vida em sociedade vai ficando 

cada vez mais complexa, grandes modelos teóricos e explicações abrangentes, até então 

tomadas como verdades, passam a ser questionadas pelo próprio sujeito, por não darem 

conta de processos mais específicos e densos da interação social. 

O conflito, a cooperação, a submissão e a competição são algumas das formas 

sociais que a interação pode assumir na sociedade complexa, como desenhos 

instantâneos de uma série de movimentos e relações. E essas formas são caras à 

encenação teatral, uma vez que moldam os conflitos e a própria ação nos espetáculos e 

incorpora à estrutura cênica o interesse pelo sujeito do seu tempo. 

O fazer teatral contemporâneo é encarado, cada vez mais, como algo inacabado, 

em processo de transformação. Reverbera a percepção da sociedade e interroga, 

frequentemente, as representações culturais, apropriando-se delas por meio da conexão 

entre palco e plateia. Questões, dúvidas e reflexões são apresentadas ao público com a 

intimidade e o distanciamento adequados ao efeito de identificação pretendido pela 

cena.  

O reconhecimento do teatro contemporâneo ocorre “com a constatação de que a 

condição de sua existência é a emancipação recíproca e a dissociação entre drama e 

teatro” (LEHMANN, 2007), menos no que diz respeito ao texto teatral do que à 
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transformação dos modos de representação. São estabelecidas estreitas relações com 

signos da pós-modernidade, considerando o declínio das grandes narrativas, a 

incorporação da escrita descontínua, os desregramentos de tempo e espaço, as 

contradições do presente e a simultaneidade e fragmentação do sujeito como elemento 

central, o que revela a possibilidade de múltiplas identidades.  

Esse tipo de teatro concebe a encenação como princípio e intervenção do fazer 

teatral e não apenas como uma transcrição da realidade exterior, abandonando as 

dimensões tradicionalmente ligadas ao teatro moderno, com o propósito de estimular a 

imaginação e desencadear associações não compatíveis com uma dimensão unívoca. 

O texto torna-se um elemento como os outros, não sendo mais considerado o 

suporte e o pressuposto da representação. As encenações pós-dramáticas concebem o 

texto quando é e se é encenado, como mais um componente entre outros que dão corpo 

ao espetáculo. A constituição do teatral contemporâneo segue uma sequência de etapas 

de autorreflexão, decomposição e transformação dos elementos do teatro dramático. 

Segundo Lehmann, “o passo para o teatro pós-dramático é dado quando todos os meios 

teatrais para além da linguagem veem-se instalados em pé de igualdade com o texto, ou 

podem ser sistematicamente pensados sem ele”. (2007).  

 Questionando o regime de representação vigente, a encenação contemporânea 

não possui mais a radicalidade e a sistemática das vanguardas do início do século XX.  

Obedece a vários princípios contraditórios, combinando estilos díspares de atuação 

heterogênea, rompendo com os códigos de tradição ou herança.  

O teatro contemporâneo contém em si o caráter da desconstrução, uma vez que 

não se enquadra como obra fechada ou centrada e prefere a noção de dispositivo 

eventual ou instalação. Atores e encenadores se apresentam enquanto artistas e 

indivíduos numa performance que não consiste em signos, mas no deslocamento de 

atitudes e afetos, supervalorizando o polo da recepção e da percepção.  

 

Exposição imediata da realidade 

 

O teatro existe enquanto processo, em permanente transformação e obedece 

sempre a novas tendências e necessidades do homem. Por assim ser, ele reflete a 

produção social da existência humana que estabelece relações culturais e políticas 

independente de sua vontade. Ao tratar de dúvidas e questões cotidianas, o teatro é uma 

forma de expressão social e política, para além do conceito artístico ou de 



	

	 38 

entretenimento. Por estes motivos, percebe-se uma tendência na cena de qualquer tempo 

em acompanhar os processos de transformação do sujeito, trazendo para o espetáculo a 

reverberação e o questionamento da própria realidade. 

Nota-se que, desde o final do século XX, os espetáculos com uma leitura 

contemporânea já não estão interessados em criar uma atmosfera de ilusão ou apenas 

delimitar o palco como mundo e a encenação como um recorte da vida real. A cena, 

pautada na recusa do textocentrismo, no abandono da intenção mimética, na 

problematização do status de realidade aparente, na fragmentação da narrativa e na 

heterogeneidade de estilos, está interessada em indagar o impacto da arte na vida e da 

vida na arte, reforçando as possíveis relações entre sujeito e encenação, entre ator / 

personagem e espectador.  

Interessada na exposição imediata da realidade, a categoria mais adequada ao 

teatro da contemporaneidade não é a ação, mas, sim, a situação. Ela nega ou deixa em 

segundo plano a possibilidade de desdobramento do enredo, implementando, a partir de 

uma mobilização no âmbito situacional, uma dinâmica cênica. O estado dos eventos é 

uma figuração estética que apresenta em sua encenação muito mais uma composição do 

que uma história, ainda que conte com a representação de atores. Trata-se, assim, de um 

teatro de estados e composições cênicas dinâmicas.  

“A transposição dos limites entre arte e realidade, teatro e outras artes, ação ao vivo e 
reprodução tecnológica tornou-se o elixir da vida do teatro. Ela põe em questão um 
tema que dominou por muito tempo a discussão sobre o teatro como uma forma de 
ficcionalidade: a ilusão.” (LEHMANN, 2007). 
 
Nos clássicos da modernidade, a dúvida acerca da utilidade e do sentido da 

ilusão já assumiam formas bastante expressivas e no decurso da revolução artística das 

vanguardas históricas, a ilusão cênica passa a ser vista em si mesma como problemática. 

O teatro contemporâneo parece assimilar que a realidade cênica e do ator deve se impor 

à ilusão, concebendo o reconhecimento do teatro como teatro. E se este deve 

proporcionar uma verdade, logo precisa se reconhecer e se expor como ficção, 

assumindo o seu processo de produção de ficções.   

No teatro contemporâneo, o texto teatral predeterminado, por escrito ou 

oralmente, e a partitura da encenação são postos sob uma nova perspectiva, moldada na 

relação com os signos teatrais contemporâneos. Alguns critérios de descrição e 

categorias são fundamentais para o reconhecimento deste tipo de teatro e a orientação 

do olhar em sua direção. A concepção de novos signos teatrais abrange todas as 

instâncias da significação, considerando os elementos do teatro, desde a corporeidade 
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específica, do estilo gestual, até o arranjo de palco. Considerando o interesse pela 

representação da realidade, alguns traços estilísticos do teatro de agora ganham 

relevância e evidência.  

O nivelamento dos recursos teatrais (referido por Lehmann como parataxe) 

contraria nitidamente a tradição dramática, a partir do abandono da sobreposição e 

subordinação de elementos. A encenação contemporânea opta pela convivência e 

colagem de linguagens artísticas em pé de igualdade hierárquica, articulando-se a um 

segundo princípio, o da simultaneidade. O ordenamento dos signos na cena leva à 

experiência do simultâneo que com frequência sobrecarrega o aparato perceptivo.  

A partir disso, um jogo com a densidade dos signos é estabelecido e a infração 

da regra e da norma convencional torna-se a regra vigente do teatro contemporâneo. 

Nota-se sempre um exagero para mais ou para menos em relação ao tempo, ao espaço 

ou à importância da fala. O espectador percebe ou uma abundância, ou uma diluição dos 

signos na encenação. A renúncia da percepção convencional da forma é perturbada e ao 

mesmo tempo perturba a representação imediata da realidade.   

Sigamos, a partir de então, para a observação e análise dos elementos do teatro 

contemporâneo — dito pós-dramático ou performático ou drama contemporâneo, 

dependendo da abordagem teórica — ao considerar a articulação entre sujeito e 

encenação, entre público e encenação e entre atores / personagens e público.  

 

1.3 - Sujeito pós-moderno e encenação contemporânea 

 

Ato teatral enquanto acontecimento  

 

Pedro Kosovski, autor do espetáculo Caranguejo Overdrive, no prefácio do seu 

livro homônimo — texto dramatúrgico da peça em questão — inicia o pensamento com 

o seguinte título: “depois da cena, o texto”.  Com isso, esclarece um ponto fundamental 

da sua parceria com o diretor Marco André Nunes, ao considerar que no processo de 

construção de seus espetáculos, o texto vem sempre depois. 

Mas qual a intenção de o texto teatral ser concebido após o processo de criação? 

“Antes do papel e da palavra existem afetos de experiências vivenciados por todos os 

criadores desta peça durante nosso processo de criação colaborativa... Uma escrita 

espremida no corpo a corpo com os atores e incendiada pelo calor da sala de ensaio.” 

(KOSOVSKI, 2018). Este pensamento reforça as características dos discursos cênicos 
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do teatro contemporâneo, que se aproximam de uma estrutura onírica, contando algo 

sobre o mundo de seus criadores. É preciso notar que a não-hierarquia entre imagens, 

movimentos e palavras é essencial para o sonho, assim como para a encenação da 

atualidade, que constrói uma textura semelhante à montagem, à colagem e ao 

fragmento, e não ao curso dos acontecimentos estruturado de modo lógico e contínuo.  

Talvez a principal função do teatro seja estimular a reflexão sobre as 

transformações da vida do homem nos âmbitos social, cultural, político, afetivo e 

emocional. E o propósito da encenação contemporânea é justamente expressar o ato 

teatral enquanto acontecimento, apropriando-se do momento artístico que se constitui 

durante a imediata presença e interação entre artistas / personagens e público.   

Nesse teatro do acontecimento há uma efetivação de atos que se realizam no 

aqui e no agora e que têm sua recompensa no momento em que acontecem, sem precisar 

deixar qualquer vestígio duradouro de sentido. Nota-se a passagem do teatro para a 

celebração, o debate, a ação pública e a manifestação política, ou seja, para o 

acontecimento. 

E para a afirmação de uma encenação interessada no fazer teatral enquanto 

acontecimento, alguns signos devem ser observados como constitutivos desta nova 

estética da ocorrência e do episódio. A musicalização é o primeiro deles, ao se tornar, 

tanto para os atores como para os diretores, uma estrutura autônoma do teatro. Não se 

trata do papel evidente da música e do teatro musical, mas do teatro como música, 

concedendo ao teatro pós-dramático uma semiótica auditiva própria, na qual textos 

clássicos (por exemplo) podem ser submetidos a uma sensibilidade rítmico-musical.  

A cenografia assume também um importante papel no desejo de registrar um 

acontecimento a partir da representação da realidade. Às avessas da estrutura dramática, 

ela é compreendida a partir da ideia de dramaturgia visual, da possibilidade de atribuir 

papel dominante a outros elementos diferentes do texto e da linguagem. No lugar de 

uma ação pautada somente pelo texto, a dramaturgia visual ganha destaque no teatro 

contemporâneo, desdobrando-se de maneira própria, não subordinada ao texto.  

Por conta da participação de pessoas, pode-se dizer que o teatro, por si só, tem 

calor. As vanguardas clássicas, o teatro épico e o teatro documentário já haviam 

alterado esta temperatura teatral em alguma medida. Mas o teatro pós-dramático 

provoca ainda mais perplexidade, manifestando certa frieza, ao representar mundos 

mais reais e menos psicológicos. Assim sendo, por reforçar o ato teatral enquanto 

acontecimento, a encenação da atualidade também transforma a temperatura teatral. 
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Carregada de sentido na representação da realidade, a corporeidade é um signo 

essencial da cena contemporânea. A presença corporal, representando o carisma e a 

irradiação presentes no espetáculo, se impõe de um modo imediato e frequentemente 

assustador. “O corpo passa a ocupar o ponto central não como portador de sentido, mas 

em sua substância física e gesticulação” (LEHMANN, 2007). O signo central do teatro, 

o corpo do ator, recusa o papel de significante, assumindo a identidade de corpo 

desviante que diverge da norma e provoca fascinação imoral, mal-estar ou medo.  

O teatro contemporâneo, como ato concreto, enfatiza o inacabado e o intangível, 

superando ou transformando radicalmente os princípios da mimese e da ficção. Como 

acontecimento concreto, produzido no instante, a representação modifica a lógica da 

percepção do sujeito, que não pode se apoiar num ordenamento representativo. A 

irrupção da realidade explicita o campo do real como coatuante, reconhecendo seu 

caráter factual e não apenas conceitual como objeto da reflexão e da própria 

representação teatral.  

 

Tempo de vida em comum entre atores e público  

 

A relação entre atores e público no drama clássico e no drama moderno era 

construída a partir de princípios absolutos. A analogia entre ator e seu papel não devia 

ser visível, configurando ao ator a arte de transmutar-se para dar vida ao sujeito-

personagem do drama. Alguns princípios eram reforçados na representação, 

considerando a cena como o lugar da ação e o desenrolar dos acontecimentos à nossa 

frente, num presente imediato. A ação e sua reconstituição coincidiam perfeitamente no 

tempo e no espaço, num intercâmbio entre um ‘eu’ e um ‘outro’, promovendo uma 

atitude de submissão do espectador, reforçada pela atuação como ilusão de uma ação 

real.   

O drama clássico, que elimina o acaso e apresenta encadeamentos motivados, 

também exigia uma unidade de lugar, sendo o entorno espacial eliminado da 

consciência do espectador. O inesperado, o contingente chega ao drama pelo lado de 

fora, ganha um fundamento interno e acontece no interior do próprio drama.   

Já na encenação contemporânea, o encontro entre atores e público é pautado a 

partir de uma circunstância lúdica na qual o espectador é colocado diante daquilo que é 

percebido, não mais de mãos atadas, mas de modo participante. O teatro não é mais 
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simplesmente algo a ser assistido, mas uma situação social representada pela 

experiência de cada um dos participantes.  

Há uma virada do ato artístico em direção ao espectador que se depara com sua 

própria presença, sendo forçado a travar uma contenda virtual com o criador do 

processo teatral. O teatro contemporâneo torna-se uma situação social, percebida pelo 

espectador como uma experiência que depende dele próprio e dos outros. Na medida em 

que seu papel entra no jogo da encenação, o modelo fundamental do teatro passa a ser 

invertido.  

A estética explorada pelos artistas apropria-se do ato teatral como momento 

artístico que se constitui na imediata presença e interação entre artistas / personagens e 

público, no “tempo de vida em comum que atores e espectadores passam juntos, no ar 

que respiram juntos, daquele espaço em que a peça teatral e os espectadores se 

encontram frente a frente.” (LEHMANN, 2007).  

Assim sendo, o espectador passa a organizar impressões divergentes e 

convergentes e restituir certa coerência à obra, considerando a lógica das sensações e de 

sua experiência estética. Tudo ocorre num mesmo espaço-tempo, sem hierarquia entre 

os componentes e sem lógica discursiva por meio de um texto de referência. Trata-se de 

uma guinada dos signos que deixam o espectador diante de uma representação e uma 

atitude igualmente emancipadas. 

E é exatamente do encontro entre sujeito-espectador e sujeito-personagem ou 

sujeito-ator, que decorre uma relação de espelhamento (seja na identificação de 

semelhanças ou contrastes), contribuindo para uma maior compreensão sobre os 

dilemas humanos e sociais da atualidade. Na medida em que o sujeito-espectador é 

convidado a dialogar com questionamentos propostos pela própria encenação, pode 

alterar a sua percepção sobre o mundo e a sociedade da qual participa. Essa relação 

converge, assim, na reflexão e transformação de sua própria existência social. 

 

O espectador coautor  

 

O teatro dramático apresenta uma característica absoluta construída na relação 

entre atores e público. Não sendo o texto um enunciado do autor, mas, sim, de 

exclusividade do personagem, o espectador se limita a assistir — silencioso, de mãos 

atadas e paralisado pela visão de mundo do outro — ao que dramaticamente é posto. O 
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público é arrastado, portanto, para o interior do jogo dramático, passando de espectador 

a sujeito falante, através da boca de todos os personagens.  

No entanto, a relação espectador-drama “conhece apenas total separação ou total 

identidade; ela desconhece tanto a intromissão do espectador no drama, quanto sua 

interpelação por ele.” (SZONDI, 2011).  

O palco do drama clássico é visto como uma caixa de imagens (inacessível), sem 

a possibilidade de escadas, rampas ou qualquer acesso à plateia. Ao final de cada ato ou 

de cada espetáculo, o palco é recolhido numa relação de pertencimento ao jogo cênico e 

não ao público.  

Em contraponto, a encenação contemporânea aposta num tipo de teatro 

consciente de sua abrangência ficcional, deslizante, que confunde o espectador ao não 

delimitar fronteiras tão precisas entre uma cena ensaiada e uma ação que se deu de 

modo espontâneo. Esta confusão provém do fato de que agora o espectador assume o 

papel de coautor da encenação, agindo de forma natural, porém, consciente da 

relevância de sua presença no espaço cênico e da troca estabelecida com o espetáculo.  

O teatro contemporâneo problematiza o estado do espectador, demandando dele 

uma perceptividade mais intensa, com clara conotação política, contrapondo-se, de 

maneira crítica, aos modos de percepção ordenados pela sociedade de consumo. O 

espectador se vê no papel de responder estética e reflexivamente ao que se passa em 

cena, reagindo a ações extremas que lhe cobram uma posição moral. 

Convertida numa situação parcialmente aberta, a cena contemporânea procura 

interrogar e aniquilar a segurança do espectador, que está entregue ao acontecimento 

teatral desprovido de proteção. A recepção pode ser influenciada em altíssimo grau por 

fatores como o momento, o lugar, a duração, o ritmo e o comportamento dos demais 

espectadores. O teatro acaba por deslocar o espectador de sua própria trajetória, 

realocando-o numa atitude emancipada.  

“O novo teatro extrai algumas consequências da situação do espectador privado da 
segurança, de seu envolvimento no procedimento real do teatro e no momento teatral: 
ele investiga quais possibilidades se abrem com o abalo ou a anulação da distância 
estética remanescente – não só na concepção estética como também no processo real do 
teatro.” (LEHMANN, 2007).  
 

O envolvimento corporal do espectador — que no teatro dramático permanece 

apenas latente — torna-se potente quando a atenção é deslocada do plano da ilusão para 

à sua própria posição na sala de espetáculos, naquele exato momento. A relação 

presencial e ativa do espectador, junto com um grupo que se encontrou de modo 
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aleatório, para durante um recorte de tempo e espaço, viver e imaginar algo 

conjuntamente, é uma característica fundamental para o entendimento da relação cena-

público no teatro contemporâneo.   

E isso altera por completo a ideia de recepção do espetáculo, na qual diferentes 

públicos, com características socioculturais e econômicas diversas, recebem a peça com 

percepções diferentes, mas são afetados do mesmo modo, por meio da produção de 

imagem, memória e narrativa, sob um aspecto mais bruto, mais elementar da encenação, 

caracterizada como evento único.  

 Mas como a relação entre sujeito pós-moderno e encenação se dá no contexto do 

teatro brasileiro contemporâneo? Ao considerar o âmbito nacional, como reconhecer o 

sujeito pós-moderno brasileiro na cena teatral da atualidade, a partir de aspectos como a 

formação e identificação desse novo sujeito, a insurgência de camadas sociais e 

criativas e a provocação sobre um diferente olhar para o outro? E como os processos de 

espelhamento e distanciamento, bem como as sensações de incômodo e consciência 

podem estabelecer uma analogia entre sujeito-personagem e sujeito-espectador?  

Essas serão as questões abordadas e discutidas no capítulo 2, com base no 

referencial teórico da pesquisa, no resultado das entrevistas com os autores e diretores 

dos espetáculos Nós, Gritos e Caranguejo Overdrive e na análise das redes sociais das 

companhias teatrais.  

 

Capítulo 2 - Segundo Ato   

Teatro pós-moderno brasileiro: intercessões com a sociedade contemporânea 

 

Após tratarmos da relação entre sujeito pós-moderno e encenação 

contemporânea de maneira mais abrangente, é chegado o momento de aprofundar o 

tema no âmbito nacional, analisando a recente cena brasileira e as características do 

sujeito presente na encenação. Para tanto, é necessário revisitar um breve panorama do 

teatro brasileiro, com foco principal na contemporaneidade, buscando analogia com os 

temas suscitados na pesquisa. Vale registrar, no entanto, que o panorama apresentará 

uma pontuação geral, sem pretensões extensivas, no sentido de, a partir do recorte de 

alguns elementos históricos, situar o momento atual do teatro brasileiro em contraponto 

ao percurso percorrido do passado até então.  

A partir do olhar sobre as possibilidades da encenação brasileira na atualidade, 

percebe-se a necessidade de reflexão sobre aspectos fundamentais do ponto de vista 
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sociocultural. Como se dá a formação e a identificação de um novo sujeito-personagem 

na cena atual? É possível notar a insurgência de camadas sociais e criativas na ocupação 

dos espaços de encenação nos dias de hoje? Como o teatro contemporâneo pode 

provocar a construção de um novo olhar para o outro?  

O capítulo 2 da presente dissertação pretende discutir e responder essas 

questões. Busca ainda tratar da relação entre cena e espectador na atualidade, partindo 

de princípios que acionam o espelhamento ou o distanciamento entre sujeito-

personagem / sujeito-ator e sujeito-espectador, por meio de sensações de identificação, 

incômodo e tomada de consciência. Ou seja, a ideia é discutir o papel do público, não 

apenas em condição passiva de espectador, mas especialmente, exercendo sua postura 

ativa diante dos processos de construção e encenação dos espetáculos.  

Para tratar do aspecto da recepção na cena contemporânea brasileira, serão 

acionadas as entrevistas com os autores e diretores dos espetáculos Nós (Marcio Abreu 

e Eduardo Moreira), Gritos (Artur Ribeiro e André Curti) e Caranguejo Overdrive 

(Pedro Kosovski e Marco André Nunes), além do suporte analítico de algumas 

publicações das redes sociais dos coletivos em estudo (Grupo Galpão, Cia Dos à Deux e 

Aquela Cia), como forma de aproximação entre pesquisa, prática teatral e narrativa do 

próprio público sobre cada peça.    

 

2.1 – Contexto nacional  

 

Breve panorama do teatro brasileiro  

 
“Como interpretar as ideias teatrais que alimentaram as críticas e os debates no país? Da 
mesma forma, como apreender a contribuição destas para o estabelecimento de uma 
periodização identificada como história do teatro brasileiro? Mais que perguntas, o 
intento dessa problemática é o de propor o exame de alguns dos princípios e dos marcos 
que ora impulsionaram ora fundamentaram reflexões e análises do debate sobre a 
experiência teatral no Brasil.”. (GUINSBURG e PATRIOTA, 2012). 
 
Uma das primeiras manifestações cênicas no Brasil desponta, ainda que de 

forma episódica, no século XVI, com os rituais indígenas e suas celebrações 

antropofágicas, passando pelos autos de catequização dos jesuítas, os rituais de 

celebração às divindades dos escravos e a Corte com suas luxuosas óperas estrangeiras. 

O teatro jesuítico, que tem como representante maior o Padre José de Anchieta, utilizou 

representações como forma de catequese, sem nenhuma pretensão artística. Os autos, 
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desiguais enquanto resultado cênico, eram dotados de um objetivo didático: “levar a fé e 

os mandamentos religiosos à audiência, num veículo ameno e agradável, diferente da 

prédica seca dos sermões” (MAGALDI, 2004). Como não existiam espaços destinados 

a uma possível atividade teatral, as peças eram encenadas em praças, ruas e colégios. 

Empregado, portanto, como forma de instrução religiosa, o teatro jesuítico pode ser 

considerado um episódio da dinâmica colonial, que aponta muito mais para o 

nascimento de um teatro de festividades religiosas, do que propriamente para uma 

referência à gênese teatral brasileira.  

A celebração de festas populares e acontecimentos políticos, através de 

comemorações e desfiles com música e dança, marcam o século XVII e a primeira 

metade do século XVIII como uma espécie de manifestação popular que remete ao 

carnaval. Não há registro de textos de teatro que tenham sido representados nesse 

período, com exceção da existência de duas peças (escritas em espanhol) de Manuel 

Botelho de Oliveira (1637-1711), considerado o primeiro comediógrafo brasileiro e o 

mais antigo poeta do país a editar suas obras.  

Já na segunda metade do século XVIII percebe-se o nascimento de um teatro 

regular em algumas cidades brasileiras, nas chamadas Casas da Ópera, criadas para 

acolher as representações. A atividade cênica ganha, então, movimento no país, 

principalmente pelo trabalho de elencos com alguma característica fixa. No que tange à 

dramaturgia do período, há o registro de lançamento do texto O Parnaso Obsequioso de 

Claudio Manuel da Costa. Mas o vazio cênico foi preenchido mesmo pelo importante 

autor Antônio José da Silva, que, embora tenha nascido no Rio, assume o pertencimento 

de sua obra ao teatro português. Trata-se de um autor fundamental para o entendimento 

da dinâmica dramatúrgica de Martins Pena no século seguinte.  

Após uma lacuna, denominada por Sábato Magaldi em seu Panorama do teatro 

brasileiro (2004) como “vazio de dois séculos”, a cena nacional só ganhará contornos 

próprios no decorrer do século XIX. Com a vinda da família real para o Brasil (1808), 

grandes espetáculos começam a chegar no país, desenvolvendo o hábito cultural da 

aristocracia e refletindo gostos europeus da época. Mas somente com a independência 

política (1822) que o Brasil assume sua missão histórica e também a construção de seu 

teatro enquanto acontecimento cênico, o que impulsiona o desenvolvimento de um 

público apreciador e consumidor de teatro. A cena nacional começa, portanto, a se 

configurar e a história do teatro brasileiro será representada a partir do olhar para a 
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história do teatro no Rio de Janeiro, ou seja, na capital que fomenta discussões e 

formaliza os projetos a serem realizados.  

A representação da tragédia Antônio José ou O Poeta e a Inquisição, de 

Gonçalves Magalhães, em 1838, celebra um importante marco para a história do teatro 

nacional. O drama foi encenado por uma companhia genuinamente brasileira, com 

propósitos nacionalistas, formada pelo ator João Caetano. “Parecia um manifesto para a 

posteridade – a tomada de consciência de uma missão artística e cultural a cumprir.”. 

(MAGALDI, 2004).  

No mesmo ano O Juiz de Paz na Roça, primeira comédia de Martins Pena, 

estreia sem alarde de divulgação ou pretensão histórica e é encenada pela mesma 

companhia de João Caetano. Pena é o fundador da comédia de costumes brasileira, que 

buscava em fatos da época, situações satíricas, de efeito popular e despretensioso. 

Embora muitos autores tenham despontado nesse período — entre eles, Antônio 

Gonçalves Dias, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro 

Alves — é Martins Pena, a partir de sua obra composta por 20 comédias e 6 dramas, 

que representa o marco inaugural do teatro brasileiro, com identidade e autenticidade. 

Num período cuja essência da cena encontra-se focada na figura do dramaturgo trágico, 

Pena e Caetano — um autor e um ator de comédia — transgridem o próprio nascimento 

do teatro nacional.  

O teatro realista passa a disputar a atenção de autores, atores e público nos 

teatros do Rio de Janeiro e de outras cidades do país, a partir de 1855. No que se refere 

ao Realismo, as referências dramatúrgicas são Alexandre Dumas Filho e Joaquim 

Manoel de Macedo. Em suas peças — comédias realistas ou dramas de casaca — já não 

há espaço para paixões exacerbadas, ritmo tenso da ação dramática ou o forte colorido 

do drama romântico. Personagens modernas, ao gosto do dia, substituem o repertório do 

drama histórico e da tragédia clássica. 

A naturalidade é o princípio norteador da dramaturgia e da encenação, em busca 

de uma descrição mais fiel dos costumes da burguesia. As peças realistas possuem, em 

geral, um caráter moralizador, ou seja, “à descrição dos costumes justapõe-se a 

prescrição de valores éticos como o trabalho, a honestidade e o casamento, no interior 

de um enredo que se presta ao debate de questões sociais.”. (GUINSBURG, FARIA e 

ALVES DE LIMA, 2006). Temas atuais, problemas de ordem social e conflitos de 

categoria psicológica revelam o cotidiano da sociedade, o amor adúltero, a falsidade e o 

egoísmo humanos.  
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Com ritmo ligeiro, dividido em quadros, com um misto de prosa e verso, o 

Teatro de Revista, que nasce nas últimas décadas do século XIX (e atravessará o século 

XX), representa fatos inspirados na atualidade, com o objetivo de oferecer uma crítica 

caricata para a alegria e diversão do público. Com seus enredos provocativos e 

brincalhões, as Revistas funcionavam como uma retrospectiva dos fatos mais 

significativos de cada ano. O gênero alcançou grande popularidade no Brasil, 

especialmente no Rio de Janeiro, no Teatro Ginásio, com o espetáculo As Surpresas do 

Sr. José da Piedade, de Justiniano de Figueiredo Novaes. Inspirado no modelo francês 

de vaudeville, o Teatro de Revista apresenta um enredo frágil, utilizando a paródia 

como elemento central.  

 A modernidade relaciona-se com a realidade social, cultural e econômica do 

mundo e do país. Toda a estrutura social que havia existido até então passa por 

transformações, alterando a relação entre os indivíduos e a sociedade. Costumes são 

alterados e novos conflitos surgem em oposição ao passado. A consciência de um 

presente vislumbrado como diferente, ocupa significativo papel. Assim, “a modernidade 

impõe-se sempre como acúmulo, somatória, intercâmbio de influências e paradigmas 

que geram uma nova mentalidade em relação a uma etapa tida como superada.” 

(GUINSBURG, FARIA e ALVES DE LIMA, 2006).  

O teatro brasileiro moderniza-se justamente nesse contexto, no início do século 

XX. Segundo Décio de Almeida Prado (1988), “o nascimento do teatro moderno 

brasileiro se confunde com o nascimento do próprio teatro brasileiro”. Com a forte 

atuação dos grupos universitários, os palcos ganharam encenações estudadas e 

ensaiadas, diferentemente do caráter improvisado das Revistas. O teatro de então 

derruba funções dramatúrgicas consolidadas e altera a estrutura de estabilidade para o 

trabalho do ator, o que impulsiona, inclusive, a função da história do teatro, que passa a 

se interessar pelo estudo de diferentes técnicas para a encenação.  

No entanto, assim como no campo social, o conceito de modernidade também é 

controverso no que tange o teatro brasileiro, ao confrontar uma tendência evolutiva e 

outra de ruptura. A primeira considera que os procedimentos modernos do teatro estão 

dispersos ao longo da primeira metade do século XX, tanto no campo dramatúrgico, 

como no campo da encenação. Ao analisar esse ponto de vista, alguns trabalhos lançam 

pressupostos modernos em sua execução, como: a obra de Renato Vianna (1922) com a 

produção de A Última Encarnação de Fausto; a estreia do Teatro de Brinquedo (1927) 

de Eugênia e Álvaro Moreyra, com a inovadora produção de Adão, Eva e Outros 
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Membros da Família; o Teatro da Experiência de Flávio de Carvalho, em São Paulo, 

com a apresentação de O Bailado do Deus Morto (1933), para o qual Oswald de 

Andrade escreve O Rei da Vela; e o texto Amor de Oduvaldo Vianna, representado em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, em 1933 e 1934, fazendo o uso de cenários múltiplos e 

inusitados.  

Dois marcos são relevantes no panorama do teatro moderno brasileiro. O 

primeiro é a produção de Romeu e Julieta (1938), de Shakespeare, encenada por Itália 

Fausta para o Teatro do Estudante do Brasil, que ao recorrer à figura de uma mulher 

como diretora para a encenação e ao trazer o corpo de baile do Theatro Municipal e sua 

orquestra para o palco, expande a mentalidade moderna. O Teatro do Estudante do 

Brasil (TEB), fundado por Paschoal Carlos Magno, foi o precursor na tentativa de 

disciplinar a montagem, ganhando a curiosidade de quem estuda e mudando o perfil do 

ator em cena, que, a partir de então, é representado por estudantes com pensamento e 

fôlego revigorados. O segundo marco é o início das atividades do grupo Os 

Comediantes, cujos esforços darão origem à montagem de Vestido de Noiva, de Nelson 

Rodrigues, em 1943, com direção de Ziembinski e cenografia de Tomás Santa Rosa. O 

coletivo se dedicou à tarefa de reformar esteticamente o espetáculo, por meio da 

alteração de um paradigma brasileiro, retirando do intérprete principal e transferindo 

para o encenador a função primordial do espetáculo.  

A segunda vertente, que considera a ruptura como entendimento central para o 

surgimento do teatro moderno brasileiro, compreende que a encenação é o fator 

decisivo quando o assunto é renovação cênica. Neste sentido, a produção de Vestido de 

Noiva conseguiu equilibrar, pela primeira vez, a tríade indispensável — autor, 

encenador e elenco — instituída de forma pioneira. A montagem quebrava os padrões 

cênicos da época, embaralhando tempos, revisitando o passado e olhando para o futuro. 

Ziembinski trouxe de fora uma iluminação nova, um cenário e uma interpretação entre o 

expressionismo e o naturalismo, o que fez do espetáculo um marco do teatro moderno 

no país.  
“A lufada renovadora da dramaturgia contemporânea partiu de Vestido de Noiva – não 
se contesta mais. Nelson Rodrigues conheceu de súbito a glória teatral e a repercussão 
transcendeu os limites do palco, irmanando-se ele às outras artes. Talvez, em toda a 
história do teatro brasileiro, nenhuma outra peça tenha inspirado tantos artigos, tantos 
elogios, um pronunciamento maciço dos escritores e dos intelectuais. Após a estreia de 
Os Comediantes, em 1943, cada poeta, jornalista ou curioso se sentia no dever de 
expressar o seu testemunho sobre uma obra que igualava o teatro à nossa melhor 
literatura, conferindo-lhe cidadania universal.”. (MAGALDI, 2004).  
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A partir de então, várias companhias de teatro surgiram no eixo Rio-São Paulo, 

entre elas, a Cia Maria Della Costa e o Teatro Popular de Arte. Já o Teatro Brasileiro de 

Comédia (TBC), fundado em 1948, em São Paulo, forma atores como Cacilda Becker, 

Walmor Chagas e Fernanda Montenegro. A companhia estabiliza a modernidade teatral 

em ritmo empresarial, marca o reinado do diretor na encenação nacional e conta com a 

participação de encenadores italianos aportados no Brasil.  

O clima político no país que antecedeu os anos da ditadura militar, agitou a cena 

cultural, que alcança um ápice criativo nas décadas de 1950 e 1970, com produções 

marcantes para o teatro nacional. O Teatro de Arena apresentou a revolucionária Eles 

não usam black-tie (1958), de Gianfrancesco Guarnieri, escancarando os problemas 

sociais e políticos do país. A encenação de Morte e Vida Severina (1965) — de João 

Cabral de Melo Neto, com música de Chico Buarque e direção de Roberto Freire do 

Teatro Tuca da PUC São Paulo — trouxe para a cena 30 estudantes e centenas de outros 

na retaguarda. A montagem sensível e com encenação primorosa estarreceu a crítica 

brasileira. O Rei da Vela (1967), de Oswald de Andrade, com direção de José Celso 

Martinez Correa, apresenta o Teatro Oficina sob um viés político, localizado na 

contracultura, ao provocar a burguesia brasileira de forma cáustica. O espetáculo 

alcança grande notoriedade, lançando o tropicalismo — que aglutina setores da música, 

do cinema e das artes plásticas — e dando impulso a um movimento estético coeso e de 

abrangência nacional.  

Com o golpe militar e a instauração do AI5 como mecanismo que resulta na 

perda das liberdades políticas, tempos sombrios de censura interromperam o 

desenvolvimento criativo do teatro brasileiro, exilando importantes artistas. Um número 

considerável de peças foi proibido e somente a partir dos anos 1970 o teatro ressurge 

apresentando produções mais constantes.  

 

O teatro contemporâneo brasileiro  

 

A produção cultural originada na era pós-industrial, forjada pela lógica do 

capitalismo e inserida no contexto das sociedades tecnológicas ocidentais, pode ser 

reconhecida como pós-moderna ou contemporânea. Manifestações nos campos da 

arquitetura, do teatro, da dança, da música, das artes visuais e do cinema passaram a se 

relacionar com os procedimentos das novas mídias, resultando em múltiplas formas de 

expressão artística. A pluralidade de manifestações desenvolve novas formas de 
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conhecimento, de vida e de comportamento. Novas formas de ser e estar no mundo. 

Novas formas de se relacionar com a arte, com a cultura e com o pensamento.  

O campo cultural passa a expressar o interesse por eventos de caráter 

antitotalitário e não hegemônico, abrigando na sua feitura as dimensões social, 

industrial e técnica, ao evocar novos procedimentos de linguagens. Há um estreitamento 

entre cultura erudita e cultura de massa, por meio da intertextualidade, da paródia, da 

ironia, do humor e do entretenimento. As super narrativas do passado entram em 

colapso e são redimensionadas por meio das ciências humanas e as estruturas do 

cotidiano.  

Nas artes cênicas, surge, a partir de 1950, a performance enquanto procedimento 

que modela todas as novas configurações humanas, sociais e culturais. O seu caráter 

experimental e gestual ganha impulso, trazendo a dança para a encenação, conformando 

novos modelos e técnicas para a interpretação. A noção de representação passa a ser 

redimensionada e acolhe fenômenos híbridos e sem fronteiras tão demarcadas. A 

dramaturgia passa a existir também fora do textocentrismo e se aventura nas 

experiências de criações coletivas assinadas por diversos componentes das equipes 

artísticas.  

No que se refere ao contexto brasileiro, como dito na seção anterior, o país viveu 

um ápice criativo urgente e potente nas décadas de 1950 e 1970. Os governos militares, 

no entanto, silenciaram as expressões artísticas, exilando importantes nomes do teatro 

nacional como Zé Celso e Augusto Boal. Na reabertura política, acontece a virada do 

teatro brasileiro para o pós-moderno, para o contemporâneo. Encenadores 

experimentais, grandes musicais e o teatro comercial renascem junto a grupos que 

extrapolam o eixo Rio-São Paulo.  

Antunes Filho, que ficou no Brasil, inaugura o Centro de Pesquisa Teatral (CPT) 

e com a montagem de Macunaíma (1978) — adaptação da obra de Mário de Andrade 

— registra o marco instaurador da pós-modernidade e do teatro contemporâneo no 

Brasil. O espetáculo rompe com paradigmas de encenação, trabalhando com uma cena 

teatral renovada, composta por jovens com uma atuação menos imposta. Instaurando 

um novo padrão de teatralidade, a encenação, associada a “códigos da intertextualidade, 

da paródia, da ironia, do humor, soube preencher o palco nu com signos impactantes, a 

oferecerem uma nova face ao homem brasileiro.”. (GUINSBURG, FARIA e ALVES 

DE LIMA, 2006). 
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	 No contexto da abertura política do país, Augusto Boal desenvolve o Teatro do 

Oprimido, ancorado na democratização dos meios de produção teatral e interessado no 

acesso das camadas sociais menos favorecidas. Para além do teatro comercial, também é 

aberto espaço para núcleos experimentais de relevância como o grupo Tá na Rua, 

fundado em 1980 pelo diretor Amir Haddad, que se apresenta em praças do centro e da 

periferia das cidades brasileiras. O coletivo de baseia no contato direto entre cena e 

público, independente do tema ou texto utilizado como ponto de partida para a criação.  

Zé Celso, ao voltar do exílio em 1979, reabre o teatro Oficina e concentra esforços 

na produção de projetos que incluem novas linguagens. A década de 1980 registra uma 

limitada ação do coletivo, que ministra oficinas e organiza leituras e eventos de curta 

duração. Já os anos 1990 e 2000, são marcados por importantes espetáculos como: As Boas 

(1991), de Jean Genet; Ham-let (1993), de Shakespeare; As Bacantes (1996), uma adaptação 

coletiva do texto de Eurípedes; Cacilda! (1998), do próprio Zé Celso e Os Sertões (2000 a 

2004), montagem na íntegra da obra de Euclides da Cunha, encenada em três partes. Os 

espetáculos evocavam a força de um ritual dionisíaco com uma teatralidade composta por 

erotismo, festa e desregramento.  

Em 1982, vários artistas participaram de 14 noites de Performances, um evento 

promovido pelo Sesc São Paulo e pela FUNARTE. Destacaram-se: o grupo Ponkã com 

o espetáculo Aponkâlipse (1984), que realça as imagens do século da cibernética; O 

Próximo Capítulo, de Luiz Roberto Galizia, que utilizava a performance como motor da 

estrutura cênica, recebendo um convidado diferente por noite; e Pássaro do Poente 

(1987), de Márcio Aurélio que mesclava uma tradicional lenda nipônica, com elementos 

da Commedia dell”Arte e paródia sertaneja. 

Uma dimensão pós-moderna do teatro brasileiro também começa a ser delineada 

no trabalho de intérpretes como Denise Stoklos, que inaugura o teatro essencial com 

Um Orgasmo Adulto Escapa do Zoológico (1983). O Lume, criado por Luís Otávio 

Burnier, se inspirou nos métodos de Eugênio Barba, operando a mimese corpórea em 

espetáculos como Kibilin o Cão da Divindade. Com origem nas artes plásticas e na 

música, o grupo XPTO, com o seu espetáculo Buster Keaton e a Infecção Sentimental 

(1984) revitaliza a arte dos bonecos e as formas animadas, desenvolvendo ao máximo as 

potencialidades desse gênero teatral.  

A fundação do Bando de Teatro Olodum (1991) por Márcio Meireles carrega de 

multiculturalismo o espetáculo Essa é Nossa Praia, que apresenta o entrecruzamento do 

arcaico com o moderno, do negro pobre brasileiro com o turista estrangeiro, 
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expressando as contradições de classe e raça no Pelourinho. E é impossível não 

mencionar o grupo Piollin, com sua inesquecível montagem de Vau da Sarapalha, 

dirigida por Luiz Carlos Vasconcelos, que apresenta um trabalho físico cuidadosamente 

elaborado, com sobrecargas visuais e sonoras sobrepostas ao texto. Segundo a crítica de 

Barbara Heliodora para o jornal O Globo (1992), Vau da Sarapalha é “um dos mais 

extraordinários exemplos de criação corporal que temos visto em nossos palcos.”.  

O teatro brasileiro apresenta enorme vitalidade e variedade de temas e 

linguagens que expressam os dilemas e os conflitos do momento social e político do 

país. A cena nacional do final do século XX origina um teatro fundamentalmente de 

encenadores, que, ao dialogarem com as vanguardas internacionais, disseminam novas 

experiências cênicas que entram em curso a partir dos preceitos performáticos.  E talvez 

este seja um forte aspecto que não apenas inspira e impacta, como também relaciona-se 

diretamente com o fazer teatral dos dias atuais.  

Gerald Thomas desafia e instiga a potencialidade da encenação em espetáculos 

como: Carmem com Filtro (1986), Eletra Com Creta (1986), Trilogia Kafta (1988) e 

Matogrosso (1989). Recursos como a paródia, a intertextualidade e a citação serviam 

como mola propulsora para a divulgação de um encenador de si mesmo, de suas 

próprias palavras e ideias. Construindo um percurso semelhante, Márcio Vianna 

apresenta obras com teor fortemente autoral como Marat, Marat (1988), onde 

desvincula intenção e gesto na encenação. Bia Lessa também cria uma assinatura no 

teatro brasileiro contemporâneo por meio de encenações como Exercício nº 1 (1987), 

Cartas Portuguesas (1990), Orlando (1991) e Viagem ao Centro da Terra (1993). 

Gabriel Villela apresenta estética cênica que aposta no minimalismo das repetições de 

matrizes, no uso de alegorias e no perfil neobarroco, o que pode ser observado em 

trabalhos como: Você Vai Ver o Que você Vai Ver (1986), Romeu e Julieta (1991) e Rua 

da Amargura (1991), as duas últimas do Grupo Galpão. A linguagem autoral do diretor 

Enrique Diaz, pautada na ideia de experimentação cênica, aliada a uma equipe 

permanente de atores à qual se reúne eventualmente um dramaturgo, dá origem, em 

1990, à Cia dos Atores. A investigação de linguagens teatrais e a tradução 

contemporânea de ideias de escolas cênicas extintas ou pouco utilizadas, são os 

principais elementos do processo de criação desse coletivo, que, junto à linha de 

interpretação dos atores, faz a intercessão entre teatro e vídeo.  

Aderbal Freire Filho inaugura o Centro Para Construção e Demolição do 

Espetáculo em 1988, que leva ao palco na íntegra (sem adaptação) o romance A Mulher 
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Carioca aos 22 Anos. Aderbal também apresenta como intenção cênica o interesse pela 

história do país, revivendo episódios em torno de Getúlio Vargas e Tiradentes. Dois 

importantes encenadores paranaenses também inscrevem seus trabalhos numa 

encenação brasileira com traços da pós-modernidade. Felipe Hirsh volta-se para os 

fenômenos da memória e as interconexões que tratam dos processos de identidade dos 

indivíduos em espetáculos como A Vida é Cheia de Som e Fúria (2000) e Os Solitários 

(2002). Já Fernando Kinas torna quase inexistente o limiar entre vida real e 

representação em Cartas aos Atores (2002). Mário Bortoloto também deixa sua marca 

nesse contexto cênico, seja como autor ou encenador de espetáculos com acabamento 

precário e montagens mal-ajambradas, reforçando a presença da lacuna, da 

incompletude designada pela arte contemporânea.  

Toda sorte de personagens periféricos assume papel de destaque nas obras 

dramatúrgicas do final do século XX, a partir de textos que denotam um 

comprometimento com o enquadramento social e estético do momento, como por 

exemplo, os jovens sem perspectiva de Burbo (1994), de Bosco Brasil; os marginais de 

Um Céu de Estrelas (1996), de Fernando Bonassi; os militantes de MSTesão (2001), de 

Aimar Labaki e os aspirantes a atores de A Máquina (2000), de João Falcão.  

A exploração de espaços cênicos não convencionais, com forte apelo junto à 

memória coletiva, caracteriza-se como uma ação importante do Teatro da Vertigem, o 

mais representativo coletivo paulista nos anos 1990. Dentre suas principais montagens 

estão: O Paraíso Perdido (1992), ambientado na Igreja de Santa Efigênia (SP); O Livro 

de Jó (1995), que ocupou três andares do hospital Umberto I; Apocalipse 1,11 (2000), 

encenado no presídio do hipódromo e BR3, encenado com ousadia sobre as águas do rio 

Tietê.   

Com foco na referência ansiada pela presente dissertação, nota-se que o fazer 

teatral contemporâneo ou performático brasileiro, que ganha vulto e forma a partir do 

final do século XX / início do século XXI, trabalha com a ideia de primazia do corpo, 

da presença e da relação efêmera, em detrimento de outras categorias tradicionais do 

teatro. As ideias de personagem, fábula, enredo, diálogo e ação — conceitos 

estruturantes do drama — podem até não ser ultrapassadas totalmente, estando 

presentes de certo modo na cena, mas a primazia está na relação com o corpo, com a 

presença, com a experiência efêmera da encenação. Trata-se de um teatro menos 

preocupado com as formas e mais interessado nas forças que estão em jogo no palco e 



	

	 55 

na relação com o público. Força enquanto vivência, força enquanto afeto, força 

enquanto experiências que afetam os indivíduos e a sociedade.  

A percepção dessa potência do corpo em cena dá origem ao teatro estético, ao 

teatro performático, ao teatro como instalação, no qual “o ator é um encenador daquela 

instalação. Ele não deixa de estar visível, dentro do invisível, porque ele é parte daquele 

todo. Não tem mais o ator no centro de tudo.”, explica Artur Ribeiro, encenador e ator 

da Cia Dos à Deux, em entrevista para a pesquisa. O teatro contemporâneo está 

interessado na busca desse ator que segmenta todas as partes do seu corpo, sendo cada 

qual um veículo de comunicação.  

A abertura para a multidisciplinaridade propõe o contato intenso do teatro com o 

corpo, o circo, a mímica corporal dramática e a dança contemporânea, enriquecendo a 

encenação. Como explica André Curti, ator e encenador da Cia Dos à Deux, também em 

entrevista para a pesquisa, o artista que utiliza os dispositivos de uma cena pós-

dramática ou contemporânea deve estar em evolução e transformação constantes,  

“porque a partir do momento que o seu corpo é a sua ferramenta de expressão, ele está 
permanentemente aprendendo diferentes maneiras de andar, diferentes maneiras de 
respirar, de acordo com esse mundo que você está vivendo hoje. Então, diferente da 
dança clássica, você tem esse repertório de expressão. Você pode ter muitas criações, 
mas o repertório está baseado em cima daquela estética, daquela forma, codificada. A 
partir do momento que você se multiplica, que você abre o leque, que as linguagens se 
entrelaçam, isso quer dizer que permanentemente você está aprendendo uma palavra 
nova de um alfabeto que você mesmo está criando.”.  
 

Como característica central do teatro brasileiro produzido na atualidade, há 

também um nítido deslocamento sobre o que se entende por dramaturgia. A 

compreensão do autor numa linhagem mais romântica (mais antiga) é deslocado, uma 

vez que a autoria dos espetáculos passa a ser negociada e questionada por todos os 

componentes do processo cênico. “Assim como o campo da encenação passou por um 

deslocamento, os gêneros e todos os campos dessas linguagens passaram por 

deslocamentos e aproximações.”, diz Marco André Nunes, diretor da Aquela Cia, em 

entrevista para a pesquisa.  

Observa-se uma convivência entre diversos gêneros e formas de se fazer teatro. 

As propostas cênicas não são estanques, mas, sim, sustentadas pela pluralidade das mais 

variadas tendências artísticas. É possível notar que o teatro contemporâneo propõe 

menos a encenação ou a representação de uma história e mais uma vivência, um ato 

teatral inscrito naquele momento único e presente. “Pelo menos vendo sob o ponto de 

vista do Galpão, acho que a gente tem uma linha de trabalho muito mais heterogênea. 
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Ela está muito mais próxima da impureza do que exatamente de um caminho ou uma 

linguagem única, uma pesquisa única.”, diz Eduardo Moreira, ator e dramaturgo do 

Grupo Galpão, em entrevista para a pesquisa.  

As experiências contemporâneas acabam por testar o limite, ou seja, por 

tensionar ao máximo o que se compreende como representação. E qual seria este limite? 

As próprias condições concretas e materiais do teatro, daquele encontro específico, no 

qual um grupo de atores e atrizes que ensaiaram algo estão abrindo um resultado 

artístico para um outro grupo que não se conhece entre si, mas que, de algum modo, 

dará contornos para a encenação projetada. E é sobre esta negociação que o teatro 

contemporâneo pretende versar e se posicionar no seu percurso. Segundo Pedro 

Kosovski, dramaturgo da Aquela Cia, em entrevista para a pesquisa: 
“Corpo, afetos, presença e essa comunidade provisória efêmera: é isso que está em jogo, 
não exatamente essas categorias tradicionais de personagem, diálogo, ação. O que está 
em jogo é o próprio encontro, o próprio acontecimento. Não que as formas não estejam. 
As formas estão lá. Mas, ao mesmo tempo, a primazia é da força, é do que te move, o 
que te coloca, de certo modo, em movimento, da apreensão do sentido, do significado 
das coisas.”.  
 

Dança, teatro e performance geram, portanto, novos e expandidos campos de 

atuação, o que pode ser percebido nitidamente na cena brasileira do final do século XX 

e da primeira década do século XXI. Já na segunda década desse século, nota-se uma 

revisão, um movimento de retorno e recuperação de conceitos que foram negados ou 

recusados. O movimento é dinâmico e tem relação direta com o impacto social do teatro 

na atualidade.  

A produção teatral da primeira década dos anos 2000 na cidade do Rio de 

Janeiro é marcada por uma encenação — vista com as lentes dos dias de hoje — um 

tanto quanto desengajada política e socialmente e menos sacralizada do ponto de vista 

do teatro tradicional. Nesse momento, compreendia-se o teatro político como algo 

antigo, autoritário, panfletário, de manifesto ou de cartilha. O teatro desse período passa 

então a ser reconhecido pela forte característica de desvelar a encenação, deixar a 

construção do espetáculo cada vez mais aparente, mostrando os bastidores e as coxias. 

Esse tipo de construção vem de muitos anos antes, mas ganha força nesse período. A 

ideia era explicar que o teatro é uma construção e todos estão inseridos nela (atores, 

criadores e público) e revelar a ilusão para o espectador.  

Até que a virada para a segunda década do século XXI acelera o ritmo de um 

certo recrudescimento político da sociedade brasileira e o teatro passa a existir como 
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espaço de convivência, ao abrigar algum sentido político, não propriamente colocado ou 

anunciado, mas presente enquanto forma. Algumas companhias teatrais desse período 

— como a Cia dos Atores e a Cia Teatro Autônomo — além dos trabalhos da autora, 

diretora e cineasta Christiane Jatahy, tensionavam uma espécie de drama, reforçando a 

relação com a presença e a convivência com o público como interessantes processos 

artísticos. Mas este drama ainda tangenciava um universo de identificação muito 

próximo da burguesia carioca, ou seja, o sujeito espectador ainda se encontrava em 

profunda relação de espelhamento e identificação com a encenação.   

Duas outras referências são importantes para a cena desse período. Lia 

Rodrigues, pela criação de uma estética original e recuperação dos arquétipos 

brasileiros por meio de um corpo social, negro e político. A artista se interessa por uma 

encenação que versa sobre questões como o índio, o negro, a mulher e todas as minorias 

que estão à margem da sociedade.1 A segunda referência é Marcelo Evelin, coreógrafo e 

intérprete que radicaliza a encenação enquanto arte participativa e relacional, alterando 

por completo a forma de relação com o público. Sua obra é caracterizada pelo exercício 

político através da dança e pela criação artística como forma de resistência, 

aproximando teatro, música e movimento.  

Uma certa virada de paradigma, na qual a expressão política pode ser enunciada 

enquanto palavra, narrativa, ação e gesto, conforma o fazer teatral da segunda década 

dos anos 2000, uma vez que a sociedade brasileira e a sociedade global começaram a 

apresentar e a questionar certos problemas que só a linguagem artística poderia 

imaginar e tangibilizar, por meio da encenação. Aqui estão localizados os espetáculos 

objetos de estudo da presente pesquisa — Nós (Grupo Galpão), Gritos (Cia Dos à 

Deux) e Caranguejo Overdrive (Aquela Cia) — dentre outros trabalhos, como: a 

produção da artista Eleonora Fabião, que performa as ruas por uma poética do encontro; 

os espetáculos da Cia Brasileira de Teatro, um coletivo de artistas de diversas regiões do 

país, voltado para novas formas de escrita e para a criação contemporânea; a expressiva 

atuação da atriz, dramaturga e diretora Grace Passô, que articula diversas frentes de 

trabalho e através do corpo, da palavra e da imagem, cria formas de estranhar o mundo 

e alargar a imaginação poética e política do artista e do espectador; as encenações da 

																																																								
1	Lia foi escolhida pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como melhor percurso em dança 
em 2010, recebeu o Grande Prêmio da Crítica em 2014 e foi reconhecida na categoria criar do Prêmio 
Itaú Cultural 30 anos.	
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Cia Omondé que alia brasilidade e cena mundial contemporânea, dialogando através da 

composição corporal inspirada na dança e no teatro. 

A composição de um teatro performático lida com as noções de possível 

ausência de personagem e lugar, ou seja, a cena se dá pelo ator onde ele estiver. A partir 

desse pressuposto, a encenação conta com a potência de cada ator em cena, que assume 

o seu papel de ator e não de personagem, ou quando assume um personagem, logo o 

abandona. O ator não age como se estivesse naquele lugar; ele simplesmente está, avisa 

que está e continua a cena. Como o texto é apenas mais uma informação para a cena, 

não se tratando da informação central na qual tudo se organiza em torno, todos os 

elementos cênicos têm a função de iluminar, de dar forma ao espetáculo, de maneira 

que ele se torne cada vez mais visível e potente para o público. O texto, portanto, pode 

falar também, mas não está falando só. Os elementos não existem para potencializar o 

texto, assim como o texto cumprirá o papel de potencializar algum outro elemento, com 

a mesma função hierárquica na cena.  

Tais dispositivos causam uma sensação de presença e de contato com a realidade 

bastante almejada nos tempos atuais. A ideia do encenador da contemporaneidade é 

buscar um teatro que esteja mais aberto e flexível para o público, sem tantas camadas e 

obstáculos para o contato. A intenção é que o sujeito espectador esteja livre para uma 

fruição, desenvolvendo compreensões e entendimentos. Os dados de realidade da cena 

convidam o público a transitar por muitas vias diferentes, proporcionando a cada 

espectador uma maneira diferente de editar a encenação, de olhar através da fresta e 

assimilar a sua própria percepção.  

A ideia de realidade e de presença não poderia vir somente do teatro, pois a 

linguagem cênica está bastante apegada à ideia de representação, que por sua vez, está 

diretamente relaciona à ideia de personagem, diálogo, fábula. Daí vem a contribuição e 

a fundamental troca entre teatro e dança contemporânea, reforçando os aspectos reais 

inscritos no momento presente da encenação. A dança contemporânea cria um diálogo 

com a performance, cultivando a ideia do ao vivo, da presença com o corpo, na tentativa 

de chegar ao limite da representação. Ou seja, o ator não se imagina outro. É ele que 

está ali, mas ao mesmo tempo não é. De certo modo, até mesmo a ideia de identidade é 

tensionada, pois precisa evocar o próprio corpo, o próprio movimento, de forma não 

identitária. Percebe-se, então, que nos espetáculos Nós, Gritos e Caranguejo Overdrive 

há justamente um interesse pela ideia de desmonte (de dissolução) do sujeito.   
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2.2 – O impacto do fazer teatral hoje  

 

Na ideia de desmonte do sujeito  

 

A partir da imagem de desmonte do sujeito ventilada ao final da seção anterior, 

podem-se lançar algumas perguntas relevantes no contexto da cena teatral brasileira da 

atualidade. Como o sujeito pós-moderno vem sendo inscrito na cena teatral 

contemporânea? Como se dá a sua representação? De onde parte a sua fala enquanto 

narrativa e discurso cênicos e sociais? E qual a sua relação com o sujeito-espectador, ou 

seja, de que forma a sua figura transborda, reverbera e se comunica com o público na 

atualidade?  

A relação dinâmica entre indivíduo e sociedade assombra a teoria social desde o 

seu nascimento: “a sociedade moderna existe em sua atividade incessante de 

individualização, assim como as atividades dos indivíduos consistem na reformulação e 

renegociação diárias da rede de entrelaçamentos chamada sociedade.” (BAUMAN, 

2011). Isto significa que a parceria entre indivíduo e sociedade nunca é estanque e, 

assim, o significado dos conceitos de individualização e identificação é alterado, 

assumindo sempre novas formas, na medida em que os resultados acumulados da 

história sabotam as regras do jogo e estabelecem novos preceitos comportamentais.  

 A identidade individual (de um sujeito) ou coletiva (de um grupo social) é 

definida por sua permanência, sua continuidade e sua unidade. E isso permite o 

reconhecimento do sujeito como único e idêntico a si mesmo. Porém, a noção de 

identidade só transita de braços dados com as noções de diferença e mudança, uma vez 

que a realidade individual e social é plural, heterogênea, dinâmica e instável. 

Compreender o significado da representação e da presença do sujeito pós-moderno no 

teatro contemporâneo requer certa complexidade, pois lida “com a diferença, envolve 

sentimentos, atitudes, emoções e mobiliza os medos e ansiedades do espectador em 

níveis mais profundos do que podemos explicar de uma forma simples, com base no 

senso comum.” (HALL, 2015). Por este ponto de vista, a presença do sujeito brasileiro 

na cena contemporânea pode ser melhor observada a partir da ideia de não-sujeito, ou 

seja, a partir da possibilidade de dissolução do sujeito, conectando os seus fragmentos à 

ideia de diversidade. Mas como acionar e operar esse desmonte no processo de 

encenação?  
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O primeiro ponto a ser observado nesse sentido é a ideia de dramaturgia. A 

escritura do texto teatral na contemporaneidade, na maior parte das vezes construída de 

modo colaborativo — num processo conjunto entre dramaturgo, diretor e atores — 

ganha discurso e articulação na sala de ensaio, no caldeirão fervilhante de ideias e 

experimentações. Este dispositivo não permite mais a imaginação, em termos 

tradicionais, de um conceito de personagem, diálogo ou ação, porque a própria dinâmica 

da escrita torna-se naturalmente acidentada por diversos novos fatores. 

A imagem romântica do autor que escreve isoladamente em seu laboratório dá 

lugar à negociação entre muitos desejos de autoralidade que ocorrem no processo de 

criação do espetáculo. O autor assume a função de mediador, cuja negociação se dá 

entre as imaginações e ideias do diretor, dos atores e do autor. A escrita tona-se, 

portanto, algo incompleto e irregular, uma vez que texto e encenação nascem juntos. 

Assuntos são levantados e levados para o grupo e todos imaginam, juntos, as hipóteses 

para as questões que movimentam a experiência cênica.  

O desenvolvimento desse processo está pautado na forma escolhida para 

elaborar questões que impulsionam o pensamento sobre o espaço cênico, os materiais a 

serem utilizados, os assuntos a serem tratados, a relação com o público e o impacto 

social, ou seja, na ideia de discursividade2, o segundo assunto chave para o 

entendimento desse desmonte ou dissolução do sujeito na encenação contemporânea. 

Sem dúvida alguma, a palavra tem força para moldar a realidade e pertence ao campo 

mais dominante para a enunciação daquilo que nos atravessa no cotidiano. Seja de 

forma física ou virtual, a palavra está presente enquanto verbo, enquanto escuta, 

enquanto troca. Então, o desafio da dramaturgia e da encenação contemporâneas 

consiste, justamente, em produzir um tipo de escrita que desmonte a ideia vigente de 

sujeito, a partir do sentido e força da discursividade.  

Para tanto, percebe-se uma tendência, por parte da dramaturgia, de não se 

escrever para personagens ou talvez somente para personagens de uma espécie de 

memória coletiva, que abriga todos os elementos da pesquisa teatral de forma 

fragmentada. E esses pequenos fragmentos, estas partes somadas, compõem a memória 

daquilo que será tratado em cena. O resultado se materializa como texto, enquanto 

discursividade, enquanto voz singular daquele ator ou daquela atriz em cena. Deste 

																																																								
2	Lógica que diz respeito à argumentação. Linguagem que procede ou se deduz pelo raciocínio, operando 
através do diálogo.  
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modo, uma força discursiva é acionada compondo uma ideia, um borrão de personagem, 

enredo e fábula. Todas estas categorias, antes muito estruturadas no drama, acabam por 

se confundir no teatro contemporâneo, colocando em jogo majoritariamente a voz e o 

corpo do ator, daquele sujeito que faz, pronuncia e vive o que normalmente não viveria.   

Assim, o espetáculo passa a se criar enquanto relação, espaço ou materialidade, 

num diálogo constante e infinito entre cena e música, em alguns casos, na cena como 

música. Então, de certa forma, no teatro contemporâneo, o autor é responsável pela 

palavra, o diretor preocupa-se com aquilo que se vê, o diretor musical se debruça no que 

se escuta junto com a palavra e os atores são responsáveis pela fisicalidade e pela 

performatividade3 de seus corpos, ou seja, pela relação presencial dos corpos com os 

seus pares em cena e com quem mais importa, o público. Deste modo, apreciamos o 

transbordamento da discursividade para a encenação.  

Segundo Pedro Kosovski, em entrevista para a pesquisa, “o que emerge 

enquanto escrita será sempre insuficiente em relação ao que foi evocado enquanto 

experiência no momento da criação. Parece que a escrita vai sempre se aproximar, mas 

nunca vai chegar e isso é bom.”. Por este motivo, no fazer teatral da atualidade, a 

relação entre todas as linguagens que compõem a experiência artística é fundamental. 

Elas carecem de uma atuação em conjunto — quase sempre estruturada no trabalho do 

ator — justamente porque cada uma delas (sozinha) seria insuficiente no processo de 

comunicação com o público. 

E essa insuficiência permite que a recepção polissêmica da expressão teatral 

ofereça ao público a possibilidade de se engajar social, política e esteticamente sobre 

determinada obra. E é nesse encontro de sujeitos (ator, personagem, espectador), 

pautado pela operação dos elementos voz e corpo, além da concretude do discurso, que 

nasce a própria ideia de dissolução do sujeito, sendo a recepção, portanto, um terceiro 

ponto fundamental sobre o tema.  

Desse modo, a operação de elementos como a alteração do processo 

dramatúrgico na sala de ensaios, a discursividade como propósito de cena e a voz e o 

corpo como concretude para o discurso proposto na recepção, dão origem a uma cena 

que deflagra um sujeito tensionado na sua identidade, demolindo, de certa forma, esta 

																																																								
3	Segundo o Dicionário da performance e do teatro contemporâneo (2017), performatividade é sempre 
uma produção, uma produtividade: de uma experiência, de uma situação de enunciação aqui e agora, de 
uma significação. 
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própria identidade e abrindo espaço para a presença e diálogo com um outro sujeito, 

pleno de diversidade.  

A cena contemporânea dialoga com um momento cultural e político reforçado 

pela divisão social brasileira e o teatro busca colocar uma lente de aumento na 

representação dessa realidade por meio de uma encenação mais vigorosa no que tange à 

questão democrática, abordando e trazendo para a prática do fazer teatral assuntos como 

igualdade de gênero e raça, disputa de territórios sociopolíticos e acessibilidade aos 

bens produzidos em nosso tempo e país.  

Assim, o teatro da atualidade cumpre o papel de acionar e alimentar a ideia de 

que um determinado tipo de sujeito, eleito hierárquica e estruturalmente — que ocupa 

os lugares de produção de pensamento, que enuncia sua voz, que presentifica seu corpo, 

sua imagem e sua história —, precisa ser desmontado, dando lugar, na cena, para outras 

vozes e corpos que foram e ainda são silenciados na dinâmica social brasileira. E esses 

aspectos provocam a necessidade de um novo olhar para o sujeito-outro, sobre o qual 

trataremos na próxima seção.  

 

Na provocação sobre um novo olhar para o sujeito-outro  

 

No atual contexto brasileiro de encenação, faz-se necessário estimular e refletir 

sobre a formação de coletivos com capacidade de reconhecer que toda unidade é tecida 

de modo precário. A partir da ideia e reconhecimento de que todo sujeito-nós está 

diretamente relacionado a um sujeito-outro, não há possibilidade de existência de 

coletivos homogêneos, nem mesmo dentro do próprio sujeito. Assim sendo, tomando 

como referência o fazer teatral contemporâneo,  
“Como podemos estimular e sustentar a relação com a diversidade? Como podemos 
admitir as tensões de qualquer agrupamento de pessoas e forças heterogêneas, não 
afirmando a lei do mais forte e não renunciando à utopia da igualdade política, à utopia 
de uma justiça para todos?”.  
 
São estas as perguntas lançadas pelo diretor Marcio Abreu, em entrevista para a 

pesquisa, que serão acionadas de maneira reflexiva a partir de então.   

Até a virada para o século XXI percebemos a presença de uma cena sufocada 

por algo hierárquica e estruturalmente imposto, ou seja, de uma cena interessada em 

dialogar com seus pares muito próximos, inseridos em contextos sociais e culturais 

semelhantes entre si, o que levava a um resultado reflexivo bastante circular e viciado 

por um único ponto de vista possível de análise.  
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O principal desafio do teatro contemporâneo tem sido, então, quebrar 

hegemonias. Ao tratarmos da cena brasileira, a tendência natural é pensarmos em 

nomes, experiências e resultados que estão mais evidentes. No entanto, observa-se, em 

outras camadas, a profusão de vigorosos trabalhos interessados em ocupar os espaços 

culturais do país — uma cena que pulsa inteligência, criatividade e articulação 

intelectual, social e política.  

Sim, existe uma cena interessante apreendida a olho nu. Mas nota-se também a 

insurgência de um outro campo de encenação, tão ou mais robusto, que apresenta uma 

enorme dificuldade de emergir para outras dimensões, porque está contido e reprimido 

pelas estruturas de poder. Assim sendo, enxergar a cena brasileira contemporânea, em 

toda a sua profundidade, talvez seja afinar o olhar para aquilo que não está 

imediatamente exposto. Ao fazermos o movimento e o esforço para nos relacionarmos 

com essa cena, nos vemos implicados na tentativa de quebrar estruturas já tão pré-

estabelecidas.  

Dos últimos 20 anos de teatro brasileiro, o que conseguimos observar, 

acompanhando um pouco o ritmo da sociedade, é uma certa politização ou a tentativa de 

encontrar, por meio da linguagem artística e especificamente teatral, um campo de 

expressão para todas as questões que se fizeram explodir nos últimos tempos. São as 

chamadas micropolíticas. Desde 2010, e mais fortemente a partir de 2013, o país vem 

passando por uma série de transformações e mudanças sociais e históricas, com abertura 

para a representatividade e para a consciência de uma atitude de reparação necessária e 

urgente.  

O diálogo com a política está nas origens do teatro, por meio de conflitos 

estabelecidos em todos os tipos de situações (públicas e privadas). A presença de uma 

condição política do fazer teatral denuncia um determinado estado de coisas, tentando 

sugerir ao público uma observação da vida social através de um olhar crítico. O teatro 

político das primeiras décadas do presente século vem se renovando desde os anos 

1960. Hoje não assume mais uma forma militante, panfletária e tão direta, mas 

estabelece, nas experiências de aproximação e convivência com a diversidade, novas 

maneiras de se fazer política. Assim sendo, observa-se emergir na sociedade uma série 

de expressões micropolíticas ligadas a grupos sociais que sofreram e ainda sofrem 

algum tipo de violência e desrespeito do ponto de vista histórico.  

Movimentos artísticos do teatro negro e do teatro LGBTQI+ surgiram com 

bastante potência na última década propondo um reposicionamento do olhar do sujeito 
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brasileiro sobre a sua (nossa) própria história — um certo olhar crítico diante de tantas 

feridas estruturais ao longo do tempo. Ao não conseguirem provocar ressonância do 

ponto de vista institucional (da macropolítica), tais coletivos passaram a escavar um 

espaço na sociedade enquanto micropolítica. Mas, como constata Pedro Kosovski em 

entrevista para a pesquisa, o cenário muda quando  
“esses grupos sociais encontraram nas linguagens artísticas um campo de expressão ou 
um campo, de certo modo, de institucionalização, porque o teatro, especificamente, e as 
outras linguagens artísticas são espaços de instituição, necessariamente. São espaços 
instituintes e que ao mesmo tempo institucionalizam uma narrativa, uma visão, um tipo 
de ação.”, 

 
Assim, ao utilizar como meio a expressão artística, determinados grupos 

conseguem encontrar na representação da macropolítica um espaço de expressão, fala, 

diálogo, troca e reflexão para todos os tipos de pares, do ponto de vista humano e social. 

E talvez somente o campo artístico — com a sua capacidade de, ao mesmo tempo, 

assimilar e abrir espaço para toda e qualquer manifestação — pudesse acolher uma 

batalha como essa, proporcionando a reverberação de questões tão relevantes para 

outros ouvidos, para outras pessoas.  

O campo artístico encontra-se numa espécie de passagem por apresentar uma 

margem um pouco mais flexível e indefinida em relação aos outros campos da 

sociedade. Ele é condicionado por uma certa excepcionalidade que sofre constantes 

tentativas de bloqueios, enquadramentos ou apagamentos, mas persiste, mantendo suas 

fronteiras sempre maleáveis. As artes constituem um campo de negociação entre as 

diferentes identidades e as forças da sociedade que necessitam de vazão, que precisam 

constituir a expressão através de uma linguagem. Sem o campo artístico, a sociedade se 

fecharia, bloqueando a respiração, a renovação e a dinamização do campo social.  

É possível notar, então, que na última década alguns grupos brasileiros tomaram 

consciência de seu poder — poder enquanto voz, poder enquanto afeto, poder enquanto 

representatividade — e encontraram no teatro um campo de diálogo com as suas 

intenções, provocações e forças. Ou seja, no teatro existe a possibilidade de criação de 

uma linguagem com potência artística. Mas o desafio surge justamente neste ponto. A 

partir do momento que a linguagem é estruturada, como criar alianças para a execução 

de formas artísticas e para a transformação efetiva do olhar sobre o outro?  

O desafio consiste em falar não apenas para os seus, ou seja, para o sujeito-eu ou 

o sujeito-nós, mas, sim, e principalmente, para o sujeito-outro. Neste sentido, um filtro 

para a linguagem teatral deve ser estabelecido de forma que alianças sejam criadas e 
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expandidas e que os espetáculos de determinados coletivos não sejam encenados apenas 

para convertidos ou iniciados. A ampliação dos campos de percepção deve ser 

desenvolvida, de modo que o sujeito-espectador, em toda a sua diversidade, seja capaz 

não apenas de compreender uma questão abordada, como também de alterar as suas 

ações a partir de tal compreensão. Para tanto, dois sentimentos, em forma de ação, são 

fundamentais: afeto e empatia.  

Afeto, como um conjunto de elementos percebidos e sentidos pelo artista, 

atribuídos a todos os colaboradores no espaço-tempo da encenação. O teatro 

contemporâneo opera uma espécie de agenciamento coletivo dos afetos, com base na 

lógica voluntária ou involuntária das surpresas, emoções e choques. O artista 

contemporâneo é, então, um apresentador e um montador de afetos, que nascem na 

encenação e resvalam na relação com o espectador.  

Já o conceito de empatia, observado desde o teatro grego, é utilizado no teatro 

contemporâneo também no sentido de identificação. É a faculdade de se identificar com 

o outro, de se colocar no lugar do outro para sentir o que ele sente e tomar parte em seu 

sofrimento. O ator identifica-se, por empatia, com uma personagem (quando há 

construção de personagem), mas também com uma situação dramática ou uma 

encenação em processo de construção. Já o espectador identifica-se com a personagem 

significada pelo ator e com o universo artístico do espetáculo e a tudo o que ele se 

refere. A identidade desempenha um papel fundamental no reconhecimento do outro. É 

importante, então, perguntamos sempre a partir de quais perspectivas o sujeito-

espectador se identifica e se deixa prender ao sujeito-personagem e ao próprio 

espetáculo.  

Para tanto, o ideal é que grupos insurgentes ocupem os espaços culturais de tal 

forma que alcancem uma heterogeneidade de públicos e não se comuniquem apenas 

com uma determinada camada da sociedade. Talvez seja preciso buscar um discurso 

inscrito no real, de forma que o teatro aconteça para todos, ainda que encenado por 

grupos ou coletivos específicos. Pensar em formas teatrais que falem para todos os 

espectadores, na sua diversidade mais absoluta, parece ser uma questão complexa e 

fundamental para o teatro operar e conviver nos tempos atuais. É preciso acionar a 

potencialidade de um teatro que, inclusive, se desloque de seu próprio lugar de 

encenação para espaços não convencionais — abrindo mão da hierarquia imposta pela 

arquitetura teatral — desde que a distância entre artistas e público seja minimizada.  
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Pode-se compreender, então, que o teatro é um espaço de imaginação política, 

mas também de imaginação poética, no qual questões e sintomas que representam 

grandes desafios no campo social brasileiro podem ser experimentados, simbolizados e 

significados de forma múltipla e diversa. E ao serem significados ganham reverberação 

no olhar para o sujeito-outro. O teatro é um lugar onde podemos nos imaginar enquanto 

sociedade. É coletivo, mas também individual e subjetivo. E, certamente, deixa traços 

profundos em quem transita por ele, transformando suas escolhas afetivas, sociais e 

políticas.  

E quem transita pelo teatro brasileiro na atualidade? Como se dá a relação entre 

a encenação e o espectador? 

 

2.3 – Cena e espectador na atualidade 

 

Recepção: relações entre sujeito-ator / sujeito-personagem e sujeito-espectador  

 

Ora esquecido pelos artistas de vanguarda, ora reduzido a um mal necessário 

para a produção, o espectador havia perdido, por algum tempo, seu espaço na reflexão 

teatral e artística em geral. Mas, desde o começo dos anos 2000, o teatro contemporâneo 

passa a revalorizá-lo por meio de uma retórica que privilegia a sensibilidade mais aberta 

e provisória, capaz de se deslocar entre variados estímulos acionados simultaneamente. 

O espectador abandona, portanto, seu antigo papel — o de meramente assistir — e é 

promovido, de forma viva e estimulante, a participante daquela experiência, daquela 

espécie de vivência teatral.  

Talvez a principal tarefa do teatro brasileiro hoje seja discutir para quem os 

espetáculos são desenvolvidos. Que destinatário é esse? O desafio está nas mãos de 

todos os agentes da cadeia produtiva do setor teatral, passando pelas dramaturgias, pelas 

formas de articulação social e política, pelos formatos de produção e pelas ferramentas 

de fomento disponíveis. Trata-se de um certo pacto, de uma certa ética entre os métodos 

de produção e criação na contemporaneidade, entre os deslocamentos e trocas dos 

campos de linguagem e das relações que se desenvolvem a partir disso. E, por aí, 

conforme coloca Marcio Abreu em entrevista para a pesquisa,  

 “passam muitas coisas, como as funções se relacionam e que corpos ocupam 
determinadas funções, como isso retorna para a sociedade de modo geral e para quem o 
teatro — esse acontecimento inscrito no real — é desenvolvido. Você vai ao teatro não 
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para fingir que você não está ali, que aquilo não existe, para fazer um pacto de não 
afetação. Você vai ao teatro e vive uma, duas, três horas da sua vida real.”. 

 
O espectador do teatro contemporâneo é marcado pela sensação de ser solicitado 

nos espetáculos interativos, presenciais ou digitais, mas ele renuncia cada vez mais 

controlar o sentido e a qualidade do que lhe é apresentado. “Os filósofos que dele se 

ocupam lhe propõe uma partilha do sensível, uma estética relacional, uma comunidade 

como ficção necessária, uma experiência comunitária ou uma busca do comum.”. 

(PAVIS, 2017).  

Nota-se uma abertura de espaço para uma certa consciência de que o público é, 

necessariamente, cúmplice do ato teatral, muito além do que um mero consumidor de 

um produto. O teatro enquanto encenação e o fazer artístico de um modo geral não estão 

relacionados à ideia de satisfazer expectativas, mas, sim, à intenção de convidar o 

espectador a expandir a sua capacidade de percepção da obra como experiência viva, 

como convivência. E aqui nota-se a diferença entre interatividade — já experimentada 

pelo teatro em outras ocasiões como método de estimular a participação do público — e 

convivência, como forma de aproximar e atravessar o espectador por meio da 

encenação, que promove a reflexão de maneira mais visceral.  

No momento presente existe a possibilidade de um espetáculo — como é o caso 

de Nós, do Grupo Galpão — ser construído juntamente com o público. Materiais 

advindos de improvisações foram apresentados na sede do coletivo em Belo Horizonte 

em ensaios abertos (para um público de 100 a 150 pessoas) numa etapa anterior à 

temporada. Após as apresentações, um campo de debate e discussões foi aberto com o 

público sobre os assuntos tratados na peça. E essa troca também contribuiu para a 

construção da cena. Segundo Eduardo Moreira, em entrevista para a pesquisa, “o 

espetáculo pulsa junto com o público. Então, a respiração do público é muito importante 

para o desenvolvimento da peça.”.  

Como Nós propõe justamente uma forte convivência com o espectador, sua 

contribuição — em proximidade espacial, partilhando uma refeição e participando de 

uma festa — é fundamental no processo criativo da peça que, de certa maneira, não 

acaba, mas se desfaz (devagarzinho, até findar) com a imersão do sujeito-espectador. E 

o que ele leva para casa? A possibilidade de ter vivido uma experiência única, de 

convivência, inscrita no espaço-tempo real. 

A recepção, no entanto, pode ocorrer de muitas formas na encenação 

contemporânea. No caso do espetáculo Gritos, da Cia dos à Deux, também estudado na 
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presente pesquisa, pode-se notar que ela se deu de forma vibrante, ainda que silenciosa 

(não apenas um silêncio vocal, mas, principalmente, um silêncio físico). “É como se o 

público estivesse em suspensão, mas numa perfeita comunhão com o espetáculo.”, 

conta André Curti em entrevista para a pesquisa.  

Essa experiência prática denota que a recepção pode, ao mesmo tempo, prever 

uma troca com o público, mas também causar uma certa suspensão, possível somente 

porque está inscrita naquele espaço-tempo real do acontecimento cênico. É como se o 

espectador entrasse numa espécie de apneia poética e, num dado momento — ao final 

da peça —, pudesse expressar uma reação de alívio, ou seja, dar-se conta de que viveu 

aquele tempo cronológico, dentro da casa de espetáculos, compartilhando de uma 

experiência cênica e sensorial única.  

O envolvimento também é um aspecto importante da recepção, na relação 

estabelecida entre sujeito-ator / sujeito-personagem e sujeito-espectador, entre palco e 

plateia, entre encenação e público. O espetáculo Caranguejo Overdrive da Aquela Cia, 

por exemplo, foi apresentado não somente em espaços elitizados — ambientes 

acadêmicos mais propícios a percepções sofisticadas das nuances conceituais —, mas 

também em diversas regiões populares do Brasil. Surpreendentemente, a peça se 

comunicou com todos esses públicos, como conta o diretor Marco André Nunes em 

entrevista para a pesquisa:  
“Há um envolvimento muito grande. As pessoas compram o espetáculo em qualquer 
lugar. Eu achava que era muito carioca; depois eu vi que não era. Fizemos em São 
Paulo e teve uma adesão muito grande; fizemos no Nordeste e teve uma adesão muito 
grande; depois circulamos pelo Brasil e teve uma adesão muito grande; depois fizemos 
Colômbia e Portugal e teve uma adesão muito grande.”.  
 
O compartilhamento do espetáculo por parte do público, de forma visceral, 

reflexiva e aberta no sentido de edição da peça é uma característica cada vez mais 

presente no que tange à recepção na atualidade. O processo de criação dos espetáculos 

já assimila a ideia de recepção, ou seja, já desenvolve processos que estimulam a 

imersão do público. Acontecimentos simultâneos na cena oferecem variadas 

possibilidades de camadas artísticas e de entendimento, apostando o teatro 

contemporâneo na ideia da polissemia enquanto ponte entre cena e espectador.  

No caso do espetáculo Caranguejo Overdrive, o público vê uma ação, sente a 

vibração da música que reforça ou desconstrói alguma ideia cênica e acompanha os 

discursos épicos dos atores. Ao mesmo tempo que o espetáculo, pela proximidade com 

a plateia, causa uma profunda imersão, o público é obrigado a editar o que está sendo 
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assimilado, promovendo a apreensão do espetáculo. A recepção na atualidade passa, 

portanto, pelo afeto, pelo envolvimento, o que oferece ao espectador a possibilidade de 

estar completamente inserido no contexto da cena e, ao mesmo tempo, escolher os 

acontecimentos, naquele momento presente, enquanto tudo está acontecendo no plano 

real. “O espectador está editando a batalha no meio da batalha, enquanto tudo está 

acontecendo. O espectador está tentando escrever no meio do terremoto. Essa foi a 

minha proposta para o espectador nesse espetáculo.”, explica Marco André Nunes, em 

entrevista para a pesquisa.    

A ideia de recepção de um espetáculo, do encontro entre cena e público, é 

construída bem antes, durante o processo de criação da peça, considerando os princípios 

conceituais, cênicos, dramatúrgicos, performáticos e físicos que envolvem a encenação. 

Daí, então, parte-se para a cena — uma espécie de explosão do sensível — partilhada 

com todos os envolvidos no processo e, principalmente, com o espectador. O espetáculo 

Caranguejo Overdrive talvez seja um inquestionável exemplo de como o processo 

criativo pode ser vazado, por assim dizer, exposto, no resultado final de encenação da 

peça. Os textos longos, os monólogos, a fisicalidade dos atores, a composição trazida 

por cada um, a encenação, a música e a condensação dos elementos cênicos expuseram, 

de certo modo, as entranhas do processo, tão deflagradas quanto mal-acabadas.   

Num espetáculo como esse, existem muitas camadas da encenação a serem 

apreendidas pelo espectador. E tais camadas podem surgir de um processo de criação 

um pouco menos controlado, que reverbera uma forma específica de comunicação com 

o público. Segundo Pedro Kosovski em entrevista para a pesquisa, “tem peças que [...] a 

gente tem de pegar pela rédea, [...] tem de pegar o controle para a gente. E tem peças 

onde a gente que é pego pela rédea. No Caranguejo a gente não era caçador — era meio 

caça ali. Então, algo ali começou, de certo modo, a comunicar.”.  

A peça, que ilustra a relação da encenação com o espectador na atualidade, 

carrega características profundamente experimentais do ponto de vista da linguagem e, 

ao mesmo tempo, é a produção mais popular da Aquela Cia. Este aspecto tende a 

desmistificar a separação entre pesquisa de linguagem e teatro comercial ou popular, 

provocando, inclusive, a reflexão sobre um tipo de produção mais abrangente e 

estratégica para o setor teatral. A ideia de teatro comercial versa necessariamente com a 

delimitação de um público-alvo, tratando o teatro apenas como mercadoria, como 

consumo. Já no caso do teatro fundamentado numa pesquisa de linguagem e encenação, 

a ideia a ser trabalhada é a da recepção, no lugar do público-alvo.  
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E, assim, o teatro nos movimenta, enquanto criadores, encenadores, produtores 

ou público. E os espetáculos na cena contemporânea são, cada vez mais, desenvolvidos 

para um sujeito diverso, promovendo a abertura para um outro tipo de afeto, um outro 

tipo de experiência. Espectadores diferentes, com formações ou experiências variadas, 

receberão o espetáculo da mesma forma, do ponto de vista do afeto. Ou seja, serão 

afetados do mesmo modo, promovendo a reflexão, por meio de sensações de 

identificação, incômodo ou tomada de consciência, que serão tratadas na próxima seção.  

 

Imaginação política e poética: identificação, incômodo e tomada de consciência  

 

A maior parte das definições de performance enfatiza a natureza do meio 

oral/gestual utilizado como canal de comunicação entre palco e plateia. A imaginação 

política e poética está, portanto, diretamente relacionada à ritualização da linguagem 

dirigida à comunidade humana e ao campo social. As atividades artísticas “postulam a 

existência de um sistema organizado, de expressão da comunidade; postulam uma 

ordem social que lhes garante a existência e a duração.” (ZUMTHOR, 2007). 

Esse aspecto apresenta a necessidade de convergência de três elementos 

constitutivos de toda literatura ou poesia de forma universal. O primeiro deles trata-se 

do grupo de produtores de textos que fabricam objetos poéticos ou literários. O segundo 

elemento refere-se ao conjunto de textos que são socialmente considerados, tendo valor 

em si próprios. E o terceiro, fundamental no discorrer dessa seção, é a participação de 

um público, recebendo aqueles textos das mais variadas formas possíveis. Para cada um 

dos elementos articula-se um ritual: textos e produtores identificados e público iniciado.  

A cena teatral da atualidade trata da imaginação e do pensamento sobre o 

espetáculo em âmbito coletivo — incluindo o espectador —, como busca da exposição 

da verdade do sujeito. E não há possibilidade desta verdade apresentar-se somente como 

uma identidade fixa a ser descoberta. É mais do que isso: trata-se de essência em todo o 

seu potencial de diversidade. Por este motivo, é preciso promover o encontro entre 

sujeito-personagem / sujeito-ator e sujeito-espectador, entre sujeito-nós e sujeito-outro, 

numa relação plena e corajosa de proximidade.  

Observa-se que muitos espetáculos inseridos no contexto da encenação 

contemporânea apresentam estruturas permeáveis, abrindo uma preciosa lacuna para o 

acontecimento (inscrito no presente) como algo fundamental para a ressignificação da 

dramaturgia e para a própria existência da encenação. Adesão, cumplicidade, incômodo 
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e tomada de consciência são alguns dos aspectos possíveis no compartilhamento dessa 

experiência. A reação ou manifestação do público pode revelar, muitas vezes, aquilo 

que a cena deseja reforçar ou combater e o espectador se colocará num lugar de aliança 

ou oposição.  

A discursividade a ser acionada não existe em si mesma, mas em uma certa 

disposição de textos, na intenção dos autores e encenadores e na percepção dos 

espectadores; e o que interessa na percepção são as reações que ela gera no contato com 

a performance. Assim sendo, a recepção se identifica com a existência real de um texto 

no corpo da comunidade de espectadores, medindo a extensão espacial e social na qual 

a experiência é conhecida e em quem produziu efeitos.  

Tudo isso é promovido através do ato performático que se relaciona, por um 

lado, com as condições de expressão e da percepção e, por outro, designa um ato de 

comunicação com o espectador, num momento tomado como presente. A performance 

requer, assim, a presença de participantes implicados de maneira imediata no ato teatral, 

possibilitando a concretização. A recepção é, então, um momento privilegiado da 

performance, no qual um enunciado é recebido, percebido e segue para a futura 

reflexão, gerando incômodo ou promovendo uma toma de consciência.  

O espetáculo Nós opera utilizando algumas dessas manifestações ao longo de 

toda a trajetória de sua encenação. Além do movimento/deslocamento dos atores em 

direção ao público — que provoca um esgarçamento da convivência com o sujeito-

outro —, essa relação de proximidade pode, por exemplo, ser testemunhada durante a 

expulsão de Mulher, personagem de Teuda Bara. Após diversas cenas pulsantes de 

violência que tensionam ao máximo as expectativas e o fôlego dos espectadores, 

atores/personagens passam, então, a compartilhar cordialmente entre todos os 

presentes... uma sopa. O que se segue é um silêncio — iluminado fria e incomodamente. 

Muitas pessoas, interpeladas com a situação imposta, se recusam a receber a sopa e 

compartir daquele momento, que acaba por revelar reações divergentes entre os 

espectadores. É interessante notar que o teatro contemporâneo abre espaço para colocar 

o espectador em situações decisivas durante o espetáculo, o que denota, para além de 

uma percepção intelectual, uma experiência epitelial, tátil, sensível.  

A convivência com o público, como elemento chave da cena na atualidade, por 

lidar com o frescor da diversidade e da heterogeneidade, é mutável, ainda que a mesma 

partitura de ações seja executada em várias apresentações do espetáculo. Na medida em 
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que a própria realidade social e política do país é alterada, a relação com o espectador é 

radicalizada e a peça ganha contornos diferentes com a reação do público.  

Como aponta o diretor Marcio Abreu em entrevista para a pesquisa, “quando 

uma mulher com quase 80 anos, gorda e com dificuldades de locomoção se desnuda na 

frente do público ou quando um homem com mais de 50 anos se desnuda, isso nunca 

passa incólume: sempre revela tanto adesões como recusas.”. E, ao revelar também 

recusas, o teatro contemporâneo cumpre a função primordial de gerar disrupção, revelar 

um outro ponto de vista, promover a reflexão e abrir fendas que constituem caminhos 

para determinados processos encorajados pela troca e pelo diálogo.   

A relação do espectador com a encenação pode ocorrer de formas e intensidades 

diferentes, de acordo com a proposição de cada espetáculo. Curiosidades sobre o 

espetáculo podem ser apontadas pelo espectador; questões de ordem filosófica e social 

podem ser debatidas; reflexões podem ser levantadas sobre aspectos da direção e da 

dramaturgia; assim como assuntos paralelos — que ganham reverberação com a cena — 

podem ser trazidos como forma de conexão entre palco e plateia.  

Ao tratar de circunstâncias históricas e sociais, o teatro contemporâneo acaba 

falando sobre o homem atual, o sujeito pós-moderno, sobre a humanidade que se dá ali, 

naquele momento e lugar. No caso do espetáculo Caranguejo Overdrive, o diretor 

Marco André Nunes explica em entrevista para a pesquisa que  
“depois de um tempo, o que apareceu nos comentários dos espectadores foi o nosso 
momento histórico, o que estamos vivendo agora e como a peça fala do que a gente está 
vivendo agora. Mais do que a história do brasileiro, fala de hoje, fala do que a gente está 
vivendo nesse instante, no Brasil agora.”.  
 
Em meio à vertigem de acontecimentos testemunhados na última década, os 

espetáculos com características contemporâneas e performáticas acabam por despertar 

no espectador uma sensação de contato com a realidade e com os episódios mais atuais, 

ainda que esta não tenha sido a intenção inicial do processo criativo.  

A tendência é que as peças sofram alterações ao longo do tempo. As cenas e as 

marcas serão as mesmas, mas o espetáculo ganhará em intensidade — reflexo 

diretamente relacionado à recepção junto ao público. O natural é que a troca 

estabelecida entre encenação e espectador ganhe intensidade por conta da reverberação 

que sai do palco, alcança a plateia e volta para o palco, atingindo em cheio a 

performance dos atores e músicos em cena. Quanto mais fortemente esta troca retornar 

da plateia, maior a intensidade com a qual o espetáculo será desempenhado.  
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Pode-se concluir, portanto, que a figura do espectador na cena contemporânea 

cumpre as funções de compreender e comentar, mas, também e especialmente, de sentir 

o compartilhamento real de um momento único, vigente apenas pelo tempo que o 

espetáculo durar. E, ao apresentar este momento único e ganhar a adesão do público, o 

espetáculo também cumpre a sua função de provocar a reflexão e afetar o sujeito-

espectador na sua encenação.  

Considerando o percurso da pesquisa até aqui, no que tange à abordagem do 

sujeito pós-moderno e da encenação pós-dramática, e também às intercessões entre o 

teatro pós-dramático brasileiro e a sociedade contemporânea, faz-se necessário 

aprofundar a análise específica de cada um dos três espetáculos que são objeto desta 

dissertação.   

Portanto, no capítulo 3, os espetáculos Nós, Gritos e Caranguejo Overdrive 

serão analisados a partir das entrevistas com os autores e diretores das peças, além de 

algumas críticas das encenações. Do ponto de vista específico da análise, categorias 

foram elencadas como parâmetro de orientação, entre elas: histórico dos grupos; 

dramaturgia; encenação; recepção; e, por vezes, elementos da composição técnica, 

como cenário, iluminação e música.  

 

Capítulo 3 - Terceiro Ato 

Nós, Gritos e Caranguejo Overdrive: imaginário social e comunidade provisória 

efêmera   

 

A análise dos espetáculos Nós, Gritos e Caranguejo Overdrive parte, 

inicialmente, de uma dimensão genérica e coletiva ao se referir às diferentes trajetórias 

das companhias e às peças tratadas na presente dissertação. Grupo Galpão, Cia Dos à 

Deux e Aquela Cia ocupam um espaço e assinam parte considerável da história recente 

do teatro brasileiro com a produção de peças fundamentadas na pesquisa e, ao mesmo 

tempo, com grande potencial de comunicação junto ao público e à crítica especializada.  

Com 38 anos de trajetória teatral ininterrupta, o Grupo Galpão, com sede em 

Belo Horizonte, é reconhecido pelo desenvolvimento de espetáculos com linguagens 

ricas e diversificadas e pela pesquisa que combina o erudito e o popular, seja na 

adaptação de textos clássicos, ou no colorido brasileiro; seja no uso das linguagens do 

circo, da música ou do teatro de rua. O coletivo transita entre o experimental e o 

comercial, entre a tradição e a ruptura, ocupando ruas e palcos, no caminho entre o 
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clássico e a vanguarda, ao dialogar com o nacional e o universal. Sua obra constitui um 

importante capítulo — por melhor dizer, um imprescindível ato — da história do teatro 

brasileiro nas últimas décadas. O grupo de atores, que trabalha com diferentes 

encenadores e artistas convidados, tem como alicerce a relação direta do seu fazer 

teatral com o público4. Dentre seus espetáculos atualmente em repertório, estão: Outros 

(2018 — direção: Marcio Abreu), Nós (2016 — direção: Marcio Abreu), De tempos 

somos (2014 — direção: Lydia Del Picchia e Simone Ordones), Os gigantes da 

montanha (2013 — direção: Gabriel Vilela), Tio Vânia — aos que vierem depois de nós 

(2011 — direção: Yara de Novaes) e Till, a saga de um herói torto (2009 — direção: 

Júlio Maciel).  

A Cia Dos à Deux, fundada pelos encenadores Artur Luanda Ribeiro e André 

Curti, ambos com duplo percurso de atores e dançarinos, iniciou sua trajetória em 1997. 

Neste ano, a dupla desenvolveu uma pesquisa teatral e coreográfica tendo como 

inspiração a obra Esperando Godot, de Samuel Beckett. Um ano depois, nascia Dos à 

Deux, espetáculo que batizou a companhia. Em 23 anos de trajetória artística, dez peças 

foram desenvolvidas, mantendo-se em repertório: Dos à deux (1998); Je suis bien moi 

(2000); Aux pieds de la lettre (2001), Nuit des cercles (2003); Saudade em terras 

d’água (2005); Fragmentos do desejo (2009); Ausência (2012); Dos à deux, 2º ato 

(2013); Irmãos de Sangue (2013) e Gritos (2016). Com uma bem-sucedida carreira 

internacional, a companhia já realizou apresentações em 50 países. Desde 2000 

instalada na França, há nove anos passou a ter duas casas: uma em Paris e outra no Rio 

de Janeiro.  

Além de nos ensurdecer com seu silêncio, o fio condutor e criativo da Cia Dos à 

Deux também insiste em resguardar uma memória, com base na arte de representar a 

partir da composição gestual dramática. Gestos singulares e heterogêneos revelam e 

exploram o que a existência humana é capaz de construir na incessante busca por 

sentidos. A companhia tem uma história relacionada à mímica, à corporeidade e ao 

teatro de bonecos. A forma como os atores se movem no palco chama atenção para essa 

mágica e fluida fronteira entre o teatro e a dança, entre o corpo vivo e a marionete, entre 

o mínimo de recursos e o máximo de expressividade.  

																																																								
4	O Galpão já desenvolveu 24 espetáculos, participou de 48 festivais internacionais e mais de 75 festivais 
nacionais, visitou 18 países, realizou mais de 4.000 apresentações, recebeu mais de 100 prêmios 
brasileiros e se apresentou para 1.800.000 espectadores (informações obtidas através do site do Grupo). 	
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Dos três coletivos estudados, Aquela Cia da cidade do Rio de Janeiro, formada 

pelo autor Pedro Kosovski e pelo diretor Marco André Nunes, talvez seja a que mais se 

aproxima do registro de teatro pós-dramático, por desenvolver espetáculos a partir da 

pesquisa das relações entre teatro e política da memória e dos atravessamentos entre 

cena, dramaturgia e música. Interessada na investigação sobre espetacularidade, a 

linguagem estrutural da Cia se definiu pela ideia de construir espetáculos em processos 

abertos, assimilando as contribuições de atores e músicos como criadores, presentes na 

construção da dramaturgia e na elaboração da encenação final das peças.   

Entre os principais espetáculos desenvolvidos pela Cia, estão: Projeto K. (2005) 

e Sub:Werther (2006), ambos com texto de Walter Daguerre e direção de Marco André 

Nunes; Lobo nº 1 – A Estepe (2008), com texto de Walter Daguerre e Pedro Kosovski e 

direção de Marco André Nunes; Outside um musical noir (2011), Cara de Cavalo 

(2012), Edypop (2014), Caranguejo Overdrive (2015), Laio e Crísipo (2015), 

Laundromatic (2016) e Guanabara Canibal (2017), com texto de Pedro Kosovski e 

direção de Marco André Nunes.  

Um dos objetivos da pesquisa é tentar aproximar e relacionar três peças de 

coletivos com histórias e trajetórias cênicas inteiramente diferentes, o que se reflete 

enquanto resultado na construção de espetáculos singulares, de acordo com o contexto 

de pesquisa e interesse artístico de cada companhia. Qual seria, então, o elo de 

aproximação entre os coletivos (Grupo Galpão, Cia Dos à Deux e Aquela Cia), 

considerando a especificidade e a diversidade de produções como Nós, Gritos e 

Caranguejo Overdrive?  

A notável relação com contornos estéticos, signos, dinâmicas, estruturas e 

práticas da linguagem cênica contemporânea — abalizada pela leitura de um teatro 

performático — talvez possa apontar um caminho que impulsione a discussão sobre o 

assunto. Para tanto, faz-se necessário observar, a seguir, a análise individual das peças, 

desenvolvida por meio de categorias como dramaturgia, encenação, criação e recepção.  

 

3.1 – Análise do espetáculo Nós 

Atravessamentos na dimensão coletiva, convívio com a diversidade, opressão e 

intolerância nas relações de proximidade  

 
“Homem-bomba – A gente tá falando de não saber pra onde ir. De paralisia. De, de 
repente, sentir que a gente não existe. De você. De vocês. De intolerância. Eu tô falando 
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de mim, profundamente de mim. Aqui! Eu tô falando agora de nós. Pra onde a gente 
vai? Pra onde a gente vai?” (ABREU e MOREIRA, 2018).  
 
Nós, o primeiro dos três espetáculos objetos da presente pesquisa, nasce do 

encontro entre o diretor Marcio Abreu e os atores do Grupo Galpão, que passam por 

uma experiência de transformação estética e poética, num diálogo teatral estimulado por 

algumas provocações (por parte do diretor) com o objetivo de desenvolver um 

espetáculo político em sua essência. Fazer existir aquilo que ainda não existe, por meio 

da materialidade, é uma das principais bases do fazer artístico e especificamente do 

fazer teatral. Para tanto, potências e sutilezas devem ser acessadas; potência não apenas 

como força, mas como singularidade e afeto. O Galpão se reinventa, então, num lugar e 

numa linguagem diferentes e inéditos, se arriscando e contaminando a todos com um 

trabalho sensível, corajoso e transbordante, no qual o público (o sujeito-espectador), ao 

observar o grande espelho em cena, consegue olhar para si mesmo, para a sua 

humanidade, suas múltiplas identidades e para as suas sombras, num processo de 

reconhecimento interior. 

A peça sugere uma reflexão sobre o amor que levou aquelas pessoas, apesar de 

suas diferentes trajetórias artísticas, a desejarem estar juntas. A reflexão, por sua vez, 

indica uma experiência corporal. A experiência corporal aponta para a possibilidade de 

transmitir uma ideia, um desejo, um atravessamento entre atores e público, entre palco e 

plateia. E, assim, o ciclo da encenação e fruição se completa. A peça, enquanto 

resultado artístico, acaba por recuperar aquilo que está essencialmente na origem do 

Grupo Galpão: a contínua necessidade de se reatualizar, evitando a repetição pela 

repetição — a repetição sem alma — com o propósito único da representação, como 

destacam Marcio Abreu e Eduardo Moreira: 

“Se a alma do ensaio é a repetição (ensaio em francês se diz repetition), a peça como 
um todo é uma tentativa de separar o joio do trigo: a repetição maquinal que ameaça 
qualquer relação institucionalizada (qualquer nós!) dos pequenos gestos que, repetidos 
com variações mínimas, nos fazem ver o quanto o outro é infinito, o quanto nenhum 
predicado dá conta, o quanto a beleza mais sublime não precisa ter nada de 
extraordinário ou de espetacular, muito pelo contrário: pode estar em cada pequeno 
gesto, em cada pequena frase, ou silêncio, ou riso, ou corpo nu, desde que se guarde um 
enigma, um desconhecimento da verdade do outro (da verdade de si!).” (ABREU e 
MOREIRA, 2018).  
 
Nós, que estreou no ano de 2016 em Belo Horizonte, com texto de Eduardo 

Moreira (também ator da peça) e Márcio Abreu, que assina a direção, conta a história de 

sete personagens com identidades claramente fragmentadas, que partilham angústias e 

esperanças enquanto preparam uma última sopa. A sinopse da peça, por si só, está em 
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consonância com os preceitos da contemporaneidade, marcada pelo declínio de antigas 

identidades, dando lugar, portanto, à fragmentação do indivíduo. “A chamada crise de 

identidade é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está 

deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os 

quadros de referência” (HALL, 2015). A partir disto, o sujeito perde uma espécie de 

ancoragem estável diante do mundo e da sociedade.  

Na peça, diversos ‘nós’ tecem uma rede sobre questões como violência e 

intolerância. A ambiguidade da dimensão coletiva é o tema central. Situações de 

opressão e convívio com a diferença são provocadas pelas relações de proximidade 

entre ator e espectador, ator e personagem, cena e plateia, público e privado, realidade e 

ficção.  
“Comendo a mesma comida... 
Bebendo a mesma bebida... 
Respirando o mesmo ar... 
Respirando o mesmo ar... 
Respirando o mesmo ar...”  
(ABREU e MOREIRA, 2018).  
 
A experiência de convívio com a realidade tornou-se o pontapé inicial e decisivo 

para o desenvolvimento da peça, que teve nas seguintes perguntas os elementos 

fundamentais e disparadores: como artistas com trajetórias tão diferentes como o diretor 

Marcio Abreu e os integrantes do Grupo Galpão escolhem produzir juntos? O que pode 

ser uma dimensão política na arte hoje? Como o mundo atravessa cada um de nós e 

como cada sujeito responde a esta provocação artisticamente? Estes questionamentos 

conformam a tríade estruturante que ensejou o processo criativo de Nós. Além dos 

questionamentos iniciais, o livro Ódio à democracia, de Jacques Ranciére e o filme O 

segredo do Grão, do cineasta tunisiano Abdelatif Kechiche, são importantes referências 

para a definição das estruturas de linguagem da peça, bem como para a execução da 

ideia de simultaneidade engendrada na encenação.  

A dramaturgia de Nós é constituída por blocos de pensamentos, por cenas 

independentes que originam um espetáculo sobre um corpo coletivo indefinido — que 

poderia ser o próprio Grupo Galpão ou qualquer espécie de coletividade. O conceito 

central do texto está ancorado na ideia de que simplesmente dizer é mais potente do que 

querer dizer; e na ação extraída de cada gesto, sentimento, indignação, falas ditas e não 

ditas, canções tocadas ou sentidas. Desta maneira, o espetáculo pretende menos 

professar um caminho único (uma sequência) e mais se fazer sensível nas relações 
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internas e externas, emprestando à dramaturgia uma característica fragmentada, típica 

do processo cênico contemporâneo. 

Não há ligadura entre as cenas. Uma cena termina, a próxima cena se inicia ou 

recomeça, contando uma outra história — tudo numa perspectiva mais fragmentada. A 

peça está dividida em cinco partes, além do epílogo. A parte 1 é constituída apenas de 

uma cena, denominada Lama. A parte 2 abriga sete cenas curtas: Ressaca, Faca, 

Limitação, Sonho, Polícia, Ônibus e Humilhação. A parte 3 é composta pelas cenas 

Banda, Manifesto e Manifestos. A parte 4 apresenta ao público 13 cenas curtas: 

Recomeço, Pânico, Cigarro, Nós aqui, Projeto, Confinados, Eu acredito, Palavras 

bonitas, Sua hora, Sem sair do lugar, Sem luz, Outra pessoa e Fora. A quinta e última 

parte trata-se de uma única cena: Dentro. E o epílogo apresenta, contraditoriamente, a 

cena Começo.  

A ideia de permanência — de permanecer presente na encenação, de não pensar 

no anterior ou no decorrer de um monólogo ou de uma situação — passa pelo princípio 

de viver o aqui e o agora, proposto pelo diretor Marcio Abreu. E este pressuposto já 

denota uma perspectiva um tanto performática, porque o que está acontecendo naquele 

determinado momento é o que, de fato, importa. O foco não está no lugar onde o 

movimento cênico pretende chegar, mas, sim, na execução do espetáculo em si, inscrito 

no agora, no momento presente. Trata-se, portanto, de uma encenação construída, não 

como uma história a ser contada, mas como uma experiência a ser vivida.  

Fotografia: Guto Muniz 



	

	 79 

Por esse motivo, o espetáculo tem a necessidade de trazer o público para dentro 

do espaço performático, de compartilhar com o sujeito-espectador não apenas o drama, 

o dilema, o bom-humor, a opressão ou a delicadeza das relações, mas também o próprio 

resultado do preparo de uma refeição. Segundo Caio Liudvik, em sua crítica para a 

revista Ilustrada da Folha de São Paulo (agosto de 2016), “as improvisações em que se 

baseia o texto foram alinhavadas pela ideia geral de uma refeição pública, uma última 

sopa (termo que parece brincar com a Last Supper, Última Ceia em inglês), que os 

personagens, sem identidade definida, preparam ao longo da peça e partilham com a 

plateia.”. 

O público compartilha o aroma da sopa, o alimento preparado pelos próprios 

atores em cena, dividindo seus dramas, angústias e opressões. O espectador assume, 

portanto, um papel fundamental na experiência artística, no ato teatral, inserido no 

espaço de convivência proposto naquele momento, o que, de certa forma, também 

radicaliza a experiência da recepção, num sentido absolutamente novo, contemporâneo. 

Destaca-se na rubrica a seguir o momento exato no qual o elenco serve a sopa ao 

público, compartilhando a mesma refeição:  
“Mulher que dança vai até o fogão e começa a servir a sopa, que ficou pronta, para os 
que estão no palco. Atores começam a servir a sopa também para a plateia. Esvaziam o 
espaço. A parede ao fundo move-se para frente, o espaço diminui. Entram com uma 
poltrona.” (ABREU e MOREIRA, 2018).  
 
Dramaturgia e cena, que transitam entre o real e a ficção, são construídas a partir 

de recíprocas provocações, improvisações dos atores e criação de seus manifestos 

individuais sobre temas como a violência, a intolerância e a convivência com a 

diferença. O processo de escritura do texto se deu simultaneamente à construção da 

cena. “Me interessava que a palavra surgisse da experiência, que não fosse prévia à 

experiência. Me interessava ocupar a sala de ensaio como um espaço produtor de 

memória, como um laboratório de construção de memória.”, relata Marcio Abreu em 

entrevista. A ideia é pensar a linguagem apoiada na ética, como um posicionamento, 

uma ideologia artística, na qual tenta-se abolir da palavra o seu estatuto de verdade 

absoluta e, consequentemente, sua associação ao poder hegemônico. E quem inspira 

esta ideia é Pierre Clastres, antropólogo francês que estudou sociedades indígenas sul-

americanas nos anos 1970 e autor de A sociedade contra o Estado. O pesquisador tinha 

como propósito compreender a dimensão antropológica e filosófica do poder, buscando 

uma linha de fuga para o paralisante dualismo entre indivíduo e sociedade.  



	

	 80 

A ideia consiste, primeiramente, em explicar que a palavra não pode, nem deve 

ser associada ao poder. Um belo ensinamento que reverbera nas noções do teatro 

contemporâneo, cujo rompimento da hierarquia do texto coloca a dramaturgia (quando 

presente) em pé de igualdade com todos os outros elementos cênicos. E, num segundo 

momento, em responder às seguintes questões: como construir modelos de 

intencionalidade sem sujeitos? Como não personificar a sociedade, fazendo dela um 

mega-sujeito? Como a objetividade da sociedade opera por meio da subjetividade das 

pessoas em interação? Assim sendo, a escolha por simultanizar a escrita — a palavra, o 

verbo — à criação do acontecimento teatral cria novas possibilidades de apreensão, 

representação e interpretação do mundo.  

As provocações despontadas no processo de encenação deram origem às 

improvisações, que, por sua vez, motivaram as propostas para a cena, com a ideia de 

desenvolver situações de opressão nas quais o coletivo de atores utilizasse poucas 

palavras. A personagem central dessa situação é a Mulher (atriz Teuda Bara), a 

componente mais velha do grupo, o que sugere ao público uma série de leituras 

possíveis. Uma mulher mais velha que é expulsa ou impedida de sair representa uma 

violência que se desdobra diretamente no contato com o sujeito-espectador. Tomando 

como referência a fala de Eduardo Moreira em entrevista para a pesquisa, “tem uma 

questão que surge muito no Nós que é a questão da violência. É um ato de violência que 

acontece ali. A gente não está falando da violência. A gente está exercendo, de certa 

maneira, ali uma violência sobre o indivíduo daquele coletivo.”.  
 

Fotografia: Elisa Mendes 
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A primeira situação apresentada nesse contexto representa uma expulsão, ou 

seja, o desejo de colocar para fora uma pessoa que não quer sair, conforme trecho a 

seguir: 
“Aquele que queria ser outra pessoa – Você não acha que vai ser mais fácil se você 
sair? 
 
Mulher – Eu não. Eu não quero sair... 
 
Aquele que queria ser outra pessoa – Você sabe que você tem que ir. Hoje é o seu dia” 
 
(ABREU e MOREIRA, 2018).  
 

Já a segunda situação é exatamente oposta, por impedir uma pessoa de sair 

daquele lugar, o que pode ser observado nas seguintes falas: 
“Atirador de facas – Você não pode abandonar a gente. 
 
Homem-bomba – Você está bem?  
 
Mulher – Tô bem. 
 
Homem-bomba – Tem que se cuidar. A gente te ajuda. 
 
Mulher que dança – Mas não leva ela embora... 
 
Homem meticuloso – É sempre tão bom estarmos juntos. 
 
Mulher – É bom, mas eu tenho que ir embora. 
 
Aquele que queria ser outra pessoa – Você não pode ir.”  
 
(ABREU e MOREIRA, 2018).  
 
As cenas Ônibus e Humilhação, por exemplo, inseridas na segunda parte da 

peça, foram desenvolvidas por meio de um dispositivo de improvisação e convivência 

com a vida real. Em entrevista para pesquisa, ao tratar sobre o processo de construção 

das cenas, Eduardo Moreira conta:  
“Nesse dia que fui para o Galpão, fui de ônibus e vi exatamente aquela situação de um 
negro, pobre, levando uma dura da polícia no ponto de ônibus — a única pessoa que 
tinha levado essa dura no ponto de ônibus. E aí, evidentemente, pela coisa que eu tinha 
vivido naquele momento, eu levei a situação e essa acabou virando uma situação que 
acontece na peça.”.  
 
A partir de uma experiência real, a cena não apenas foi construída, como 

também apresenta o propósito de questionar, junto ao público, a situação dada:  
“Aquele que queria ser outra pessoa – E se ele fosse amarelo, índio, boliviano, se ele 
fosse gay? 
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Mulher que dança – Se fosse mulher e se fosse puta? 
 
Amigo do homem que não existe – E se fosse ator? 
 
Homem-bomba – A gente tá falando de um negro humilhado no ponto de ônibus.”  
 
(ABREU e MOREIRA, 2018).  
 
Além das circunstâncias de opressão, foi inserida aos improvisos cênicos a ideia 

de compartilhamento de uma sopa (na verdade, de uma última sopa) preparada pelo 

grupo e dividida entre atores e público. A partir disto, cada ator apresenta uma espécie 

de monólogo versando sobre aquele momento, sobre aquele último encontro. A ideia se 

desdobra na reação de cada um à ação do mundo sobre nós. Trata-se de um trabalho que 

instiga a maneira como reagimos e correspondemos à pressão do mundo 

contemporâneo.  

“Amigo do homem que não existe – O negócio é que, por mais que exista vigilância, 
controle, autoridade, eles nunca vão conseguir segurar completamente as coisas. 
 
Homem-bomba – Nesse dia eu me perguntei: para que tudo isso? Por que continuar? 
Por que insistimos em seguir em frente? Qual é o sentido de tudo isso? Talvez seja 
impossível mudar o mundo. 
 
Homem meticuloso – Hoje está mais difícil. Olha o tanto de gente vivendo sozinha, o 
tanto de casamento que não dura, o tanto de projeto coletivo que se desmantela. 
 
Atirador de facas – Atenção... (tira uma foto). Ninguém suporta mais o outro. 
 
Homem-bomba – As pessoas ficam amarradas nas suas seguranças, nos seus vícios, nas 
banalidades do cotidiano.” 
 
(ABREU e MOREIRA, 2018).  
 
A partir de um dispositivo que ressalta a autonomia do espetáculo em relação a 

um texto pré-fabricado, houve a criação de manifestos individuais, relacionando sujeito 

e corpo social a situações de descaso, intolerância e violência na atualidade. A peça 

absorve e apresenta ao público alguns manifestos como o da atriz Teuda Bara, que trata 

da questão do rompimento da barragem do Fundão em Mariana no ano de 2015; como o 

do ator Eduardo Moreira, que mostra o ponto de vista de um homem-bomba diante de 

um atentado de um fanático religioso; ou como a situação trazida pelos dramaturgos 

para o ator Júlio Maciel, na qual um homem bem-sucedido, de repente, entra em crise e 

apaga — esquece quem é.  

O processo de criação, que absorveu portanto múltiplas fontes de referência, deu 

origem a um discurso político, polifônico, por vezes contraditório, incompleto e até 
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dissonante. Tudo para reforçar o teatro como espaço de convivência e de transformação 

social. Diálogos, debates e conflitos entre os atores revelam o olhar de cada um sobre as 

relações humanas e sociais na contemporaneidade.  

A oposição entre conceitos como o dentro e o fora, o público e o privado, o 

coletivo e o indivíduo, a possibilidade de coexistência com a diversidade e a tolerância, 

compõem o fio condutor entre as partes, os atos da peça. Nós discute a utopia e a 

dissolução do sujeito, a imobilização da capacidade pensante, questionando a 

mistificação entre palco e plateia. A proposta é instigar a dimensão da convivência entre 

atores e público, a partir da utilização de um elemento social, afetivo e coletivo — a 

refeição — preparado e servido durante o ato teatral.  

O trato com a diversidade desperta o interesse pela composição de uma 

micropolítica de afetos, relações, alianças e desavenças, identidades e diferenças que 

encontram-se em constante movimento no desenrolar do espetáculo, como aponta o 

trecho a seguir:  

“Homem meticuloso – O que faz a gente se levantar pela manhã e continuar? 
 
Atirador de facas – Uma agenda lotada de compromissos. 
 
Mulher – A fome. 
 
Aquele que queria ser outra pessoa – Vontade de comer em todos os sentidos. 
 
Mulher que dança – Sexo, drogas e rock’n roll! 
 
Mulher – Ih, a coisa não tá fácil...”  
 
(ABREU e MOREIRA, 2018).  
 
E, por falar em movimento, Nós estaria inscrito na realidade designada pelo 

tempo corrido do relógio ou pelo tempo do atravessamento das experiências que atores 

e público vivenciam em coletividade? Talvez Nós seja um espetáculo para paladares 

diversos, que se degusta justamente no tempo entre a preparação de uma sopa e o seu 

consumo pelo público. E o caldo da sopa, assim como o caldo da própria encenação 

atravessa, a todos nós, em algum lugar humano e social do passado-presente-futuro.  

Em Nós todos os elementos da cena são compatíveis com as ideias de 

convivência e embate estabelecidas entre as personagens. Entende-se que, em primeira 

instância, o título do espetáculo está relacionado ao pronome pessoal da primeira pessoa 

do plural, que envolve pelo menos dois indivíduos em processos relacionais, indicando 

a dimensão coletiva dos desejos cênicos. Mas o título também se refere aos ‘nós’ que 
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têm origem no ligamento caótico e emaranhado de uma sorte de fios heterogêneos, 

considerando aspectos como textura, trajetórias, cor, memórias, espessura, histórias, 

comprimento e resistência; aos nós atados, afrouxados ou desatados nas complexas 

relações afetivas e racionais, estabelecidas pela troca pós-moderna. Há um sentido 

duplo, portanto, que retrata a voz do, Galpão, mas que também representa os diversos 

aspectos das relações sociais na atualidade.  

Sobre a nomenclatura das personagens, uma regra foi empregada: os nomes 

reais dos atores não poderiam ser mencionados, uma vez que ali, na encenação de Nós, 

ninguém é real. A princípio, existiam personagens sem nome, mas para a publicação do 

livro com a dramaturgia da peça, foi elaborada uma poética do texto escrito, por meio 

de signos que ajudam o leitor a perceber a proposta da linguagem cênica. Neste caso, as 

personagens passam a se chamar: Mulher, Mulher que dança, Amigo do homem que não 

existe, Aquele que queria ser outra pessoa, Homem-bomba, Homem meticuloso e 

Atirador de facas. Tendo em vista que a maioria das pessoas (leitores) pode não ter 

assistido ao espetáculo, a possibilidade do livro oferece uma carreira mais longa, de 

maior de permanência do material, por meio de um registro editorial.  

Um outro aspecto característico do espetáculo é a ordenação das cenas que se 

modifica permanentemente e a utilização do looping como um traço característico do 

diretor Marcio Abreu. Uma mesma cena se repete nove vezes, ganhando dinâmica, 

profusão e intensidade cada vez maiores, o que marca um estilo próprio de encenação. 

O público, em certa medida, pode ter a sensação de que os atores estão improvisando o 

tempo inteiro, mas é exatamente o contrário. As cenas intricadas, os diálogos 

entrecruzados e discussões em camadas numa mesma cena tentam referenciar o que se 

passa na vida real, que não é organizada ou sistemática. As personagens, assim como os 

sujeitos, falam e se expressam desorganizadamente. E, para alcançar essa sensação, 

segundo Eduardo Moreira em entrevista para a pesquisa, o coletivo apostou na seguinte 

orientação do diretor Marcio Abreu: “Não pensem em subtexto, em intenção, nesse tipo 

de coisa. Mas pensem no texto como música.”. Ou seja, o texto de Nós, tão 

fragmentado, entrecortado e interrompido por falas que se cruzam, assim como a 

relação humana e social na contemporaneidade, precisa ser pensado e dito 

coletivamente como uma grande música (numa espécie de improvisação jazzística), 

pactuado com o ritmo e com o jogo empregado na peça.  

“Enquanto isso, a espécie de parede ao fundo começa a descer, formando uma 

rampa ascendente que dá continuidade ao sobrepalco e termina num espelho que amplia 
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o espaço e reflete o público nu, fundo infinito.” (ABREU e MOREIRA, 2018). O 

cenário — que prevê a presença do público no próprio palco — aproxima o espectador 

de uma encenação direta, sem grandes artifícios, adequada à comunicação com a 

realidade. Há momentos de movimento e transformação cenográfica, principalmente 

nos monólogos / manifestos dos atores, que entram numa espécie de buraco / abertura, e 

o espaço cênico retoma a situação da mesa e da refeição. É como se a dramaturgia 

submergisse para um outro lugar, para um outro mundo, dando espaço para novas 

construções de cena.  

Como a essência do espetáculo Nós está ancorada no caráter político da 

dramaturgia e da encenação, mesmo sem fazer qualquer referência direta à realidade 

política atual, o significado do espetáculo ganha contornos diferentes, conforme o 

momento político do período de apresentações. A cena 3, intitulada Manifestos, 

apresenta um monólogo da personagem Mulher (atriz Teuda Bara), constituído pela 

seguinte parte:  

“12 mil crianças / o corpo morto de um menino / a praia desolada / 276 meninas 
sequestradas, estupradas / 94 escolas públicas fechadas / o perdão da dívida fiscal de 
grandes empresários / terra onde nada cresce / dizem / o tempo de se acreditar no futuro 
já passou.” (ABREU e MOREIRA, 2018).  
 
Segundo Marcio Abreu e Eduardo Moreira, era e ainda é bem comum que o 

público associe, por exemplo, a cena da expulsão da personagem Mulher (atriz Teuda 

Bara) ao impeachment da presidente Dilma Housseff, ainda que no levantamento 

original da cena não existisse qualquer perspectiva de tratar da destituição que ocorreu 

em 2016. A encenação do espetáculo reverbera, portanto, o pensamento de Simmel 

(apud CASTRO, 2014), ao afirmar que a sociedade “é um acontecer que tem uma 

função pela qual cada um recebe de outrem um destino e uma forma. Em busca apenas 

do que é tangível, encontraríamos somente indivíduos, e, entre eles, nada além de 

espaço vazio.”. 

“Nós somos nós, esse coletivo de 38 anos de existência, e nós, seres humanos e 

artistas de teatro para lá dos 50, com suas perplexidades, questões, angústias, algumas 

esperanças e muitos nós.”, explica Eduardo Moreira ao Itaú Cultural. A peça foi 

contemplada com o Prêmio Melhores do Ano, do jornal O Globo, como um dos 

melhores espetáculos de 2016; com o Prêmio Questão de Crítica nas categorias melhor 

atriz (Teuda Bara) e melhor direção (Marcio Abreu); com o Prêmio Aplauso Brasil nas 

categorias melhor trilha sonora e melhor elenco e com o Prêmio Shell, que 

homenageou, na ocasião, os 35 anos de atuação artística do Grupo.  
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Fotografia: Guto Muniz 

 

Nós é polivalente, multi-significante, multi-significado, encarnado aos tempos 

atuais, ao sujeito-nós, ao sujeito-outros, de tal forma que pode remeter a qualquer 

companhia teatral do país. Fala da ambiguidade de nossa dimensão coletiva, que pode 

ser espaço de confraternização (incrementado por um globo espelhado giratório) como 

na última cena da peça, quando atores e público dançam numa grande festa. Mas 

também pode significar disputa de poder e exclusão, estruturada na dinâmica social 

vigente. Nós é sobre tudo isso ou sobre nada disso, porque o fundamental está no 

encontro promovido pelo ato teatral, na ideia de presença tão cara aos atores e público, 

no privilégio de compartilhar deste Nós, que marca, de maneira singular, a trajetória do 

Grupo Galpão.  

 

3.2 – Análise do espetáculo Gritos  

Metafóricos e socialmente sufocados, invisibilidade do sujeito na sociedade 

contemporânea, crise de identidade e ausência de referências 

 

Grito 1 - Louise: Teu livro vai ficar na página 36. Tua mãe te esperando pro jantar. Teu 
último trago interrompido. 
 
Grito 2 - O Homem: Estamos sozinhos. Lançados no mundo. Aquilo que nos torna o 
que somos pode ser perdido... 
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Grito 3 - Kalsun: A roupa esconde a nudez do amor. Os beijos abafam o som da guerra. 
O grito revela a dor. 
 
(Inspirações textuais retiradas do programa do espetáculo) 

 

Gritos, segundo espetáculo escolhido como objeto da presente dissertação, é 

uma criação da Cia franco-brasileira Dos à Deux inspirada em temas abordados com 

recorrência na trajetória da Cia e tão presentes nos debates sobre a contemporaneidade: 

amor, diferença e exclusão. O corpo como centro absoluto da linguagem teatral é a 

estrutura fundante do trabalho do grupo. A palavra quase não tem acesso à história, pois 

o que impera, absolutamente, é a integridade de um teatro gestual, no qual os corpos, a 

luz, a música, as marionetes e a instalação cênica atuam em perfeita integração, num 

fluxo ininterrupto e preciso de sugestões e emoção.  

Resistir sem descanso, criar fora das referências e dos modelos e se arriscar. 

Procurar o desconhecido, seguir o seu próprio caminho de maneira intensa e urgente, se 

expressar, sair de si mesmo. Mergulhar na poesia e fazer surgir o sentido. Retomar e 

recomeçar para chegar ao desconhecido que se revela, pouco a pouco, entre gestos e 

improvisos. Para a Cia Dos à Deux, essa é a utopia da pesquisa. Os fundadores-

diretores-atores, Ribeiro e Curti trocam, dialogam, experimentam, criam juntos e 

interpretam espetáculos de teatro gestual. Trata-se, verdadeiramente, de uma escritura 

teatral, mesmo com texto e palavras ausentes. Uma escritura teatral com tensões 

dramáticas, ancorada em conflitos, suspensões, elementos obscuros, expectativa e 

admiração que provocam o sujeito espectador. 

O código artístico empregado não é coreográfico, pois a base do vocabulário é 

gestual, apoiada na construção do universo e das situações. Os atores tentam levar os 

limites da teatralidade à exploração da emoção do não dito. O gesto das personagens 

serve como padrão para os sentimentos, com participação na dramaturgia. Não se trata 

de uma mise-en-scène dos estados dos corpos, mas dos próprios corpos das 

personagens. Sem fazer uso da palavra, o teatro da Cia Dos à Deux apresenta uma 

linguagem particular, na qual a dramaturgia tem no corpo do ator seu principal veículo, 

apoiada por figurinos, cenários e objetos cênicos com forte acento narrativo e apelo 

visual. 

A criação responde à vontade e à urgência de expressar o que atravessa o sujeito 

e a sociedade, o que emociona ou o que incomoda. Todos nós temos algo em comum: 

somos todos diferentes. Mas como representar pessoas significativamente diferentes de 
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nós? Por que a diferença é um tema atraente e de onde parte o fascínio pela alteridade, 

pelo espetáculo do outro? Segundo Stuart Hall, 

“Um sistema de tipos sociais e estereótipos aponta tudo o que está, por assim dizer, 
dentro e fora dos limites de normalidade, ou seja, comportamentos aceitos como 
normais em qualquer cultura. Tipos são instâncias que indicam aqueles que vivem 
segundo as regras da sociedade (tipos sociais) e aqueles que as regras são delineadas 
para excluir (estereótipos)”. (HALL, 2016). 
 

A diferença é inerente ao ser e ela se define na singularidade e se distingue no 

outro, mas também pode ser fonte de desigualdade e designar a marginalidade e a 

minoria. O indivíduo é diferente se ele não corresponde à norma, seja ela desejada, 

projetada ou mesmo idealizada. Podemos ser diferentes em relação a uma norma social, 

política ou ética, como também podemos nos sentir diferentes em relação às nossas 

convicções e à nossa história. Como o homem então se constrói em função da diferença 

que ele sofreu ou escolheu como afirmação de si? 

Essa é uma das perguntas que o espetáculo Gritos pretende responder. Sob 

criação e encenação de Artur Luanda Ribeiro e André Curti, o espetáculo, que estreou 

em 2016 no Rio de Janeiro, é composto por três poemas gestuais metafóricos, 

desenvolvidos a partir de uma palavra-chave, de um núcleo comum: amor. Três cenas, 

três gritos socialmente sufocados: Louise e a velha mãe, que trata da convivência entre 

feminino e masculino no mesmo corpo; O muro, que conta a história de um homem 

partido, cuja cabeça encontra-se de um lado do muro e o corpo no lado oposto; e Amor 

em tempos de guerra, que traz à cena a luta dos refugiados do Oriente Médio pela 

sobrevivência. 

A dramaturgia, criada durante o processo de pesquisa artística, é inspirada em 

temas da atualidade, como a crise de identidade na sociedade complexa. Esta crise é 

percebida como parte de um processo mais amplo de mudanças estruturais que 

transformam as sociedades no final do século XX, fragmentando as paisagens culturais 

de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado nos 

forneceram sólidas localizações como indivíduos sociais.  

Justamente por estar em crise, a identidade torna-se uma questão, a partir da 

experiência da dúvida, da incerteza e da noção de não pertencimento. Todos os 

elementos criativos e estéticos da encenação criam uma atmosfera mutável e insólita, 

dando origem a não lugares compostos por labirintos de onde as personagens procuram 

sempre uma saída, uma certeza, uma resposta. O jogo teatral é reforçado, através da 
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total simbiose entre atores e bonecos, representando as interações possíveis dentro e 

fora da cena.  

A peça relaciona-se aos aspectos da invisibilidade do sujeito na sociedade 

contemporânea, trazendo à tona, por meio de minuciosos poemas gestuais (sem texto), 

questões como preconceito, desprezo, guerra e separação. A encenação propõe a 

expressão de alguns gritos sufocados e as narrativas se revelam tão metafóricas quanto 

sutis — tudo numa espécie de atmosfera onírica. Em cena, a Cia opera com a recusa do 

textocentrismo e persiste num meticuloso trabalho de pesquisa do seu teatro gestual, ao 

transitar entre as linguagens das artes plásticas, do teatro e da dança. A convivência em 

pé de igualdade entre os elementos estéticos da encenação reforça algumas 

características emblemáticas do teatro contemporâneo, performático.  

 

 

 
Fotografia: Renato Mangolin 
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O momento de criação e estreia do espetáculo Gritos é marcado pela turbulência 

do cenário político brasileiro. O desenvolvimento do segundo ‘grito-poema’, O muro, 

coincide justamente com o processo de impeachment da então Presidente Dilma 

Housseff. A cena apresenta a metáfora do homem que perde sua cabeça, numa proposta 

de fragmentação das personagens / marionetes. De um lado do muro, o corpo sem 

cabeça; do outro, a cabeça presa em uma gaiola. Os atores experimentaram — cada qual 

de um lado do muro — variadas possibilidades (que envolveram, inclusive, o diálogo), 

na tentativa de definir a circunstância cênica. O muro seria derrubado? O que a cena 

representava naquela ocasião? A solução foi manter a metáfora, que acabou ganhando 

bastante sentido naquele momento sócio-político do país.  

O muro (segunda cena da peça) além de materializar esse sujeito dito 

contemporâneo, une, de certa forma, a primeira e a terceira cenas, Louise e a velha mãe 

e O amor em tempos de guerra, respectivamente, porque, conforme colocado por Artur 

Ribeiro em entrevista para a pesquisa, 
 “somente o homem que perde a cabeça é capaz de matar ou estar desconectado de si e 
isso tem tudo a ver com a guerra do Oriente, com as guerras que fabricamos e com o 
desprezo às minorias. Este é o caso de Louise, que sofre com o desprezo que parte de 
dentro para fora, porque o preconceito permeia a sociedade inteira não só nas calçadas, 
mas também dentro das casas.”.  
 

 
Fotografia: Renato Mangolin  
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Ao contar a história de Louise, uma travesti, a peça apresenta duas questões 

relevantes: a humanização da personagem através da exposição íntima de seu espaço 

doméstico-familiar (fora do ambiente clichê das ruas); e a dor da transformação física, 

em consequência da metamorfose do duplo, da convivência entre o masculino e o 

feminino no mesmo corpo e da ideia de ruptura enquanto morte de um dos duplos.  

Já o desprezo às minorias está presente na última cena, no terceiro grito, ao 

retratar a história de uma refugiada muçulmana, que tenta atravessar fronteiras com seu 

filho dentro de uma mala. A ideia é representar essa mulher com alguma feminilidade 

— e até sensualidade — lembrando que essas figuras femininas, veladas por detrás de 

seus negros véus, oprimidas por condições socioculturais hierarquicamente 

estabelecidas, também amam, desejam amar e ser amadas. Mas, como observou Thiago 

David, crítico teatral do veículo Incitarte:  
“Não é para ser fácil. O próprio nome evidencia: Gritos. Serve de alerta. Mas são os 
olhos que escutam a agonia, não os ouvidos. Em forma de três poemas gestuais, somos 
travestidos e levados dentro de outras peles, assim como os intérpretes em seus 
bonecos. A partir desta fusão, as fronteiras são apagadas. Não tem como virar o rosto ou 
fechar os olhos: os gritos precisam ser vistos e sentidos.”.   
 

 

Fotografia: Renato Mangolin 
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O processo de criação de Gritos foi bastante importante para a Cia Dos a Deux e 

teve origem na construção de dois corpos-bonecos de proporções humanas, 

posicionados lado a lado, sentados cada qual em sua cadeira. A marionetista russa 

Natacha Belova veio ao Brasil e compôs duplos idênticos aos atores, em marionetes. 

Esta seria a primeira vez, em mais de 15 anos de trajetória artística, que Artur Ribeiro e 

André Curti se encontrariam, apenas os dois, sem a presença de outros atores. Ou seja, a 

peça marca o reencontro da Cia enquanto duo, o que causou, inicialmente, temor e 

questionamentos sobre as possibilidades de reinvenção num espetáculo para uma dupla 

de performers.  

A partir de então, iniciou-se um processo solitário dos atores. Sentados frente às 

marionetes, eles olhavam atentamente, analisavam cada detalhe... Mas nada acontecia. 

Ninguém se mexia — nem atores, nem marionetes. Todos permaneceram ali, por 

semanas no palco deserto. O silêncio, tal qual o reflexo mudo de um espelho, prevalecia 

na relação entre atores e bonecos. As marionetes cumpriam com louvor o difícil 

exercício da imobilidade, enquanto os atores tentavam desvelar o que os intrigava. 

Corpos imóveis, olhares enigmáticos — algo invisível, misterioso e altamente poético 

estava oculto ali. Até que os atores foram conduzidos ao ponto extremo do pensamento: 

Para onde vamos? Para onde vamos? Para onde vamos?  

Após algumas semanas de contemplação, os atores invadem o palco. Ainda sem 

nenhuma pista sobre o processo de encenação que seria empregado no espetáculo, eles 

experimentam o primeiro contato físico com os bonecos.  Súbito, eles são absorvidos 

pelo abismo daqueles seres e um denso leque de possibilidades é aberto. O jogo deu 

origem à montagem de um complexo quebra-cabeça: “Num momento muito intuitivo e 

baseado na escuta, [...] nós destruímos, desmembramos as marionetes”, contam Artur 

Ribeiro e André Curti em entrevista para a pesquisa. Cabeça de uma marionete pra um 

lado, pé de outra marionete pro outro; um braço pra lá, outro pra cá; mão segurando a 

mala e, como um toque final, o pé atrás da cortina — como quem espia o exato 

momento de entrar em cena.  

Essa fragmentação dos bonecos-personagens, que a Cia denomina de ‘mutilação 

poética’, deu origem a múltiplas possibilidades de identidades e causou impacto 

profundo fazendo os atores recuarem diante de seus corpos duplos esquartejados e 

espalhados pelo palco. A cena e a sensação eram tão realistas, pelo menos nesta 

primeira comunicação, que os atores admitem, depois de tanto tempo sem qualquer 

contato, um certo sentimento de medo diante das marionetes. Quando os bonecos se 
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fragmentaram, “quando nos fragmentamos, em termos metafísicos, a gente revelou 

alguma coisa ali que significava entrar numa zona totalmente desconhecida. E, a partir 

desses bonecos fragmentados, surgiram várias personagens”, explica Artur Ribeiro.  

O palco, até então vazio, deu lugar a uma instalação plástica e cênica. E das duas 

marionetes nasceram, entre outras personagens: Louise, Mãe, Homem, Kalsun e 

Mulher. Uma cabeça em cima da cadeira com uma mão trêmula já representava a velha; 

dois pés andando já compassavam a dinâmica de Louise. Por meio de metáforas 

poéticas, surgiram os diversos e diminutos universos das personagens. A fragmentação 

das marionetes também apresentou para a Cia uma forma de explorar, de maneira 

completamente inédita e desconhecida, a manipulação de bonecos-membros, de partes 

dos personagens, por meio de um rico trabalho de deslocamento dos corpos, ora dos 

atores, ora das personagens, que se confundem e acionam o imaginário do espectador 

sobre a ideia das múltiplas identidades do sujeito. E, assim, nasce Gritos, a partir da 

generosidade de dois corpos-bonecos que, por amor, doam suas partes e multiplicam-se 

dando luz a três poemas gestuais.  

 A peça, que conta com uma escritura cênica dividida em três peças curtas, três 

histórias independentes (uma novidade para a Cia), propõe para elenco e público uma 

fruição quase onírica de três poemas, de três gritos metaforicamente sufocados. O tema 

essencial do espetáculo, até então pura e simplesmente o amor, se transforma, ao final 

do processo de encenação, na ausência de amor. Ou seja, o que conduz a trajetória das 

personagens não é o amor, mas, sim a falta dele. A peça ressalta, portanto, a falta, 

aquilo que as personagens buscam o tempo inteiro, durante uma vida. O amor, 

compreensão e aceitação enquanto falta — ou seria a falta enquanto amor, compreensão 

e aceitação?  

É importante notar que, embora o processo de criação de Gritos tenha início na 

fragmentação da figura humana, o espetáculo, curiosamente, termina com um 

personagem inteiriço: uma criança, que remete à ideia de esperança, de renovação. A 

imagem final da peça lembra que nascemos todos inteiros e que nossos pedaços vão 

sendo arrancados ao longo da vida. Vão nos arrancando o direito e acesso à cultura, à 

educação, à cidadania, ou seja, às necessidades básicas para a existência social.   

A temática de Gritos é muito bem representada pela instalação cenográfica, 

elemento fundamental para a realização de um trabalho ancorado no teatro gestual. 

Segundo os encenadores em entrevista para a pesquisa, “A falta de amor foi levando à 

construção da instalação cenográfica, e as artes plásticas conduziram bastante o rumo 
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desse trabalho”. Ao espelhar um processo performático, todos os elementos da 

encenação foram construídos ao mesmo tempo: gestos, movimentos cênicos, direção, 

instalação cenográfica, música e luz. A cenografia, em parte composta por estruturas de 

colchões de mola posicionados verticalmente, é uma metáfora da ausência de amor e de 

acolhimento, uma vez que a imagem representada não acalenta — pelo contrário, 

machuca — pela ausência de volume e conforto. Ao serem colocados em cena sem 

espuma, os colchões vão se transformando em objetos insólitos ao longo da peça e o 

que resta é apenas corpo a mola.  

Em alguns momentos, formam labirintos por onde as personagens procuram 

uma saída. Em outros, remontam o quarto para um encontro amoroso. A cenografia, ou 

seja, as estruturas de molas dos colchões, é mutável, como uma arquitetura que serve 

organicamente à dramaturgia, pois cria barreiras, muros, fronteiras e impede o contato 

entre as personagens. Adicionalmente, a presença das molas em cena pixeliza a 

visualização da performance pelo espectador, que acaba por absorver as imagens, 

enxergando-as através de uma camada anterior à cena.  

Para Artur Ribeiro, em entrevista para a pesquisa, “espetáculos visuais são como 

música, têm um tempo. Você não pode pecar pelo excesso. As melodias, tudo vêm 

crescendo dentro de um ritmo, de uma cadência que é muito, muito sutil.”. Desta forma, 

o espetáculo leva, tanto atores, como espectadores, a questionar e estranhar esse corpo 

social e esse sujeito contemporâneo, inserido num espaço-tempo. A peça convida o 

público a observar aquelas personagens num outro tempo, respeitando os meandros e as 

sutilezas da encenação. A estética estilizada na manipulação e vida dos bonecos permite 

que uma imagem, aparentemente bizarra, com quatro pernas — um ator manipulando 

um boneco que representa uma personagem feminina — seja mais bem observada. 

Porém, é inevitável, por exemplo, o cérebro não tentar identificar a metade de um e a 

metade do outro, para que a representação daquela personagem lhe pareça inteiriça.  

Gritos é um espetáculo de percepções, de luzes bem baixas (trabalhadas como 

personagens da peça) que ressaltam as instalações cenográficas de maneira precisa. A 

peça conta com o esforço do espectador para vivenciar algo excepcional, no sentido de 

rompimento do olhar em direção à imagem, ao som e a tudo o que pode fazê-lo se 

perder nesse poético encontro. Porque, como explica André Curti em entrevista para a 

pesquisa,  
“Você pode fazer o espectador se perder pelo tédio, pela saturação da imagem ou pelo 
pouco tempo. O espectador pode não ter tempo de adquirir todas as ferramentas para 
chegar até uma conclusão. Então, ele acaba não concluindo ali, mas, sim, fora do teatro. 
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Ainda assim, ele viveu uma sensação e não tem palavras para verbalizar naquele 
momento, mas ela ficou.”. 
 
Com bonecos e partes de bonecos manipuláveis, tal como numa ação 

performática, os atores adentram o espaço cênico — os universos construídos no palco 

— e animam as formas, dando vida às personagens. O espetáculo é composto por uma 

sequência de entradas e saídas, que ora dão vida às personagens, ora as adormecem no 

espaço cênico. Não se trata de uma narrativa construída pelos atores, mas, sim, de uma 

narrativa já posta em cena, apenas aguardando o momento de ganhar vida para a história 

se desenvolver. Esta concepção coloca em evidência os seguintes questionamentos: 

quais os limites entre ator e boneco? Onde o boneco termina e o ator começa? Onde o 

ator termina e o boneco começa? Artur Ribeiro responde, em entrevista para a pesquisa:  

 “Há um ator imageticamente presente, mas ele não está atuando para representar aquela 
ação. Ele simplesmente está vivenciando aquilo e se multiplicando nas camadas de 
atuação. Ou seja, ele já não é mais o centro. Ele é animado e animador; ele é boneco de 
si mesmo, duplamente.”. 
 

O tempo do jogo gestual em Gritos, que já havia sido ventilado no espetáculo 

anterior Irmãos de Sangue, é algo determinante para a encenação da peça, dessa vez na 

forma mais plena do que Artur Ribeiro e André Curti chamam de ‘apneia poética’. 

Trata-se do esgarçamento da potência do jogo, presente na força, na comunicação, na 

fisicalidade do corpo quase parando, mas que vibra dos pés até a cabeça. Segundo Artur 

Ribeiro em entrevista para a pesquisa, “Gestualmente, nós temos muito improviso, nós 

sempre escolhemos uma linha de pesquisa gestual que será utilizada para o espetáculo e 

vamos a fundo nela.”. Transpor em gestos e imagem aquilo que se escreveu ou 

imaginou é o grande desafio do processo de criação da peça, que gestualmente não 

conta com partituras de movimentos, mas, sim, com improvisos filmados e refilmados 

exaustivamente. As gravações são importantes para a limpeza, organização, acabamento 

e finalização dos movimentos da cena, além de servirem como base para a criação da 

trilha sonora original do espetáculo, no caso de Gritos, composta por Beto Lemos, 

Fernando Mota e Marcello H.  

Por fim, a peça apresenta uma camada extra de complexidade em decorrência da 

escuridão, acima da média, proposta pela encenação. O trabalho no palco segue um 

caminho singular, no qual o gesto não deve se precipitar e todas as transformações e 

trocas carecem da maior delicadeza possível. É impressionante o domínio de corpo dos 

atores nas transições em plena escuridão, tanto no que diz respeito à composição das 
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personagens, como no que se refere à fisicalidade e aos sentidos. Sem dúvida, um pleno 

trabalho sensorial que permite a localização no espaço sem hesitação.  

 

 
Foto: Renato Mangolin 

 

Gritos foi contemplado com o Prêmio APTR nas categorias iluminação, direção 

e espetáculo; com o Prêmio Cesgranrio nas categorias cenografia e iluminação; com o 

Prêmio Questão de Crítica na categoria iluminação e com o Prêmio Shell na categoria 

cenário. E, como observado pelo crítico teatral Renato Melo, do veículo Botequim 

Cultural, Gritos  

“É um daqueles raros espetáculos com capacidade de nos deixar com a alma lavada pela 
enxurrada de emoções que sua representação nos revela. São nesses momentos que é 
possível nos darmos conta que mesmo em meio às dispersões da vida moderna, a arte 
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ainda é maior que tudo. Gritos se ergue em nossa direção como uma grande onda, 
deixando-nos parados, imóveis e com a respiração suspensa até senti-la quebrar sobre 
nossas cabeças, fazendo-nos submergir às profundezas. Só ao final do turbilhão é 
possível voltarmos à tona, respirarmos fundo, deixarmos a pulsação regressar ao seu 
ritmo normal para encararmos o mundo que nos espreita lá fora.”.  
 
 

3.3 – Análise do espetáculo Caranguejo Overdrive 

Múltiplas possibilidades de identificação (sujeito-homem-caranguejo), 

gentrificação na sociedade complexa e arquitetura de narrativas sociais 

contemporâneas 
 
“Não se pode dizer que sou eu que falo, as palavras valem muito pouco diante da força 
do apetite, porque apetite e palavras são coisas que se resolvem na boca, as palavras 
existem em função da defesa, então falo em nome de um ataque e é isso o que vale por 
aqui, falo porque tenho fome de lama misturada com urina, excrementos e toda espécie 
de resíduos que a maré cheia me traz, e assim passam-se os dias onde tento me engordar 
com os restos que a cidade descarta.”. (KOSOVSKI, 2018).  
 
 

 
Fotografia: João Julio Melo  

 
 

Caranguejo Overdrive, com texto de Pedro Kosovski e direção de Marco André 

Nunes, é um espetáculo da Aquela Cia (Rio de Janeiro) que estreou em 2015. A peça, 

que marca a comemoração dos 10 anos da companhia, recebeu o prêmio Cesgranrio 

2015 nas categorias texto e direção e os prêmios Shell e APTR 2015, ambos nas 
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categorias autor, direção e atriz. O reconhecimento do trabalho se torna ainda mais 

notável, dado que nunca um espetáculo brasileiro (e carioca) que apresenta a pesquisa 

como característica central foi tão premiado — uma pista de como as fronteiras entre os 

teatros comercial e experimental estão, em certa medida, se diluindo. 

A peça nasce da continuidade de um outro trabalho determinante para a Cia, 

Cara de Cavalo, de 2012, quando o coletivo assimila um ponto de virada no que se 

refere aos temas a serem tratados em seu repertório. O interesse se volta para um certo 

mal-estar e uma determinada reconfiguração da sociedade brasileira, que passou a 

tensionar o campo político e suas forças, estabelecendo um embate entre a 

macropolítica e a micropolítica de alguns grupos identitários que despontaram na última 

década e que não encontravam espaço de representação e de ressonância dentro do 

ambiente institucional da política partidária. Segundo Pedro Kosovski, em entrevista 

para a pesquisa:  
“A gente se vê implicado enquanto artista [...] a entrar no Brasil como tema, como 
hipótese, como questão. Se a gente fosse trabalhar o Brasil, como a gente trabalharia? E 
aí a gente começa pensando justamente aquilo que está, de certo modo, fora da história. 
Aquilo que ainda nos ronda, não como história, mas como memória. E como memória 
nos ronda de uma maneira meio assombrada, meio fantasmagórica — não exatamente 
como fato histórico ou como análise histórica, mas como uma espécie de sentimento da 
história.”.  
 
A partir de Cara de Cavalo — um dos principais inimigos públicos da sociedade 

na década de 1960 —, a companhia chega, então, ao tema Brasil, ao homem brasileiro, 

abrindo, desta forma, muitos vetores de pensamento, particularmente sobre a memória 

ou a sensação da imagem de violência na cidade do Rio de Janeiro. Para tratar dos 

temas de hoje, é importante uma espécie de deslocamento através da memória, através 

do tempo, para que a fábula e a imaginação poética e política não percam seus espaços 

de existência e coexistência. A memória pode ser compreendida, portanto, não como um 

salto para o passado, mas como um reconhecimento do presente. E, ao contar a história 

de Cara de Cavalo, a companhia acaba tratando da gênese da violência social no Rio de 

Janeiro e dos processos de construção de monstros e inimigos públicos.  

Duas cenas musicais da peça — a primeira narrando uma série de notícias e 

reportagens sobre Cara de Cavalo e a segunda apresentando seu encontro com Hélio 

Oiticica — deram origem à ideia de Caranguejo Overdrive. As composições, com 

arranjos sonoros de guitarra, bateria, alfaias e uma voz distorcida — numa espécie de 

Overdrive — lembravam um funk, um maracatu eletrônico, evocando a linguagem 

musical de Chico Science. Maurício Chiari sugere, então, à companhia a criação de um 
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espetáculo a partir do livro Homens e Caranguejos, do geógrafo Josué de Castro que, 

seja pela ideia do caranguejo totem, seja pela poética da lama, inspira o movimento 

Manguebeat, numa diferença de quase 30 anos entre o lançamento do livro e o 

surgimento do movimento musical. “Foi uma revelação. Bem, aí ficou ali a ideia do 

‘Maracatu Atômico’, a ideia do caranguejo com cérebro.”, conta Marco André Nunes, 

em entrevista para a pesquisa. Mas como transformar a ideia em cena? 

Em 2014, Pedro Kosovski e Marco André Nunes ministraram uma oficina de 

dramaturgia no Rio de Janeiro (no Teatro Dulcina), que teve como experiência final a 

apresentação de um trabalho do grupo. O espetáculo que ganhou desejo de encenação 

foi Caranguejo Overdrive, ao representar a metáfora do homem-caranguejo, criada para 

designar uma espécie de sujeito que habitava os mangues de Recife. No entanto, como 

Pedro Kosovski e Marco André Nunes nunca haviam estado na cidade, a solução cênica 

escolhida foi deslocar o que os atraíam nas obras de Josué de Castro e Chico Science 

para uma experiência local e mais familiar. “Bem, aí eu pensei: vou falar do Rio, do 

mangue do Rio. Mas o que aconteceu com o mangue do Rio? Foi aterrado no século 

XIX. E o que acontecia de importante quando o mangue do Rio foi aterrado? A Guerra 

do Paraguai.”, explica Marco André Nunes sobre a descoberta de um enredo.  

O mangue do Rio de Janeiro virou o cenário central para a operação de uma 

espécie de memória flutuante, de sensação histórica, do que se produziu enquanto 

imagem da urbanização da cidade. Esta urbanização foi traduzida na peça como a obra 

do canal do mangue (final do século XIX / início do século XX), numa área de grande 

efervescência cultural do Rio de Janeiro. Uma mistura do que entendemos como Brasil, 

do ponto de vista urbano e do poder, começou a ser integrada na cidade a partir do 

aterramento da região central do Rio de Janeiro. E este contexto se relacionava 

precisamente com o momento pelo qual a cidade passava no ano de 2015, com as 

inúmeras transformações urbanísticas para os Jogos Olímpicos. A repetição da história, 

ainda que temporalmente distante, permitiu que a peça falasse sobre o presente.  

Caranguejo Overdrive acompanha o retorno de Cosme, um catador de 

caranguejos, à sua cidade natal, o Rio de Janeiro, cinco anos após ter sido convocado a 

lutar na Guerra do Paraguai. Para sua surpresa, no entanto, a cidade que ele lembrava 

íntima, não é completamente reconhecida. Todo o rico ecossistema de onde ele 

confiava, dia após dia, a retirada de seu sustento, reaparecia, agora, diante de seus olhos, 

completamente aterrado e urbanizado. Cosme sente-se marginalizado em seu próprio 

lar, diante das inúmeras identificações possíveis. Para onde olhar? Por onde seguir? 
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“Depois de meses na boleia de uma charrete fui desovado no Rio de Janeiro, a minha 

cidade natal — minha?, já não era mais — como continuar? Como seguir?” 

(KOSOVSKI, 2018). 

A peça tenta unir dois pontos distintos em um mesmo território: de um lado, o 

Recife do Manguebeat; de outro, o Rio de Janeiro do final do século XIX durante a 

construção do canal do mangue. O espaço performático do personagem caranguejo é um 

mangue saturado de palavras, discursos, imagens, corpos, lamas, tambores e guitarras. 

A proposta central da encenação é construir um paralelo entre a situação de Cosme e do 

sujeito do século XXI, sugerindo que ambos estejam igualmente afundados na lama, 

mas numa lama fértil, de onde podem emergir potências, horizontes possíveis e utopias. 

“Quanto tempo passou fora? Um século. A Guerra do Paraguai lhe causou algum 

transtorno mental? Turvação da consciência, incapacidade de interpretar as normas 

sociais e criações imaginativas como lembranças de algo real.” (KOSOVSKI, 2018). 

Escrita para a comemoração dos 450 anos do Rio de Janeiro, em meio à disputa 

de territórios da cidade para a realização das Olimpíadas de 2016, a peça apresenta — 

como ambiente territorial, literário e musical — a extensão que vai do Mangal de São 

Diogo (Rio de Janeiro, Cidade Nova, primeira metade do século XIX) até a obra de 

Josué de Castro e o Maguebeat (Recife, décadas de 1960 e 1990). O espetáculo 

questiona os processos de urbanização contemporânea, pensando a cidade como uma 

grande arquitetura de narrativas. As discussões provocadas repercutem as modificações 

da cidade do Rio de Janeiro e abordam os processos de interação entre grupos e 

segmentos diferenciados, demonstrando que “A própria natureza da complexidade 

moderna está indissoluvelmente associada [...] a uma permanente troca cultural, através 

de migrações, viagens, encontros internacionais de todo o tipo, além do fenômeno da 

cultura e comunicação de massas.” (VELHO, 2013). 

A ideia do mimetismo mágico que une homens e caranguejos no mangue, a 

partir do olhar de Josué de Castro, é a imagem e o percurso-chave do espetáculo. Os 

homens que saíram do semiárido, onde morriam de fome, conseguiram, no mangue, 

encontrar algum tipo de sobrevivência cíclica, que, no entanto, não garantia uma 

transformação social, por viverem eternamente presos, do ponto de vista social, ao ciclo 

do caranguejo. Homens caçam o caranguejo, se alimentam do caranguejo, vendem o 

caranguejo e ganham pouco para a sua subsistência — até que morrem e são devorados 

por caranguejos. Novas crianças, ao nascerem, serão alimentadas por leite de lama. E, 

assim, o ciclo perpétuo da miséria persiste. Josué de Castro parece, então, traçar um 
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desenho daquilo que pode ser observado em todo o Brasil e na fundação de todos os 

centros urbanos.   

O autor foi o primeiro intelectual brasileiro a denunciar que a fome é a 

expressão biológica de males sociológicos — não um produto da superpopulação. 

Desde criança, observava o mangue e percebia que aqueles trabalhadores se 

transformavam, aos poucos, em caranguejos. Josué de Castro — um dos inventores do 

Brasil ao lado de Sérgio Buarque, Darcy Ribeiro, Gilberto Freyre e Caio Prado Júnior 

—, que continua atual, tratou a fome como o paradoxo mais gritante e obsceno da 

civilização brasileira. Seu sonho de fome zero nunca se tornou realidade e, segundo o 

relatório Estado da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo em 2018, o Brasil 

registrou a marca de 5,2 milhões de pessoas em estado de subnutrição. Segundo o autor:  
“Esta é que foi a minha Sorbonne: a lama dos mangues do Recife, fervilhando de 
caranguejos e povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e 
sentindo como caranguejo. Seres anfíbios — habitantes da terra e da água, meio homens 
e meio bichos. Alimentados na infância com caldo de caranguejo: este leite de lama. 
Seres humanos que faziam assim irmãos de leite dos caranguejos. Que aprendiam a 
engatinhar e a andar com os caranguejos da lama, de se terem enlambuzado com o caldo 
grosso da lama dos mangues e de se terem impregnado do seu cheiro de terra podre e de 
maresia, nunca mais se podiam libertar desta crosta de lama que os tornava tão 
parecidos com os caranguejos, seus irmãos, com suas duras carapaças também 
enlambuzadas de lama (CASTRO, 1967).” 
 

Sua obra, que fala da fome a partir de um mergulho no mangue, inspirou um dos 

principais movimentos estético-musicais das últimas décadas, o Manguebeat. Herdeiro 

do carnaval, do Modernismo de 1922, do Antropofagismo de Oswald de Andrade e do 

Tropicalismo, o Manguebeat eletrifica o mangue e reúne maracatu com hip-hop, 

eternizando a sua marca icônica de uma antena parabólica inserida na lama. A obra de 

Chico Science, que evoca a figura de Josué de Castro — “Ô Josué, eu nunca vi tamanha 

desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça.” — traduz o que há de local e 

tradicional na indústria musical de massa. Trata-se de um momento altamente relevante 

na cena musical brasileira, no qual um tipo de linguagem periférica toma conta da 

indústria para si e consegue se colocar dentro da rede e da cadeia comercial vigente.  

Caranguejo Overdrive aprofunda o interesse pelo objeto de estudo e suas 

múltiplas possibilidades, por meio de improvisos e performances realizados como 

resposta a alguns temas e provocações, desde a fome no espaço urbano e a biomecânica 

do caranguejo, até aspectos sociais e geográficos do Rio de Janeiro. No processo de 

criação do texto, as falas, que, incialmente, nasceriam em primeira pessoa, deram lugar 

a uma dramaturgia majoritariamente sem diálogo, sugerindo um sistema cênico singular 
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que, ou dividia o texto em várias vozes, ou acentuava o discurso numa determinada 

quantidade de acontecimentos simultâneos, potencializando a polifonia da peça. Sobre 

este aspecto da encenação, Marco André Nunes explica, em entrevista para a pesquisa, 

que “Tem algo que não é muito tangível, mas acontece. Você cria no ensaio um campo 

criativo. Todos juntos vão alimentando este campo. As ideias vão surgindo e você 

precisa estar atento para perceber o que está acontecendo. O espetáculo já está se dando, 

muitas vezes, sem que você perceba.”.  

O texto do espetáculo nasce dos afetos e experiências vivenciados pelos 

criadores no processo de invenção colaborativa, o que se encontra em primeiro plano, 

antes do papel e da palavra enquanto texto teatral. A escrita ocorre, portanto, em 

conjunto, ganhando voz e espaço no corpo-a-corpo dos atores na sala de ensaio. 

Segundo Pedro Kosovski, a sensação é de que Caranguejo Overdrive foi desenvolvido 

numa dinâmica de correr atrás para não perder a potência criativa que era composta no 

processo da peça. A construção do texto seguiu na esteira de todos os agentes 

responsáveis pela polissemia do teatro, num caldeirão cênico de presenças, sonoridades, 

espaços, formas e experimentações:  
“Como é que isso se materializa enquanto texto? Dentro desse texto que é criado nesse 
corpo-a-corpo? Enquanto discursividade. E como é que ele se materializa ainda mais? 
Enquanto voz. Enquanto voz que é a voz daquele ator que vai estar lá na hora. E uma 
voz é sempre algo muito singular. Então, quando eu escrevo para uma voz, escrevo 
tentando entrar em contato com aquela sensibilidade daquele específico ator.”, explica 
Pedro Kosovski em entrevista para a pesquisa.  
 
A dramaturgia integra o processo de encenação, dialogando de igual para igual 

com a contribuição dos performers, que dão voz, desenho e forma à história, juntamente 

com a potência do som, com a força da terra, da lama, dos caranguejos e da instalação 

cênica. O texto cumpre, então, o papel de catalisar as relações, promover as 

combinações necessárias e reunir, enquanto obra, os desejos dos artistas que estão 

juntos no processo de encenação.  

Os estilos dos quadros da peça são heterogêneos, atendendo a cada necessidade 

de informação, tensão, questionamento ou reflexão apresentados pelo autor. Há trechos 

com frases longas separadas apenas por vírgulas e há cenas desenvolvidas a partir de 

improvisos textuais. As personagens do espetáculo compõem um painel discursivo ao 

redor do homem-caranguejo, o que se desenvolve em forma de ação dramática. 

Segundo Marco André Nunes,  
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“A solidão torna o caranguejo letárgico e inativo, paralisando-o e levando-o à morte. 
Caranguejos precisam de outros caranguejos. Para brigarem. Para que se mexam. A vida 
do caranguejo depende da existência da ameaça, do conflito. Nós somos caranguejos.” 
 

 
Fotografia: Elisa Mendes  

 
Não há uma história contada do início ao fim, mas, sim, camadas narrativas. E 

parece que, ao menos do ponto de vista da encenação, o enredo (a história da peça) é o 

que menos importa, pois a relevância está no trampolim que leva o espectador para 

outros lugares. Há uma fábula muito tênue, sem construção alguma de personagens e 

muitos aspectos performáticos, como o ator que permanece durante 20 minutos, imóvel, 

na posição de um caranguejo ou como a atriz que fala compulsivamente, até perder a 

voz, contando a história recente do Brasil.  

Cosme ganha vida a cada minuto: na voz, no corpo e na performance de um ator. 

Num momento, ele é consciência; em outro, pensamento; num outro, narração. São 

várias as camadas em torno de Cosme, o que denota uma construção, um procedimento 

pós-dramático para a cena. Os dispositivos performáticos permitem um vaivém da 

história, ora para frente, ora para trás, sem a preocupação de um desenvolvimento 

linear. “Tem algo de um corpo, de um estresse corporal que muitos deles passam em 

vários momentos e que tocam o público pela intensidade, pelo excesso.”, conta Marco 

André Nunes, em entrevista para a pesquisa.  
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A pretensão do espetáculo é soar como o Manguebeat, eletrificar a lama, 

distorcendo não apenas o som e o verbo, mas esgarçando ao máximo os limites da 

própria encenação. Corpos dos atores, volume altíssimo da banda, vozes amplificadas, 

pequeno espaço para espectadores, simultaneidade de cenas — tudo para produzir um 

efeito de não apreensão da totalidade — convidando a plateia a realizar o seu próprio 

movimento de edição. De um lado, a vertigem ocasionada pela proliferação de textos, 

fábulas, imagens e corpos. Do outro, a guitarra, que distorce palavras e realça ruídos, 

mantendo a tensão da cena e criando uma liga entre aquilo que se fala e aquilo que se 

vê.  

Caranguejo Overdrive inventa uma narrativa que extrapola a ideia de ficção da 

peça, apresentando para o sujeito-espectador a nossa própria história recente. Trata-se 

de um espetáculo construído por grandes monólogos ou por um fluxo monológico que 

faz ressoar uma voz que um dia foi um caranguejo. “Aliás, é um caranguejo que um dia 

foi homem que conta a sua história. Esse é uma espécie de dispositivo que dispara a 

dramaturgia. Então, é um caranguejo que um dia foi homem, que relembra o momento 

em que ele foi homem.”, explica Pedro Kosovski em entrevista para a pesquisa. E 

quando o caranguejo começa a falar, a peça é entrecortada por grandes fluxos épicos, 

que vão mudando de voz em voz, do ponto de vista da encenação. Deste modo, o 

caranguejo torna-se, mais do que um sujeito, uma espécie de devir, uma força, uma 

imagem que move a transformação de nossa própria ideia. 

Fotografia: Elisa Mendes  
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A peça é arquitetada como uma narrativa mítica, caracterizada pela escuta de 

obras que versam sobre a precária condição de homens em estado de vulnerabilidade 

social e humana, a ponto de se confundirem com caranguejos. Evocando o conceito de 

herói humilde de Anatol Rosenfeld, ao mesmo tempo que o personagem central da peça 

facilita a comunicação estética e oferece força plástica à expressão teatral, ele também 

contribui para a interpretação da realidade brasileira. O herói mítico, nesse caso, é um 

homem-caranguejo faminto, representando o povo brasileiro, situado numa discussão 

crítica sobre o homem rebaixado em sua condição social, humana e econômica. Cosme 

é um homem ou um caranguejo ou um soldado ou um operário. Traumatizado pelos 

horrores da guerra, volta à sua cidade, mas encontra um cenário irreconhecível: um Rio 

de Janeiro em convulsões urbanísticas e com sabor de exílio.  

Caranguejo Overdrive é dividido por temas, dentre os quais o mais relevante é o 

homem  — o homem-caranguejo, homem-bicho —  que nasce e se alimenta da terra, 

morre e recicla-se como comida de caranguejo. Apesar deste ser um ciclo da vida, este 

mesmo homem, crente fiel de suas abstrações utópicas, falha em percebê-lo. Na 

natureza não há igualdade e, ainda assim — e de modo um tanto paradoxal — todos nós 

a perseguimos como um ideal. “Se você pensar em todos os ideais do homem moderno, 

é isso aí: são ideais. A natureza não nos diz isso. Nós criamos e temos que acreditar 

nisso.”, explica Marco André Nunes, em entrevista para a pesquisa.  

O tema da Guerra do Paraguai também está presente no espetáculo como forma 

de resgate do que somos enquanto indivíduos e sociedade, da nossa história — para a 

qual preferimos, muitas vezes, não olhar, por ser tão reveladora do momento presente. E 

estes momentos esquecidos, não aprendidos, não ensinados com igual 

comprometimento, acabam se comunicando de maneira violenta com o nosso presente. 

Esta é uma característica da peça, do ponto de vista do próprio homem e suas relações.  

“Porque a guerra é branca, ao contrário do mangue em que fui criado, onde o que 
predomina é a mágica mistura entre os corpos, o negrume, e por isso é tão difícil 
lembrar de quando fui homem e recuperar-me dessa explosão branca e ensurdecedora.” 
(KOSOVSKI, 2018).  
  
Por último, um terceiro tema importante aciona o nosso presente como 

construção social do nosso passado: as transformações urbanas em virtude do evento 

olímpico na cidade, como as remoções do Morro da Providência e o desmonte da Aldeia 

Maracanã. Junho de 2013 ainda estava bastante presente na memória dos criadores da 

peça e conduziram suas preocupações:   
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“Isso aqui não se parece com nada. Mas, antes, aqui era tukuyan. Havia um mangue no 
coração do Rio de Janeiro. As coisas não eram secas como são agora, era tudo alagado. 
Também não eram estéreis como são agora, aqui havia um syukuaiê dorá, um labirinto 
de raízes com muitas árvores de copa verde. Eu não me lembro, vocês também não se 
lembram, até parece que nunca existiu. Ainda se pode sentir os mosquitos! Dizem que 
tudo começou em Yegurá, debaixo deste chão, que não era de concreto e asfalto, como 
é agora, era coberto por tupuyarin, a lama. Mas não era qualquer lama, não. Era uma 
lama espessa e muito, muito profunda. Tupuyarinaguê. Lá embaixo vivia kerapicê utã, a 
sociedade secreta dos caranguejos. Pouco se sabe sobre eles. Era uma confraria de seres 
intraterrenos, e apenas os iniciados conheciam suas práticas e ensinamentos.” 
(KOSOVSKI, 2018). 
 

 O espetáculo está dividido em 11 quadros que apresentam simbolicamente a 

transmutação caranguejo-homem-caranguejo, através do seguinte percurso:  

1 - Apetite, que apresenta a história de um caranguejo que um dia foi um homem 

chamado Cosme; 

2 - Origem, que relata os apontamentos de uma cientista e de um contador de histórias 

sobre o caranguejo, dos pontos de vista teórico e prático; 

3 - Bem-vindo ao Brasil, no qual o oficial do exército interroga Cosme no retorno à sua 

terra natal; 

4 - A guerra, que apresenta um caranguejo que um dia foi Cosme narrando suas 

lembranças da guerra do Paraguai; 

5 - A cidade não para, quando Cosme retorna ao mangue do Rio de Janeiro, mas não 

reconhece nada; 

6 - Canal do mangue, apresentando a personagem Puta paraguaia que, em um 

improviso, relata para Cosme a história política do Brasil, de Getúlio Vargas aos 

acontecimentos mais recentes. Ao mesmo tempo em que ela fala, escravo das obras do 

canal do mangue conspira contra o poder; 

7 - Fome de quê?, que aponta as difíceis questões para um caranguejo que sente fome; 

8 - Eletrizar a cidade, quando um caranguejo que um dia foi Cosme lembra-se da 

Cidade Nova e fala ao microfone; 

9 – Cavar; no qual Cosme pede emprego ao senhor por um pouco de comida; 

10 - Morrer, quando um caranguejo que um dia foi Cosme lembra-se da sua morte; 

11 - Tempestade, no qual um homem, revestido de lama dos pés à cabeça, está imóvel 

na posição de cócoras, com os braços estendidos à frente e as mãos em forma de pinça 

— à semelhança de um caranguejo —  a espera da tempestade para sair da toca junto 

aos seus pares.  
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“Vocês querem que eu saia daqui? Vocês torcem muito para isso, não é? Ouço o 

apito dos ventos, ouço o bumbo dos céus ecoarem, a música dos trovões se aproxima, e 

eu sairei da toca, e junto comigo uma cambada de caranguejos.” (KOSOVSKI, 2018). 

A fome foi o elemento norteador para a criação do cenário / instalação cênica. A 

peça transcorre num único ambiente, uma arena esteticamente composta por materiais 

brutos, primários e necessários, como uma caixa de areia no centro, uma gaiola com 

alguns caranguejos do lado esquerdo, um quadro branco na mesma direção da gaiola, 

um aquário de vidro com lama do lado direito, bancos, cadeiras, uma bacia e seis 

luminárias que lembravam o ambiente clínico e laboratorial. Os figurinos, em sua 

neutralidade, evocavam a eletricidade das cenas. “Os dados de realidade da peça 

convidam o espectador a transitar por muitas vias diferentes. Você já parte do princípio 

da construção de uma obra com lacunas e você não tenta preenche-las. Cada um, através 

daquela fresta, pode ter a sua percepção.”, elucida Marco André Nunes, em entrevista 

para a pesquisa.  

 

 
Fotografia: Elisa Mendes 

 

Caranguejo Overdrive, por meio da metonímia que representa o ciclo do 

caranguejo, propõe uma síntese da estrutura social do país e da repetição perpétua de 

um contexto social de extrema desigualdade. Isso permite a relação entre o mangue 
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carioca que foi destruído e os processos de desapropriação decorrentes do projeto 

olímpico da cidade. A peça traz para a cena e questiona as construções sociais cíclicas, 

como resultado do nosso passado histórico, ainda tão presente. 

O desejo do espetáculo é tentar superar essa questão, acionando a memória, 

posicionando-a na sociedade e atribuindo aos grupos sociais em questão suas 

responsabilidades históricas. A repetição dos processos sociais cíclicos e desiguais gera 

cada vez mais ódio e violência e essa é a nossa doença, o nosso trauma. Para Pedro 

Kosovski (também graduado em Psicologia), “O trauma é justamente a impossibilidade 

de colocar em linguagem uma determinada violência, de significar a violência.”. E 

quando isto não acontece, o trauma se repete não significado, não enunciado, colocado à 

margem do discurso. Dar nome, responsabilizar, reparar: esta é a saída encontrada por 

Caranguejo Overdrive, enquanto resultado artístico e cultural, para uma possível 

transformação social, de fato.  
“Toda cidade [...] constrói seus monstros para divertir nossa vida besta, [...] desnutrida, 
na qual disfarço minha fome com sucessivas descargas elétricas liberadas diariamente 
em alta voltagem [...] hoje me tornei um monstro de lama, um caranguejo com cérebro.” 
(KOSOVSKI, 2018). 
 
Blackout. E, assim, termina o terceiro e último ato dessa dissertação. Após 

análise dos espetáculos Nós, Gritos e Caranguejo Overdrive, serão recuperadas, na 

conclusão da pesquisa, algumas falas (aspas) determinantes dos autores e diretores das 

peças com o objetivo de discutir as hipóteses apontadas no início do trabalho, 

respondendo à problemática apresentada.  

 

Conclusão – Epílogo? 

Teatro contemporâneo brasileiro: convivência com o sujeito do seu tempo  

 

A aventura socioteatral proposta pela presente dissertação chega a seu fim, com 

a certeza de que um longo, complexo e afetuoso caminho foi percorrido, vislumbrando 

menos a conclusão e o fechamento de ideias a respeito do tema e mais a possibilidade 

de abertura para articulações futuras entre as ciências sociais e o teatro. O que esperar 

então deste epílogo? — Epílogo? O não encerramento em si mesmo, mas a contribuição 

para a próxima sessão de um espetáculo denominado pesquisa acadêmica, com sua 

heterogeneidade de recortes e caminhos extraordinários.  

A presente dissertação versou, num primeiro momento, sobre a analogia entre 

sujeito pós-moderno e encenação contemporânea, ao estudar e notar as transformações 
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do sujeito na Era Moderna, ancorada nas concepções de identidades contidas em Stuart 

Hall, autor chave para a pesquisa. O sujeito pós-moderno também foi acionado a partir 

de aspectos centrais como o descentramento e a fragmentação do indivíduo na 

contemporaneidade.  

No que tange à encenação contemporânea, a refutação ou transformação do 

drama; o questionamento do regime de representação na atualidade; e a exposição 

imediata da realidade foram assuntos abordados e destrinchados com o objetivo de 

compreensão da cena dos dias atuais, do dito teatro pós-dramático ou drama 

contemporâneo, de acordo com os autores Lehman e Sarrazac. A partir de então, deu-se 

a proposta de emparelhamento entre sujeito pós-moderno e encenação contemporânea, 

por meio do estudo do ato teatral como acontecimento, do tempo de vida em comum 

entre atores e público e da presença e convivência com um espectador, agora, coautor.  

A partir da análise do contexto nacional do teatro contemporâneo, a dissertação 

tratou, num segundo momento, das intercessões entre teatro pós-moderno e sociedade 

do tempo presente. O panorama do teatro brasileiro vazou nas recentes formas de 

encenação e, a partir disso, o impacto do fazer teatral na atualidade foi acionado através 

das ideias de identificação e desmonte do sujeito, além da provocação sobre um novo 

olhar para o outro, tão presentes nos espetáculos objetos de estudo da pesquisa. E a 

convivência entre cena e espectador na atualidade abriram o diálogo para o 

entendimento da recepção, da relação entre sujeito-personagem ou sujeito-ator e sujeito-

espectador, passando pela construção de uma imaginação política e poética, a partir de 

relações de identificação, incômodo e tomada de consciência por parte do público.  

Por fim, a análise dos três espetáculos estudados na pesquisa — Nós, Gritos e 

Caranguejo Overdrive — gerou discussões sobre a ambiguidade da dimensão coletiva, 

o convívio com a diversidade e a opressão e intolerância nas relações de proximidade. 

Tratou da invisibilidade do sujeito na sociedade contemporânea e da crise de identidade 

que assola a sociedade global com a ausência de referências antes tão delineadas. As 

múltiplas possibilidades de identificação, a relação da sociedade presente com a cidade 

e a arquitetura de narrativas contemporâneas também foram examinadas para a 

compreensão dos espetáculos em tela, seus propósitos e a relação com o público.  

Assim sendo, e considerando o percurso apresentado, reconhece-se que o 

objetivo central da pesquisa — analisar o sujeito pós-moderno à luz das concepções de 

identidade presentes em Stuart Hall, observando a encenação brasileira contemporânea 

e as relações de espelhamento entre espectador e personagem — foi alcançado. Bem 
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como os objetivos secundários que giraram em torno do desejo de estabelecer uma 

relação entre as ciências sociais e o teatro, analisar os principais aspectos da encenação 

contemporânea, relacionar o sujeito pós-moderno a esta encenação, situando-o no 

contexto do teatro nacional da atualidade.  

Sobre as questões levantadas incialmente na problemática da pesquisa, nada 

mais justo que encontrem um desfecho pelas próprias falas dos autores e diretores dos 

espetáculos Nós, Gritos e Caranguejo Overdrive, nas quais as declarações categóricas, 

os silêncios e as analogias soam como importantes pistas — como evidências — que 

corroboram as conclusões deste trabalho. 

Eis, então, a nossa primeira questão, considerando a cena teatral brasileira 

contemporânea: como as características da Pós-modernidade, ancoradas no processo de 

globalização, são percebidas a partir da reverberação do sujeito pós-moderno na cena?  
“O que seria o sujeito agora? O sujeito que se torna pensável é o sujeito que tem direito 
de existir. Eu não faço teatro para me referir a esse sujeito e nem a esse campo. Isso não 
me interessa. Me interessa é que todas as pessoas têm o direito a existência e a seus 
modos de existência singulares.”. 
Marcio Abreu — diretor do espetáculo Nós  
 
“O contemporâneo, pra mim, fala [sobre] onde habito, o mundo que habito hoje. Então, 
vou desenvolver um teatro [em] que estou falando desse homem. A minha problemática 
vai ser com a estética. Mas se eu for pegar pelo ponto de vista humano, a problemática 
pra mim não vai mudar de um espetáculo para o outro.”. 
Artur Ribeiro — encenador e ator do espetáculo Gritos  
 
“O que sinto é que o teatro ainda é isso: [...] uma espécie de ritual. Não sei se ritual é 
uma boa palavra, mas acho que é um dos poucos lugares onde o sujeito pode se abrir, 
assim como o sonho. A gente não pensa no que vai sonhar, apesar de a gente estar tão 
desconectado dos nossos sonhos. O sonho rompe e ele se torna algum tipo de 
linguagem.”. 
Pedro Kosovski — autor do espetáculo Caranguejo Overdrive  
 
Os resultados da presente pesquisa nos apontam que um dos objetivos do teatro 

contemporâneo brasileiro é fazer pensar sobre o sujeito e sua relação com a sociedade. 

No entanto, este tipo de teatro não se restringe ao campo simples e puramente da 

representação do sujeito, até porque o sujeito da sociedade contemporânea — que se 

torna objeto de pensamento, ação e reflexão — parece ser aquele que tem direito à 

existência. A intenção dos eventos teatrais recentes é justamente atravessar essa 

fronteira e realizar um tipo de encenação que informe e se articule com todos os tipos de 

sujeito, plenos de diversidade. Uma tentativa de minimizar as ações de apagamentos 

materiais ou simbólicos que se instauram hoje, ainda com mais evidência, sem 

constrangimentos e de forma despudorada, nas nossas sociedades.  
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Ao mesmo tempo que os processos de globalização abrem espaço para o 

conhecimento, o reconhecimento e a aproximação de identidades diversas, o momento 

atual denota a afirmação de um movimento de ódio e morte à diferença, ou seja, de 

extermínio de todos aqueles que não se enquadram num determinado padrão social pré-

estabelecido. A violência contra a mulher — e a figura feminina, de modo geral —; a 

violência contra corpos negros, travestis, transexuais; a violência contra as existências 

LGBTQI+ e não binárias só admite e reforça a ideia de que determinados corpos devem 

(por direito) transitar longe do aprisionamento imposto pela sociedade. Logo, a ideia de 

sujeito na encenação contemporânea está diretamente ligada ao conceito de presença e 

relação com esses corpos diversos que reverberam, vibram e repercutem o mundo com 

legitimidade e potência.  

O teatro levanta uma questão com a qual estamos condicionados desde o nosso 

nascimento: a ideia de representação do sujeito com base na imagem de um homem 

branco, europeu, heterossexual, que se encaixa num determinado enquadramento social 

vigente. A nossa noção de identidade é marcada pelo lugar onde nascemos, pela nossa 

classe social, por uma determinada raça, dentro de uma série de formas que nos 

determinam, que nos representam no mundo. E o teatro pode, justamente, com sua 

reflexão e ação constitutivas, contribuir com o desmonte destes padrões. 

Nesse sentido, a pesquisa nos informa que noções identitárias são colocadas em 

discussão pelo teatro contemporâneo, que apresenta a possibilidade de desfiguração ou 

dissolução da ideia de sujeito — menos pela lente subjetiva e relacional, e mais pelo seu 

contato com a própria dimensão social de mundo. A construção das ideias de cultura e 

civilização não foi gratuita — custos sempre foram cobrados à humanidade. E a história 

da colonização criou um tipo de sociedade extremamente injusta e violenta, causando 

danos estruturais. A dissolução desse sujeito e o reposicionamento de seus fragmentos 

são, portanto, exemplos do que o sujeito-nós pode produzir ao lado do sujeito-outro, 

num exercício micropolítico de reparação e de diálogo entre diferença e coexistência.  

Na encenação contemporânea, o controle não está nem nas mãos de quem 

produz a cena e nem na perspectiva do espectador, pois o que existe, na verdade, é um 

acordo pautado na reinvenção da ideia de sujeito. O primeiro passo, para tanto, é 

informar como os padrões são constituídos, indicando quem é o sujeito que está falando 

e abrindo espaço para um reposicionamento de determinadas categorias. O segundo 

passo é questionar se, desmontando condições históricas tão arraigadas, ainda haveria 

algum tipo de comunicação ou de linguagem que nos colocasse em diálogo e relação, 
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apesar das diferenças e das desigualdades. A ideia, então, é fazer de forma diferente: 

expor a realidade no lugar de representação e apresentar um espaço de convivência no 

lugar de estimular apenas a interatividade. 

Os três espetáculos analisados na presente pesquisa abordam problemáticas 

sociais existentes e, portanto, acabam por falar de um sujeito diverso, com questões 

abordadas de formas esteticamente diferentes. Questões como poder, religião, fé, 

autoritarismo, condições históricas, desigualdades sociais, consumo desenfreado, 

apagamentos e a presença do homem no centro absoluto da existência ajudam a abordar 

a presença e os embates deste homem no seu tempo real. O sujeito percorre, portanto, 

um caminho de eternos avanços e retornos e o contemporâneo se inscreve neste 

contexto, numa espécie de negociação de aspectos sociais presentes no mundo que 

habitamos hoje. Por isso, a intenção do teatro brasileiro na atualidade tende a ser evocar 

esse sujeito, apresentando repetidos questionamentos do ponto de vista humano, mas 

com inovadoras soluções estéticas no que tange à encenação.  

Já a segunda questão apontada na problemática da pesquisa é: qual o resultado 

da relação entre sujeito-espectador e sujeito-personagem,  que se encontram em 

profundo estado de convivência e empatia? 

“É uma dramaturgia que se debruça sobre modos de existência singulares — assim 
como modos de coexistência dessas singularidades — tensionando conflitos, gerando 
movimentos de interação internos e externos [...] com o público que integra essa 
experiência de performance. Como imaginar o campo de participação do público sem 
ficar nessa superfície enganosa da interatividade, do que se entende por 
interatividade?”.  
Marcio Abreu — diretor do espetáculo Nós  
 
“Tem uma coisa muito forte: foi a primeira recepção dessa comunicação com a plateia 
que eu nunca tinha sentido antes. Foi o profundo silêncio da plateia. Não só um silêncio 
vocal — um silêncio físico. É uma suspensão. O público fica em suspensão. Eu acho 
que o que a gente sente do palco é exatamente isso. É como se o público estivesse em 
suspensão.”. 
André Curti — encenador e ator do espetáculo Gritos  
 
“Acho que a peça foi feita pensando na recepção. Para você estar imerso ali: naquele 
mangue junto com os atores. Os acontecimentos simultâneos que a peça apresenta não 
acontecem à toa. Eles estão lá para, justamente, você ter essas faixas de entendimento.” 
Marco André Nunes — diretor do espetáculo Caranguejo Overdrive 
 
De acordo com os resultados apontados neste trabalho, percebe-se que o teatro, 

de modo geral, apresenta uma característica bastante expressiva no que diz respeito ao 

contato direto — o encontro, no aqui e no agora — com o público, o sujeito-espectador. 

Este encontro produz um forte impacto e, uma vez que acontece apenas naquele dado 
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momento, é efêmero por natureza — irreproduzível. O teatro reúne ideias que já 

existem em potência, dispersas nas envergaduras criativas de cada integrante da ficha 

técnica. Ao longo de toda a criação dos espetáculos, essas ações ganham forma e, a 

partir disto, iniciam um processo de atualização — tanto de quem está no palco, como 

de quem ocupa um lugar na plateia. Isto só reforça a necessidade do outro para que as 

ideias alcancem seu sentido e propósito; só reforça o desejo da coletividade como uma 

única saída possível. 

Embora o teatro seja artesanal, com um alcance quantitativamente limitado, a 

experiência oferecida por ele é incomparável, se pensarmos nas possibilidades 

audiovisuais da TV e do cinema. O teatro não tem a pretensão de modificar a vida do 

espectador no exato momento do espetáculo, mas as relações de presença, contato, 

proximidade, identificação ou distanciamento podem causar no público um resultado 

inimaginável, impensável no ponto de vista de qualquer outra manifestação de massa 

não inscrita no real.  

Naturalmente e, de modo inteiriço — ao englobar dramaturgia, encenação, 

criação e produção —, o teatro não requer uma mediação com o público, pois se realiza 

de forma direta, exposta e completamente aberta para a discussão intensa com o 

espectador. O teatro, justamente por apresentar esta intensidade, ocupa sempre um lugar 

de destaque na vanguarda brasileira, ao abordar temas de organização social e ao 

promover discussões sobre demandas no âmbito político. A cena teatral brasileira 

contemporânea tende, portanto, a alterar as certezas do público. Ela abala códigos até 

então cristalizados como formas de pensamento e, deste modo, tem o potencial de 

atualizar intelectual, sensorial, social e politicamente o sujeito-ator e o sujeito-

espectador.  

Além das questões levantadas e o debate em torno das possíveis respostas, é 

importante perceber que os três espetáculos analisados na presente dissertação se 

aproximam, não apenas do ponto de vista das categorias estéticas, de dramaturgia ou de 

encenação, mas também por meio de um grande interesse em versarem sobre questões e 

dilemas do indivíduo e da sociedade nos tempos atuais. Depois de todo o trajeto 

percorrido até aqui, percebe-se que em Nós, em Gritos e em Caranguejo Overdrive, 

elementos expressivos do teatro contemporâneo são evocados como forma de 

manifestação artística e comunicação com o público.  

As três peças operam com a recusa do textocentrismo, tratando a dramaturgia 

com total igualdade em relação aos outros elementos da encenação. O contato e a 



	

	 114 

relação intrínseca com a música provocam quase a ideia do espetáculo enquanto música 

ou da música enquanto continuação ou reforço da palavra, do verbo, da fala. A 

consciência dos corpos e dos movimentos nas três peças se dá a partir da contribuição 

essencial da dança contemporânea e da direção de movimento tão ativadas na 

contemporaneidade. Os cenários dos espetáculos dão lugar a instalações cênicas muito 

mais com o propósito de realçar elementos originais da encenação — como parte real 

daquele contexto — do que reforçar a contação de uma história.  

As peças também acionam, cada uma ao seu modo, uma ideia de experiência e 

vivência junto ao espectador, seja pelo compartilhamento de afetos; seja pelas relações 

de identificação, incômodo ou tomada de consciência; seja pelo silêncio ensurdecedor 

da plateia. Ainda assim, nos três casos não há um rompimento definitivo com a ideia de 

drama, mas, sim, um formato híbrido, que assimila a existência de uma fábula ou de um 

enredo e, ao mesmo tempo, se consolida na estrutura dos elementos da tessitura do 

teatro contemporâneo.  A encenação na atualidade procura se afastar do campo artístico 

sustentado apenas pela ideia de representação, sem negar, portanto, a possibilidade de 

uma teatralidade com traços ou aspectos dramáticos.  

Em todos os espetáculos, notamos um questionamento sobre a ideia de 

representação do sujeito, a partir da presença de atores / personagens / bonecos que 

sofrem um desmonte, uma dissolução em busca dos fragmentos que compõem um outro 

tipo de sujeito, um sujeito diverso, elemento chave para os processos das encenações. A 

inscrição das peças no espaço-tempo social e político também é marcante, uma vez que, 

mesmo sem pretensões iniciais, acabam por dialogar com aspectos da atualidade social 

e política do país, tratando de temas que ganham cada vez mais repercussão. E talvez, 

por este motivo, os três espetáculos, em momentos e situações diferentes, tenham sido 

alvo de algum tipo de proibição ou censura em importantes equipamentos culturais 

públicos nas cidades do Rio de Janeiro e Brasília.  

É possível concluir, portanto, que o teatro brasileiro contemporâneo, composto a 

partir de atravessamentos artísticos, estéticos, sociais e humanos, encontra-se, cada vez 

mais, interessado numa relação de profunda presença e convivência com o público, 

promovendo um contato pleno com a diversidade e uma real transformação social.  

Que a cena brasileira, por meio de potentes experiências, produza cada vez mais 

espetáculos como Nós, que realçam seus Gritos em Overdrive aos sete ventos da 

contemporaneidade, revelando a inteireza, ainda que fragmentada, de um teatro 

empático, de um teatro enquanto ato, de um teatro enquanto ato-afeto.  
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“Para mim, o mais importante na tragédia é o último ato: 
o ressuscitar no campo de batalha,  
o agitar das perucas e dos trajes,  
o arrancar a faca do peito,  
o tirar a corda do pescoço,  
o dispor-se na fileira entre os vivos  
de cara voltada para o público.  
 
Os agradecimentos individuais e coletivos:  
a mão branca sobre a ferida no peito,  
o reverenciar da suicida,  
o acenar da cabeça cortada.  
 
Os agradecimentos aos pares:  
a fúria dando o braço à brandura,  
a vítima trocando um olhar doce com o carrasco,  
o rebelde sem rancor acertando o passo com o tirano.  
o pisar da eternidade com a biqueira da botina dourada.  
 
O escorraçar da moral com a aba do chapéu.  
A incorrigível prontidão de recomeçar amanhã.  
 
A entrada em fila indiana dos mortos 
nos atos terceiro, quarto e nos entreatos.  
O milagroso retorno dos desaparecidos sem notícia.  
 
Pensar que esperavam pacientemente nos bastidores,  
sem tirarem as vestes,  
sem limparem a maquilhagem,  
comove-me mais do que as tiradas trágicas.  
 
Porém, o mais sublime é o cair do pano 
e o que se avista através da fresta minguante.  
Aqui, uma mão apressa-se para chegar às flores,  
acolá, uma outra apanha a espada caída. 
Por fim, uma terceira mão invisível 
cumpre o seu dever: 
aperta-me a garganta.” 
 
(SZYMBORSKA, apud ABREU e MOREIRA, 2018). 
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Anexos  

 

Roteiro de entrevistas 

 

Utilizado com os autores e diretores dos espetáculos Nós (Marcio Abreu e Eduardo 

Moreira), Gritos (Artur Ribeiro e André Curti) e Caranguejo Overdrive (Pedro 

Kosovski e Marco André Nunes).  

 

Teatro e intenção social  

- Em sua opinião, qual a principal função do teatro?  

- Considerando o teatro uma forma de representação do sujeito de seu tempo, como o 

fazer teatral impacta as relações sociais da atualidade?  

 

Contexto teatral contemporâneo  

- Em sua opinião, quais as principais diferenças entre o teatro dramático e o teatro pós-

dramático brasileiro, considerando o final do século XX como ponto de virada?  

- O que você pensa sobre a cena teatral brasileira contemporânea?   

- Quais espetáculos realizados nos últimos anos têm relação com a encenação pós-

dramática, na sua opinião?  

- Como você observa e avalia a representação do sujeito na encenação brasileira dos 

dias atuais?  
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Análise dos espetáculos 

- Como nasceu a ideia de realizar o espetáculo Nós ou Gritos ou Caranguejo 

Overdrive? Qual material estava disponível quando entraram na sala de ensaio? (no 

caso de cada entrevistado) 

- Quais foram os principais temas tratados do processo de criação da peça, no caminho 

entre criação de texto e processo de encenação? Houve este caminho? Ou o processo de 

criação veio antes do texto?  

- Quais os principais aspectos do espetáculo Nós ou Gritos ou Caranguejo Overdrive 

relacionam-se com a linguagem pós-dramática? 

 

Espelhamento/identificação  

- Como se deu o envolvimento do público nas temporadas do espetáculo Nós ou Gritos 

ou Caranguejo Overdrive? (no caso de cada entrevistado) 

- Quais os assuntos ou comentários mais apontados pelo público ao final das 

apresentações ou em registros posteriores?  

- A encenação sofreu mudanças ao longo das temporadas, em virtude das reações do 

público? 

 

Link com vídeo teaser das entrevistas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKCwqUqb-Bk&feature=youtu.be 

 

Ficha técnica: espetáculo Nós 
 
Elenco  
Antonio Edson  
Beto Franco  
Eduardo Moreira 
Júlio Maciel  
Lydia del Picchia 
Paulo André  
Teuda Bara 
 
Direção 
Marcio Abreu  
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Dramaturgia  
Marcio Abreu  
Eduardo Moreira  
 
Cenografia  
Marcelo Alvarenga / Play Arquitetura  
 
Figurino  
Paulo André  
 
Iluminação 
Nadja Naira  
 
Trilha e efeitos sonoros  
Felipe Storino  
Assistência de direção 
Martim Dinis  
Simone Ordones  
 
Preparação musical e arranjos vocais / instrumentais  
Ernani Maletta 
 
Preparação vocal e direção de texto  
Babaya 
 
Colaboração artística 
Nadja Naira 
João Santos  
 
Assistência de figurino 
Gilma Oliveira  
 
Assistência de cenografia 
Thays Canuto  
 
Cenotécnica e construção de objetos  
Joaquim Pereira  
Helvécio Izabel  
 
Assistência e operação de luz  
Rodrigo Marçal  
 
Desenho de som e programação de efeitos  
Fábio Santos  
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Assistente técnico  
William Teles  
 
Assistente de produção 
Cleo Magalhães  
 
Confecção de figurino  
Brenda Vaz 
 
Técnica de Pilates 
Waneska Torres 
 
Direção de produção 
Gilma Oliveira  
Produção executiva  
Beatriz Radicchi 
 
Produção 
Grupo Galpão  
 
 
Ficha técnica: espetáculo Gritos  
 
Concepção, dramaturgia, cenografia e direção  
André Curti e Artur Luanda Ribeiro  
 
Interpretação  
Artur Luanda Ribeiro e André Curti  
 
Pesquisa e realização objetos / bonecos  
Natacha Belova e Bruno Dante  
 
Assistente de realização objetos / bonecos  
Cleyton Diirr 
 
Criação musical Grito 1 
Fernando Mota  
Colaboração Beto Lemos e Marcello H 
 
Criação musical Gritos 2 e 3  
Direção musical Beto Lemos  
Criação musical Marcello H 
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Cenotécnico  
Jessé Natan  
 
Iluminação  
Artur Luanda Ribeiro e Hugo Mercier  
 
Figurinos  
Thanara schonardie 
 
Contramestra  
Maria Madalena Oliveira  
 
Comunicação visual  
Bruno Dante  
 
Técnico de luz  
PH 
 
Técnico de som  
Gabriel Reis  
 
Contrarregra  
Jessé Natan e Leandro Brander  
 
Direção de produção  
Sérgio Saboya 
 
Produção executiva 
Ana Casalli  
 
Difusão – França  
Drôles de Dames  
 
Realização próteses ortodônticas  
Dra. Rita Guimarães de Freitas 
 
Fotos  
Renato Mangolin 
Assessoria de imprensa  
Paula Catunda e Bianca Senna  
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Ficha técnica: espetáculo Caranguejo Overdrive  
 
Texto  
Pedro Kosovski 
 
Direção 
Marco André Nunes  
 
Elenco  
Carolina Virguez 
Alex Nader 
Eduardo Speroni 
Felipe Marques  
Matheus Macena 
 
Músicos em cena  
Felipe Storino, Maurício Chiari e Pedro Kosovski 
 
Direção musical 
Felipe Storino  
 
Iluminação 
Renato Machado  
 
Instalação cênica 
Marco André Nunes  
 
Ideia original 
Maurício Chiari  
 
Produção 
Quintal Produções  
 
Produção executiva  
Thaís Venitt 
 
Realização  
Aquela Cia de Teatro  
	
 


