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EDITORIAL
Raimundo Matos de Leão
Doutor em Artes Cênicas, professor da
Escola de Teatro da Universidade Federal
da Bahia. Escritor de literatura infantojuvenil, dramaturgo e membro do Grupo de
Pesquisa Dramatis.

A Mimus - Revista on-line de Mímica e Teatro Físico lança mais um número,
com o propósito de divulgar as áreas a que se destina. Mais uma vez vem ampliar o
debate sobre temas recorrentes, temas que permeiam o universo da Mímica e do
Teatro Físico, mas sem se restringir a tais campos. Assim, a revista cumpre seu
objetivo, divulgando o trabalho de autores diversos, numa interlocução entre os
estudiosos e entre eles e os leitores. O primeiro texto da edição, de autoria de
George Banu, numa tradução de George Mascarenhas, trata do ator polonês
Ryszard Cieslak. Em Cieslak, o Ícaro do teatro, Banu afirma ser o ator a encarnação
da estética grotowskiana. Tomando como foco da sua argumentação a encenação
ritual de O Príncipe Constante, a partir da obra de Calderón, o autor afirma ser o
espetáculo a concretização mais radical do teatro do século XX. De forma perspicaz,
Banu olha o corpo do ator no interior da encenação, vendo-o como ator-estátua. Em
seguida, traça um paralelo entre a atuação de Cieslak e a de Helen Weigel e seu
grito sem som em Mãe Coragem, de Brecht.
No texto Corpo-Máscara, considerações acerca do trabalho do ator e do
encenador entre teatro e culturas, Érico José de Souza Oliveira trata da noção
Corpo-Máscara a partir de reflexões acerca dos trânsitos existentes entre processos
teatrais e culturais, tendo como eixo investigativo as discussões sobre teatro físico,
práticas performativas e a percepção da máscara não como elemento de
revivescência de tradições, mas como potencializadora de criações artísticas. No
desenvolvimento do artigo, o autor insere o pernambucano Hermilo Borba Filho na
corrente dos encenadores-pedagogos.
O artigo intitulado Quem sou eu e, se sim, quantos? A Cia à fleur de peau e
sua trajetória trata do encontro da brasileira Denise Namura com o alemão Michel
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Bugdahn e da caminhada que encetam para a criação da Companhia À fleur de
peau. Denise Namura e Michael Bugdahn consideram a coreografia como um modo
para veicular a emoção, a partir de um trabalho de pesquisa, propondo um olhar
sobre a condição humana cheio de delicadeza, generosidade e humor. Na
Companhia, os dois coreógrafos desenvolvem um trabalho pluridisciplinar, centrado
nas artes cênicas, mas com especificidade na dança, continuamente ligado ao gesto
carregado de sentido, ao significado e a certa semiologia do movimento.
O quarto texto publicado nesta edição intitula-se A caixa de cores de Joseph
Albers, entrevista de Thomas Leabhart concedida a George Mascarenhas. Por esta
entrevista, toma-se conhecimento do trabalho desenvolvido por Leabhart sob a
orientação de Decroux e seu contato com a mímica corporal dramática. Segue-se o
artigo de autoria de George Mascarenhas A caixa de cores da mímica corporal
dramática, conectando-se com a entrevista de Thomas Leabhart. Mascarenhas trata
das possibilidades de criação cênica contemporânea através de exercícios
composicionais com a Mímica Corporal Dramática (MCD) de Etienne Decroux. O
autor reflete sobre as críticas que consideram a MCD ultrapassada, identificando as
diferenças entre o estilo decrouxiano e a técnica propriamente dita, para discutir
perspectivas de criação desvinculadas do estilo original.
Em Imagens encarnadas, estratégias para considerar as políticas do corpo
feminino no teatro contemporâneo, Lúcia Romano discute sobre as políticas do
corpo no teatro, abordando diversas formas de exploração da corporeidade em
produções contemporâneas de artistas mulheres.
Por fim, no glossário, Deborah Moreira tece questões relativas ao dínamoritmo, elemento-chave para o desenvolvimento da ação dramática decrouxiana.
Com este número, a Mimus, revista on-line de Mímica e Teatro Físico dá o
seu recado, constituindo-se como mais um espaço para a manifestação dos
pesquisadores e seus pontos de vista a respeito do tema eixo, ampliando o acesso
ao conhecimento sobre uma temática contemporânea, suscitadora de debates no
campo das Artes Cênicas.
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Cieslak, o Ícaro do teatro
Georges Banu
Tradução: George Mascarenhas
Georges Banu, ensaísta, crítico, professor emérito
do departamento do Instituto de Estudos Teatrais,
Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle.

Ryszard Cieslak é o ator no qual se encarna mais do que um personagem:
encarna-se uma estética, a de Grotowski. Indissociáveis, os dois realizaram juntos
O Príncipe Constante, a partir da obra de Calderón, espetáculo no qual um dos
sonhos mais radicais do teatro do século XX se concretizou. No lampejo da obraprima, foram muitos aqueles que, nos anos sessenta, perceberam a explosão dos
limites do teatro e a ampliação inesperada de seu território. Não se tratava, como de
costume, de encenar uma obra, mas de imaginar, a partir dela, uma nova expressão
do teatro. A expressão que tinha sido intuída por Artaud e que Grotowski, sem a
conhecer ainda, conseguiu realizar. O corpo de Cieslak foi a morada desta
“incandescência organizada” que, para os dois, designava a vocação suprema do
ator. Ele tocou no horizonte de um teatro em que toda uma geração se reconheceu,
enquanto outra a combateu. Cieslak e seu Príncipe estavam no coração de um
confronto.
O mundo do teatro percebeu Cieslak, assim que ele se revelou, como um ator
prometeico. Dádiva e sacrifício: eis as duas vertentes deste corpo que se imolou no
Príncipe Constante e chegou ao fim de sua busca inicial em Apocalypsis cum
figuris, último espetáculo da época teatral de Grotowski. Ele participou, em seguida,
BANU, Georges. Cieslak, o Ícaro do teatro. Trad. George Mascarenhas. Mimus – Revista online de
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de atividades parateatrais, ensinou, dirigiu e concluiu seu percurso no Mahabharata.
Conheceu apenas dois diretores: Grotowski e Brook.
Monique Borie, em seu livro dedicado a Artaud e ao retorno às fontes, compara
a visão artaudiana do ator do papel designado nas sociedades tradicionais ao que a
antropologia chama de “o herói exemplar”. O herói que, pelo sacrifício em seus atos,
pela devoção do seu corpo, redime uma cultura e salvaguarda uma comunidade.
Para Artaud, diz Monique Borie, este herói dos tempos modernos poderia ser o ator,
o único artista devotado ao imediatismo incendiário do ato cênico. Se Artaud fez os
votos, Grotowski, graças a Cieslak, os cumpriu. E assim, com O Príncipe Constante,
uma utopia foi realizada.
O grande ator é tão somente um ser realizado: assim Cieslak foi percebido...
Seu Príncipe foi como uma revelação, uma miragem que extraviou muitos, tanto na
Europa quanto na América. O que pode haver de mais ilusório do que um milagre
que se realiza, um herói que se atualiza, um teatro que se cristaliza? Quem pode
ainda hoje compreender seu poder deflagrador de então? Somente aqueles que
experimentaram a vertigem se lembram ainda do choque. “Nunca nos esquecemos
do que é da ordem do essencial”, diria um amigo. E o Príncipe de Cieslak era dessa
ordem.
O sucesso de Grotowski e de Cieslak com O Príncipe Constante não teria tido
tanto eco se a peça se limitasse à área de jogo. Ela se coloca no cruzamento do
teatro e de seu tempo pois um grupo se afirma – o Teatro-Laboratório -, uma espera
se reconhece - a da geração dos anos sessenta -, uma nação se identifica – a
Polônia amordaçada. De um lado – o do corpo – O Príncipe encarna a expressão
de uma liberdade conquistada; de outro – o dos valores – ele exalta o dever da
resistência e a recusa de se curvar. O Príncipe Constante foi tanto uma deflagração
estética, quanto uma cura. Seu incontestável valor terapêutico, Cieslak pagou com o
preço de seu corpo calcinado. De seu presente. Tanto quanto do seu futuro. Ele
permaneceu acorrentado ao rochedo do Príncipe. Ele se petrificou para evitar a
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degradação engendrada por todo ato que se repete. É por ser único que Cieslak
fascina.
Hoje, ao pensar em Cieslak, surge uma lembrança: a do quadro de Bruegel, A
queda de ícaro1. No primeiro plano, um trabalhador ara a terra, enquanto que,
quase desapercebidamente, Ícaro despenca no mar. Não vemos nem suas asas,
nem seu corpo, somente os vestígios de sua queda. Parece ser o personagem de
um episódio secundário nesta natureza pacífica em que um camponês,
imperturbável, continua o cultivo de seu lote. Sem dúvida, faremos os esforços para
traçar os sulcos do teatro, mas será que podemos ignorar que alguém tenha
despedaçado sua vida para ampliá-la e que, depois do êxtase do primeiro vôo, não
tenha parado de cair? Cieslak é o Ícaro do teatro.
O ator-estátua
Cieslak será para sempre um emblema, o de Grotowski, na luta contra os
limites do teatro, busca convertida em conquista. As imagens que capturam sua
performance ainda hoje o confirmam... Este corpo perfeito não é fixado para sempre
nem pela pedra nem pelo bronze, mas pelo bromo de alguns negativos fotográficos.
A foto retém a força granítica deste ator desterrado no presente. Uma outra foto,
célebre, pode ser evocada em eco - a de um ator igualmente heráldico - mas que
designa o território oposto no qual Brecht foi senhor. Aqui, também, o instante para.
No grito de Weigel que morre sufocado na garganta da mãe órfã de seus
filhos2. A postura parece ser definitiva, como a de Cieslak... Diante dos dois se abre

1

Nota do tradutor: Neste ensaio, o autor utiliza uma iconografia muito precisa para desenvolver o
seu pensamento. Por esse motivo, optamos por incluir hiperlinks que direcionem o leitor para as
imagens referidas.
2

Nota do autor: Deliberadamente, eu me impus não reler os comentários célebres de Barthes sobre
esta foto, da qual ele foi o primeiro a revelar a extraordinária carga poética. Caso sejam notadas
aproximações, é porque a memória trabalha e a leitura inicial tem ainda alguma coisa de
inesquecível.
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o horizonte da duração, o horizonte que somente o ator-estátua pode atingir, diria
Craig.
Nem toda foto torna estatuário um corpo, pois ela só faz capturar o que foi
pensado, desde o início, neste termos. Essas duas fotos surpreendem o desejo
escultural do diretor realizado em cena pelo intérprete escolhido. Grotowski se
inspirou na atitude do Cristo que a Polônia tornou sua insígnia, atitude que Cieslak
cita e que a foto retém. Brecht, para sua Mãe Coragem do grito estrangulado, parte
sem dúvida da escultura do Laocoon, obra que Lessing comentou em seu famoso
estudo. O esteta vê a coragem dos gregos de gritar a dor em oposição aos romanos
que a silenciam: chorar, ele diz, é admitir o sofrimento para melhor renascer.
Quando ele fala do grito de Laocoon, Lessing torna teatral a escultura
profundamente muda, enquanto que Brecht, ao contrário, ao censurar o som
preservando o gestual trágico, torna escultural a reação do personagem ferido.
Lessing adiciona o som, Brecht o suprime e assim passamos de uma arte para
outra.
Mas qual seria a distinção entre o Laocoon feminino de Brecht e o Cristo
fatigado de Grotowski, entre Weigel e Cieslak? O grito da mulher se extingue pelo
excesso, pela exarcebação da dor. Ela queria gritar, mas não consegue; ela tem a
garganta seca. Na avalanche de sons que se anulam reciprocamente, com um fluxo
desmedido, uma só boca não é suficiente. Ela não camufla a dor, ela não tem nada
de romano, como diria Lessing, pois, se ela não grita é porque o excesso a sufoca.
Ela toca a asfixia.
Contrariamente, enquanto que os assobios dos opressores o cercam, o
Príncipe aflito se volta para si mesmo. Para se distanciar de um mundo que ele nega
através do seu silêncio. Se a Mãe Coragem tinha muito a dizer, o Príncipe, não tem
mais nada a dizer. Se o excesso de dor deixa a mulher afônica, o exílio em si
mesmo proíbe ao Príncipe a palavra, o som, o próprio grito.
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Um ponto comum conecta esses dois corpos fixados sobre a película: eles
estão ambos sentados. Sua posição sentada indica inegavelmente que não se trata
de um estado de fuga, nem de um estado inaugural. Antes, uma conclusão, como
se a mãe e o príncipe, depois de passarem por tantas provas, buscassem um
descanso. De modo algum vencidos, nem um, nem outro, eles marcam apenas um
tempo de parada que demanda a solidez da madeira como derradeiro suporte. É a
partir daí que as diferenças aparecem. Weigel lança um chamado em direção ao
mundo inteiro como se desejasse acordá-lo com esse grito mudo, enquanto que
suas pernas fechadas lembram o poder de sua ligação com o solo, com a terra onde
ela exaure suas energias. Brecht cultiva esta tensão entre a força do corpo curvado
e o imenso grito mudo.
O corpo de Cieslak, fechado em si mesmo, demonstra uma verticalidade
trincada. O Príncipe não toma o mundo por testemunha, ele se refugia em si mesmo,
uma cidadela sitiada prestes a ceder sob a intensidade dos agressores que, no
entanto, não triunfam sobre ele. Os pés e pernas fechados diminuem ao mínimo a
extensão do território ocupado. A continuidade do corpo se quebra no nível da bacia,
pois a partir daí, o busto se inclina ligeiramente. Depois a cabeça se inclina ainda
mais e, sabemos, esta postura foi constantemente inscrita no repertório figurativo da
melancolia. Este ser que recusa a extensão das superfícies ocupadas por seu corpo
afirma seu poder interior. Se Mãe Coragem demonstra ainda o otimismo de um
apelo ao mundo, mesmo inaudível, o Príncipe Constante resiste no mundo graças a
este último refúgio, a esta retirada inexpugnável.
Os corpos estatuescos de Weigel e de Cieslak se destacam sobre um fundo
neutro: a tela branca do ciclorama brechtiano ou os painéis em madeirite do teatro
anatômico grotowskiano. Nem a natureza, nem o interior os inscrevem em um meio.
E esta indeterminação aumenta ainda mais o seu valor escultural; eles se retiram da
história para mergulhar na eternidade da qual, desde sempre, a pedra fez sua
vocação. Eles se desenham como duas atitudes, como duas maneiras de ser no
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mímica e teatro físico. Ano 5, no.5. Salvador: Padma, 2015. p. 5-12. Disponível em:
www.mimus.com.br/revista WWW.MIMUS.COM.BR.

10
mundo. A distinção se afirma assim que comparamos os trapos de Mãe Coragem
mergulhada na miséria cotidiana de uma história sem perspectiva de salvação e a
nudez do Príncipe, que revela a essência de um ser que a história agride sem, no
entanto, destruir.
Esta oposição entre o grito e a retirada, igualmente mudos, surpreende
teatralmente a oposição entre a revolta e a ascese. Dois modos de não aceitação do
real. O Laocoon brechtiano e o Cristo grotowskiano. A mãe e o príncipe.
Vinte anos mais tarde, quando Weigel não existia mais e Cieslak vagueava
pela Itália sem mestre, nem caminho, uma noite, virando a cabeça quando eu saia
de um albergue em Santarcangelo, eu o vi. Ele repousava a cabeça bêbada sobre a
mão ossuda e, então, o ser só reencontrava a postura de antigamente. A do Príncipe
que citava o Cristo fatigado. Neste instante preciso, ninguém podia dizer se o papel
tinha esculpido o corpo do ator ou se o Príncipe tinha se repousado assim, porque o
ator já levava em si essa imagem primordial da Polônia. Uma certeza, no entanto, se
impunha, o ator-estatua permanece prisioneiro de um papel. Weigel da Mãe, Cieslak
do Príncipe.
Os príncipes e a melancolia
Um outro príncipe, o de Gérard Phillipe, ajuda a compreender ainda mais a
força concreta do ator-estátua com relação ao ator em estado de graça. Na célebre
foto de Agnès Varda, o príncipe de Hamburgo, se destaca à frente de uma
paisagem natural; ele não está isolado, nada falta, tudo fala de sua esperança. A
foto flagra a glória e a leveza em um momento de absoluta felicidade do príncipe.
Aberto, quase tocando o sol, ele é como uma chama vertical que por um momento
nada apaga nem perturba. Ele pensa vencer o mundo, enquanto que o outro, o
personagem de Calderón, se submete ao mundo. Dois príncipes, dois atores. Um
deve mais à pintura, o outro à escultura. Phillipe e Cieslak.
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Quando jovem, eu vislumbrava fazer um ensaio consagrado aos personagens
do príncipe a fim de extrair um modelo do ser a partir dos três “H”: Hamlet, Hipólito e
o príncipe de Hamburgo. O príncipe parece sempre estar proibido de atingir a idade
adulta e seu destino é a imaturidade, com tudo o que ela supõe de intransigência, de
recusa à concessão. O príncipe não sabe quem é, mas, sobretudo, recusa tornar-se
o que os outros desejam que ele se torne. Seus amores permanecem inconclusos e
suas vitórias inacabadas: o príncipe não conclui nada. Mas se sua identidade é
incerta, seus combates são claros, embora às vezes, é verdade, excessivamente
desprovidos de estratégia, pois, puro, o príncipe luta em nome de uma ética nata, de
uma recusa de toda alteração de valores. Ele não é inteligente no senso familiar do
termo. Ele é intransigente. O príncipe não aceita a desordem do mundo e, assim que
reconhece uma fenda, ele se absorve nela e se perde. Ele não pode ser nem
vitorioso nem vencido, e forças superiores, o monstro marinho ou a loucura,
terminam sempre por arrastá-lo. Elas o retiram do mundo e o derrubam para a
morte. Nem rei, nem mártir, o príncipe é um insubordinado. É esta inabilidade de
obedecer que se dá como realizada que o leva sempre para o lado da insensatez.
Fingida ou não, a loucura é indissociável do príncipe dinamarquês do mesmo modo
que do príncipe de Hamburgo. E o outro príncipe, o do romance e não o da cena, o
príncipe Michkin,3 o idiota, não se encontra sobre essa mesma escarpa vertiginosa?
Os príncipes constituem juntos o sistema do Filho e nisso a aproximação do
Príncipe Constante com o Cristo se inscreve na lógica mesma do modelo geral. A do
príncipe que não chega ao poder, mas que sempre denuncia os vícios, a do príncipe
isolado pois portador de um ideal alto demais, a do príncipe que resiste mais do que
combate. E, com frequência, o príncipe é fatigado, como o Cristo polonês, como o
Príncipe de Grotowski.
Grotowski fez de Cieslak o príncipe de seu teatro pois, de um lado, encarna o
ideal ético a ponto de se tornar sua cristalização perfeita e, de outro, ele interpretou
3

NT : Personagem de O idiota, de Dostoievski.
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o idiota da cidade em Apocalypsis, que, semelhante a Michkin, diz a verdade apesar
de si mesmo, vê sem ver, tem a verdade em si. Assim, Grotowski reuniu as duas
bandas de um “príncipe” no corpo de um ator que terminou como rei cego. Brook
completou o destino real de Cieslak. Nada mais do que isso! E quando ele ficou só,
ele soube morrer dignamente, como um monarca.
Na minha casa, a estátua do Cristo fatigado que eu vejo com frequência nunca
me fala do Filho de Deus, mas sempre do Príncipe Constante e daquele ator errante
de Santarcangelo. Ele é o duplo de Cieslak.
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Prof. Dr. da Escola de Teatro e do Programa de PósGraduação em Artes Cênicas – UFBA. Pós-Doutor pela
Universidade Paris 3-Sorbonne Nouvelle. Líder do Grupo
de Pesquisa em Encenação Contemporânea (G-PEC),
filiado ao CNPq. Autor, Ator, Encenador, Iluminador
teatral e Produtor Cultural. Membro fundador e produtor
do
Coletivo
Livre
de
Espetáculos
(COLE).
(ericojoses@yahoo.com.br)

RESUMO:
Este artigo trata da noção Corpo-Máscara, cunhada pelo autor a partir de
reflexões acerca dos trânsitos existentes entre processos teatrais e culturais, tendo
como eixo investigativo as discussões sobre teatro físico e práticas performativas e a
percepção da máscara não como elemento de revivescência de tradições, mas
como potencializadora de criações artísticas.
Palavras-chave: Corpo, Máscara, Ator, Encenador, Cultura

ABSTRACT:
This article deals with the notion of Body-Mask, coined by the author from
reflections about the existing transits between theatrical and cultural processes, in
this research axis of discussions about physical theater and performance practices
and the perception of the mask not as an element of revival of traditions but as an
enhancer element of artistic creations.
Keywords: Body, Mask, Actor, Stage Director, Culture.
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Dinâmicas de processos teatrais e culturais: entre forma e conteúdo
Toda a história do teatro, como a da humanidade, é marcada por grandes
transformações ao longo de seu curso. Transformações essas que abalam algumas
estruturas rígidas, criam novas formas de pensar e praticar esta arte milenar, além
de diversos métodos de pesquisa, análise, técnicas e tecnologias que servem, a
cada tempo e espaço, para os variados tipos de teatro que temos hoje.
Porém, em todas as etapas de “reteatralização”, ou de “ruptura” em termos
cênicos, as figuras do ator e do encenador4 são, preponderantemente, as mais
atingidas e exigidas no esforço de inaugurar algo almejado como “novo”, que viria a
se contrapor aos cânones já estabelecidos. Nada mais sintomático, pois aqueles são
o cerne, o eixo, a vida de toda a construção cênica e sujeitos incontornáveis para se
falar em encenação teatral.
A enorme herança artística, em se tratando da cena teatral, nos deixa um rico
e dinâmico legado como proposições sobre o trabalho do ator e do encenador, mas
também muitas divergências e dificuldades quanto ao seu emprego, sua
investigação prática, sistematização e reflexão.
Fazendo um breve passeio de Stanislavski a Barba, Pavis atribui ao segundo
(assim como a Meierhold, Artaud, Lecoq e Grotowski) a leitura das emoções
focalizada e traduzida em ações físicas. Lembremos que esta dicotomia
estabelecida em termos de pensamento de encenação, a partir do final do século
XIX e início do século XX, teve como chave a diferença – somente utópica ao meu
ver – entre corpo e mente, psicologismo e corporalidade, perdurando até nossos
dias.
Pavis (2003), por exemplo, questiona qual seria a forma mais eficaz de
analisar a performance do ator – já que ele é o centro de convergência do
4

Ao ler o termo “ator”, leve-se em consideração que estou falando de ator, atriz, atuante, perfomer, ator-criador,
etc. Assim como ao falar em “encenador”, não excluo a encenadora e não deixo de lado as vertentes mais atuais
de artistas criadores, como o ator-encenador, o encenador-performer e suas inúmeras formas de relação.
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espetáculo teatral – remetendo-se a uma possível “teoria das emoções”, nascida
com o teatro moderno. Mas, logo descarta esta possibilidade, pois tal teoria só se
enquadraria, segundo ele, em um tipo específico de teatro: o teatro psicológico,
ocidental, naturalista.
Além disso, Pavis (Idem, p. 49) acrescenta que as emoções são elementos
muito difíceis de se decifrar, codificar e anotar. Ademais, tratar as emoções de forma
isolada não contempla a atuação do intérprete teatral que ele denomina como atorcantor-dançarino, pois este também se utiliza de suas “sensações sinestésicas, sua
consciência de eixo e do peso do corpo, do esquema corporal, do lugar de seus
parceiros no espaço-tempo: parâmetros esses que não têm a fragilidade das
emoções e que se poderia mais facilmente revelar.”
Quando o dito “teatro ocidental” se abre para outras tradições teatrais5, se
percebe que a arte do ator trilha caminhos aparentemente mais corporais, em
detrimento de um suposto psicologismo, a partir de codificações e convenções
claras (técnicas gestuais, corporais, vocais, musicais, coreográficas, etc.) que
promovem uma outra forma de preparação de ator, de ideal de construção de
personagens e, sobretudo, de relação entre encenação e o público. O mesmo pode
ser evidenciado em se tratando de tradições culturais.
A armadilha proveniente deste pensamento dicotômico entre psicologismo e
corporalidade é a questão da forma e do conteúdo. No âmbito do teatro há a
sensação de que o domínio do psicológico estaria ligado ao conteúdo e corpo à
forma, o que acarreta grandes equívocos quando se propõe discutir ou refletir sobre
processos e espetáculos cênicos.
Nenhum criador cênico – e cada um a seu turno e sua maneira – se furtou até
em discutir e experimentar formas de proposição atoral que tivessem em seu núcleo
esta preocupação, ora radicalmente oposta, ora com nuances e fronteiras menos
rígidas. Um exemplo potente deste complexo tema foram as trajetórias de dois dos

5

A expressão “tradições teatrais” é comum a alguns encenadores, como Meyerhold, nas suas pesquisas sobre a
expressão do corpo na cena, inclusive, através das máscaras.
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maiores encenadores-pedagogos da história: Constantin Stanislavski e Vsevolod
Meierhold.
Assim como tantos outros, ambos se utilizaram deste expediente investigativo
em dado momento de seus trabalhos artístico-pedagógicos, chegando mesmo a
conceituar o termo “psicofísico” como uma possível equalização de uma reflexão
que até hoje parece mobilizar o trabalho dos artistas e teóricos da cena teatral.
Aprofundando-se numa possível análise do trabalho do ator, Pavis (2003, p.
60) levanta as seguintes questões:
De que corpo o ator dispõe antes mesmo de acolher um papel? Em
que ele está já impregnado pela cultura ambiente e como esta se alia
ao processo de significação do papel e da atuação? Como o corpo
do ator “dilata” sua presença assim como a percepção do
espectador?

Refaço estas questões em prol de uma discussão sobre teatro, cultura e a
presença da máscara como mobilizadora da experiência cênica: De que elementos
poéticos6, técnicos e espetaculares as culturas dispõem ao trabalho do ator – e
também do encenador – no teatro? Em que as culturas podem inspirar, dialogar,
instruir, em termos de reflexão e práxis cênicas sem, no entanto, tornarem-se cópias
levadas à cena?
Com estas questões, chego a Hermilo Borba Filho (1917-1976), um outro
encenador-pedagogo pouco abordado na história do teatro, mas tão necessário
quanto os já citados neste artigo, pois tratou desta problemática de maneira a
contribuir com uma ideia de teatro brasileiro, levantando questões pertinentes que
me mobilizam até o presente momento.
Na conferência de estreia do Teatro de Estudante de Pernambuco (TEP), em
1946, o teatrólogo citado criticava o teatro nacional por não refletir o pensamento do
“povo” e, consequentemente, negar seus desejos. Citando Federico Garcia Lorca,
Borba Filho (2005, p. 24) afirmava que “o teatro é, acima de tudo, uma arte
essencialmente popular no sentido mais elástico da palavra.”
6

Para Pareyson (2001, p. 15), a noção de poética distingue-se do que o senso comum atribui, sendo “Uma
doutrina que se propõe traduzir em normas ou modos operativos um determinado gosto pessoal ou histórico
[...]”, enquanto a estética é uma atividade de caráter filosófico e especulativo.
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Hermilo Borba Filho foi, sem sombras de dúvidas, um pioneiro e um
revolucionário da arte teatral no Brasil. Desde a década de 1940, ele já sinalizava,
pesquisava, refletia e praticava em seu processo artístico elementos hoje
considerados contemporâneos que envolvem tanto o trabalho do ator, como o do
encenador. Seu projeto de teatro brasileiro tinha a intenção de desvelar uma poética
interpretativa inspirada na espetacularidade7 latente das tradições nacionais, sempre
em diálogo horizontal com as vanguardas da cena internacional.
As maiores contribuições de Hermilo Borba Filho, ao meu ver, foram as
associações que o teatrólogo operou em relação aos temas universais e locais, e o
trânsito que estabeleceu entre o teatro “formal” e as práticas perfomativas 8 do
Nordeste brasileiro.
Por isso suas inquietações, reflexões, temáticas e experimentações cênicas se
revelam tão propositivas. Ele afirmava (apud CAVALHEIRA, 1986, p. 54): “Nestes
espetáculos [das culturas tradicionais brasileiras] aprendemos o espírito e
aprendemos a técnica que nos fornecem um ponto de partida para um teatro que
seja, realmente, o de uma região, a nossa, sem dúvida a mais trágica e a mais
poética do Brasil.”
Não pretendo aqui fazer uma apologia à ideologia presente no pensamento
deste encenador, mas apenas destacar que, através de sua sede por um teatro que
se comunicasse diretamente com seu público, ele já apresentava uma visão
agregadora ao se referir ao “espírito” e à “técnica” presentes nas culturas brasileiras,
dirimindo esta dualidade ainda muito presente nas discussões acerca da encenação
e do ator no que tange as emoções e o corpo.
Hermilo Borba Filho, em sintonia com o mundo à sua volta – e se aliando a
nomes do teatro mundial – elaborou um conceito e um sistema de teatro que hoje se
apresenta como algo de extrema importância e fonte de inspiração aos artistas

7

Sobre a noção de espetacularidade, ver meu livro “A roda do mundo gira: um olhar sobre o Cavalo Marinho
Estrela de Ouro (Condado-PE), publicado pelo SESC-Piedade, em Pernambuco.
8
Termo usado atualmente no âmbito da Etnocenologia para se referir aos eventos espetaculares próprios das
sociedades que não se enquadram na categoria Teatro.

OLIVEIRA, Érico. Corpo-máscara: considerações acerca do ator e do encenador entre teatros e
culturas. Mimus – Revista online de mímica e teatro físico. Ano 5, no.5. Salvador: Padma, 2015. p.
13-25. Disponível em: www.mimus.com.br/revista.

18
interessados em discutir e redimensionar o teatro brasileiro. E no centro deste
pensamento está a reflexão sobre o ator, o encenador e a máscara.
Borba Filho deixa uma contribuição ímpar que se assemelha às pesquisas de
outros grandes nomes do teatro contemporâneo, como Antonin Artaud, Vsevolod
Meierhold, Bertold Brecht, Jerzi Grotowski, Tadeuzs Kantor, entre tantos outros que
também estavam interessados neste trânsito entre encenação e cultura: a criação de
formas de interpretação e encenação em diálogo com as tradições festivas,
dramáticas e musicais das diversas culturas. Esta busca, em suas diferentes formas,
possibilitou a experimentação de cenas e corpos específicos, fruto de trânsitos
transculturais9 em constante movimento.
Tais tradições, sobretudo as brasileiras, eram vistas por ele não como algo
folclórico, exótico ou típico, que deviam ser “resgatadas” pelo teatro, mas como um
“ponto de partida”, como princípios basilares que vislumbravam possibilidades
poéticas e técnicas que podiam fornecer ao ator e ao encenador materiais ilimitados
para a construção de uma arte singular, pulsante e viva.
Voltando a Patrice Pavis (2003, p. 55) e suas formas de análise sobre o ator
em atividade, este nos diz:
Na prática teatral contemporânea, o ator não remete mais sempre a
uma pessoa verdadeira, a um indivíduo formando um todo, a uma
série de emoções. Não significa mais por simples transposição e
imitação; constrói suas significações a partir de elementos isolados
que toma emprestado de partes de seu corpo (neutralizando todo o
resto): mãos que mimam uma ação inteira, boca unicamente
iluminada com exclusão de todo o corpo, voz do narrador que propõe
enredos e representa sucessivamente vários papéis.

Observemos que Pavis nos faz um alerta sobre as questões de transposição
e de imitação. No caso da imitação, há muito as teorias do teatro vêm tentando
derrubar a dura ideia de incorporação naturalista que prega a construção de
personagens a partir do physique du role (físico do papel), enfocando um possível
9

Considero aqui que a noção de transculturalidade é mais apropriada para pensar tais diálogos, pois, em seu
cerne, se evidencia a questão da complexidade de tais relações, através de hibridismos e confluências que
desembocam em algo mutável e variável, uma descentração do sujeito e de suas referências primevas (HALL,
2006).
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caminho psicológico e da imitação da vida cotidiana (com inúmeras exacerbações e
equívocos), assim como a apropriação de determinada cultura, ipsis litteris, sobre a
cena teatral, isto é, sua transposição na tentativa de uma revivescência cênica.
Esta discussão se faz atual e importante porque a busca por fontes de
tradições culturais e teatrais como elementos de reanimação das poéticas cênicas
quase sempre recai no mesmo terreno movediço: a imitação de formas, das
aparências, da superfície, numa simplória transposição de ranço etnocentrista10.
Conforme nos diz Marcel Mauss (1974), o homem se estrutura socialmente
através de seu corpo e da relação dele com os outros. Desta constatação, ele
levanta duas noções importantes a essa reflexão: a noção de atitude corporal, que
seriam as técnicas relacionadas à cultura em si, isto é, pertencentes a uma
sociedade e transmitidas não por ensinamentos diretos e objetivos, mas
incorporadas pelo indivíduo de forma indireta; e a noção de técnica corporal, que
seria a transmissão de conhecimentos através de sistemas, de modelos e de
codificações precisas, salientando que estes absorvem em si o elemento da
improvisação, da troca, do contato, do trânsito, do hibridismo.
Marcel Mauss (1974, p. 211) também afirma que as técnicas corporais são
possíveis de se organizar enquanto análise, a partir do estudo de seus princípios, da
investigação, observação e descrição de seus elementos constitutivos, sendo estas
“as maneiras como os homens, sociedade por sociedade e de maneira tradicional,
sabem servir-se de seus corpos”.
Este olhar sobre o corpo e suas potencialidades de construção de
espetacularidade vem a acrescentar à problemática levantada por Patrice Pavis a
respeito da dificuldade em analisar a performance dos artistas da cena apenas

10

O professor e pesquisador Armindo Bião chama a atenção para esta armadilha ao definir a missão da
Etnocenologia: “(...) basear seus estudos e ações em objetivos humanistas amplos, que promovam a coesão
social e a melhoria da vida humana, individual e em grupo, associando teoria e prática, ação e reação,
pronunciamento verbal e escuta, num horizonte que compreenda as mais variadas formas de viver identidades,
conviver e produzir sentidos. O problema maior será sempre o provavelmente universal preconceito
etnocêntrico e seus correlatos de gênero, cor, classe, religião e opções de vida.” (BIÃO, 2009a, p. 199-200.
Grifo meu)
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através das emoções, mas sim a partir das ações físicas – ou psicofísicas, para além
de um dualismo, de uma imitação e de uma transposição de formatos.
Este procedimento, em se tratando de expressões culturais e teatrais é fruto de
uma preparação corpórea e de um condicionamento físico e energético que deflagra
a presença cênica e resulta num conjunto de formas, atmosferas, climas, ritmos,
provindo unicamente da conjuntura desses corpos que se transculturam.
Como característica de toda e qualquer cultura, a coletividade é responsável
pela vivência de todas as práticas festivas e rituais, além de geradora das tradições,
das normatizações e das identificações de uma sociedade. No teatro não poderia
ser diferente. E é observando os momentos de manifestações espetaculares, festas
e brincadeiras produzidas pelas tradições culturais que tomo a liberdade de fazer um
paralelo entre elas e o teatro contemporâneo11, restringindo aqui à reflexão sobre o
trabalho do ator e do encenador no tocante aos usos da máscara.
Corpo-Máscara: em busca de um modus operandi
Primeiramente, para facilitar a compreensão do que venho discutir neste
artigo,

sinalizo

que

a

noção

Corpo-Máscara

que

aqui

evidencio

difere

completamente da ideia restrita de um corpo mascarado sobre a cena ou de um
corpo que utiliza a máscara como forma de perpetuar uma revivescência de
tradição, seja ela cultural ou teatral.
Faço este alerta, pois é notória a proliferação do ensino – ou transmissão,
para continuar o diálogo com Marcel Mauss – da máscara como um resquício de
modelo de tradição, muito mais que como uma possibilidade metodológica de
compreensão dos seus atributos específicos para a encenação e a para a atuação.
Dessa mentalidade, vemos cópias de Arlecchinos, Pantalones, Zannis, Clowns,
bufões, Mateus e Catirinas que se espalham pelo Brasil afora, sem a devida reflexão

11

Quando trato de contemporaneidade, associo-me ao que indica Roland Barthes, quando este afirma que o
contemporâneo é intempestivo (apud AGAMBEN, 2009), pois mescla formas e materiais diversos, rompe com a
cadeia homogênea de pensamento, dialoga com o passado e com a invenção do futuro, quebra as convenções,
hibridiza ideias e elementos.
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transcultural sobre a importância desses aprendizados e da forma como eles podem
ser amalgamados aos nossos contextos socioculturais e artísticos.
Neste caso, a máscara torna-se o molde de um personagem ou tipo e não um
modus operandi de aprendizados potenciais – conceitual, técnico, artístico e poético
–

para

o

desenvolvimento

de

capacidades

criativas

para

a

cena

e,

processo

de

consequentemente, de sua ressignificação.
Lembremos

que

Jorge

Larrosa

Bondía,

ao

tratar

do

ensino/aprendizagem sob as perspectivas da ciência/técnica e teoria/prática, traz à
tona dois tipos de educadores: os técnicos e os críticos.
Estes

últimos

“(...)

armados

de

distintas

estratégias

reflexivas,

se

comprometem, com maior ou menor êxito, com práticas educativas concebidas na
maioria das vezes sob uma perspectiva política.” (BONDÍA, 2002, p. 20). Isso me faz
imediatamente levantar uma questão quanto ao ensino da máscara, em sua grande
parte, na cena atual brasileira: estaríamos contemplados por quais dos tipos de
educadores citados por Bondía?
Quando Bondía nos propõe pensar a educação através do contexto
experiência/sentido, ele vai além dessa discussão dicotômica entre emoção e
técnica, corpo e mente, incluindo de forma enfática o sujeito no seu processo (2002,
p. 21): “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o
que se passa, não o que acontece, ou o que toca.” E esse processo se dá através
de uma reelaboração de tais estímulos e não da apreensão de um formato ou
modelo canônico a ser seguido.
Diante do exposto, trago aqui a noção de Corpo-Máscara, a partir da ideia de
um corpo metamorfoseado e híbrido, cenicamente construído e transculturado,
independentemente do suporte da máscara-objeto que o fomenta.
Segundo Picon-Vallin (2012, p. 64), “Máscara e corpo dentro do conceito de
desenho cênico são um só, subentendem uma consciência aguda da forma”. Mas
que não entendamos forma como fôrma, e sim como domínio extremo de um certo
sistema criativo que une corpo e mente, razão e emoção.
OLIVEIRA, Érico. Corpo-máscara: considerações acerca do ator e do encenador entre teatros e
culturas. Mimus – Revista online de mímica e teatro físico. Ano 5, no.5. Salvador: Padma, 2015. p.
13-25. Disponível em: www.mimus.com.br/revista.

22
Por isso, não se trata de apreender as práticas perfomativas tradicionais ou
teatrais – independentemente de quais culturas estejam inseridas – como uma cópia
ou um registro museológico, mas, ao contrário, tê-las como uma fonte de inspiração
e diálogo, consciente de que, antes da forma, o que interessa ao artista é enveredar
pelos conteúdos éticos, poéticos, humanos e socioculturais que cada cultura
proclama e atualiza, e que são, na maior parte das vezes, substâncias geradoras de
possibilidades criativas, mantidas e reelaboradas pelas sociedades em que estão
inseridas12.
Dito isto, percebo quatro características observadas nas práticas performativas
com máscara, tanto nas tradições culturais quanto nas teatrais, que me levam a
formular esta noção de Corpo-Máscara:
1 – Virtuosismo: É o auto grau de elaboração das técnicas corporais criadas
para reproduzir as expressões de conhecimento, cultura e arte de uma sociedade,
que gera formas complexas de atuação através da dificuldade e proeza de execução
de ações, movimentos, gestos, danças, etc. A lógica consiste em deter uma espécie
de domínio especializado sobre o corpo.
2 – Codificação e liberdade improvisacional: É o que leva a prática a um
convencionalismo no qual as técnicas empregadas visam um esforço, um
desdobramento, um aprendizado especial. Segundo Caillois (1967, p. 94) 13, “a
tendência à competição não dura muito tempo implícita e espontânea. Ela tende a
precisar um regulamento, adotado de comum acordo.” Mas, tal codificação não
descarta o espaço da liberdade improvisacional, da relação, como nos afirma
Eugenio Barba (1995).
3 – Eficácia: Marcel Mauss (1974) aborda a utilidade das técnicas vinculadas
ao corpo relacionadas a possíveis rendimentos, isto é, à eficácia resultante do
treinamento e da apreensão delas. Para que se atinja o pleno exercício das
12

Sobre estas questões ver: Ileana Dieguez, sobretudo seu texto “La ‘efectividad’ de la ‘accion’ em la ‘escena
contemporánea’ La práctica estética como acto?”, divulgado no Colóquio Internacional Pensar a Cena
Contemporânea[2014], realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Teatro da Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC), nos dias 08 e 09 de setembro de 2014.
13
Tradução minha: La tendence à la competition ne reste pas longtemps implicite et spontanée. Elle aboutit à
preciser um réglement, adopté d’um commun accord.
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características anteriores (virtuosismo e codificação e liberdade improvisacional),
são criadas técnicas corporais que viabilizam a eficácia de tais elementos,
promovendo a resistência e a precisão necessárias ao condicionamento do corpo na
realização de suas metas.
4 – Transmissão: Marcel Mauss (1974) também reflete sobre a transmissão de
tais técnicas, isto é, o processo de ensino/aprendizagem, a manutenção – e suas
transformações – das técnicas corporais selecionadas pelas culturas. A prática da
transmissão é algo intrinsecamente vinculado à experiência humana e está presente
em todas as relações socioculturais e sob todas as esferas do saber, multifacetada
em diversas formas, sendo reorganizada ao longo dos tempos, gerando modos e
metodologias distintas de transmissão de conhecimento a partir do meio no qual é
produzida. Ela é a responsável pela elaboração, acúmulo, perpetuação e renovação
de todo um conjunto de conhecimentos desenvolvido pelo ser humano.
O trabalho do ator e do encenador não escapa às características descritas
anteriormente, podendo ser estruturado de formas diferentes: seja claramente
vinculado a uma tradição ou por um ou mais indivíduos ou escolas que constroem
um tipo de saber artístico específico, formulando uma maneira de interpretação ideal
aos fins almejados e ao seu contexto. É o que Luigi Pareyson chama de poética.
Praticamente, a noção Corpo-Máscara que pretendo desenvolver tem
familiaridade com o Bondía discute e com o que Picon-Vallin (2012), em
consonância com ele, chama de “ficção pedagógica”, tendo ela a prática
meierholdiana como referência.
Ao refletir sobre o estudo da máscara no trabalho de Meierhold, a autora (Idem,
p. 65-67) localiza a contribuição maior deste mestre do teatro: “O objeto-máscara no
Estúdio não será jamais cópia da commedia dell’arte [...] sob ou sem a máscaraobjeto, o trabalho corporal no Estúdio faz constantemente referência à atuação com
máscara”.
Assim, um dos principais objetivos do trabalho sobre a máscara no Estúdio
aberto por Meierhold, em 1913, segundo o próprio encenador, era de “[...] ‘partir da
commedia dell’arte, não de voltar a ela’. O estudo do teatro tradicional deve levar a
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escolher o que pode servir à construção do teatro do futuro”, acrescenta Picon-Vallin
(2012, p. 61).
Meierhold, assim como Borba Filho e outros grandes artistas-pensadores do
início do século XX, são solicitados aqui por suas visões bastante atuais no que diz
respeito à discussão sobre o trânsito entre as tradições culturais e teatrais para a
cena contemporânea, sobretudo, no tocante ao ensino e à experiência com
máscara.
Porém, o que se vê, grosso modo, é uma prática de transmissão muito mais
preocupada em assegurar e perpetuar os modelos canônicos, hegemônicos,
independentemente de uma apreensão pela via suscitada por Bondía: a da
experiência e identificação como relação primordial do processo de aprendizagem.
Estaríamos fadados a nos tornar reprodutores de práticas performativas ou de
tradições teatrais, fortalecendo uma visão altamente etnocêtrica em termos de
cultura cênica, diferentemente do que preconizavam tantos artistas que nos
antecederam, como Hermilo Borba Filho e Vsevolod Meierhold, por exemplo?
Esta é uma discussão complexa e delicada que não se pretende esgotar na
extensão deste escrito, mas é uma provocação que se quer produtiva e propositiva
para se discutir as escolhas artísticas que estamos fazendo em termos teatrais e
educacionais, muitas vezes sem uma percepção aguda de que tipo de mentalidade
está por trás delas.
Fico, neste momento, com a afirmação de Jean-Louis Amselle (apud PAVIS,
2008, p. XII) sobre a descolonização do pensamento artístico para a cena
contemporânea, ciente de que “Descolonizar o pensamento não significa dar razão
ao colonizado da atualidade contra o colonizador de ontem, é instaurar um diálogo,
ou mais exatamente, conceber o pensamento como intrinsecamente dialógico, ou
seja, interconectado”.
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QUEM SOU EU E, SE SIM,
QUANTOS?
(a Cie. «à fleur de peau» e sua trajetória)

Denise Namura e Michael Bugdahn
SER OU NÃO SER (Referências biográficas)
Denise Namura, brasileira, paulistana, inicia sua formação fazendo aulas
regulares com Maria Duschenes e se formando em capoeira. Michael Bugdahn,
alemão, de Wuppertal, evolui no meio da Literatura e História da Arte. Foi em Paris,
em 1988, que fundam a Cie. «à fleur de peau».
Em 1980, quando Denise chega na França, foi também com a intenção de
continuar sua formação em ‘expressão corporal’. Mas ao contrário do Brasil, esta
disciplina não existia como tal naquele momento. Então ela se dirige à pantomima
polonesa e à mímica corporal dramática e faz suas primeiras aulas em Montpellier,
antes de se instalar definitivamente em Paris.
Quanto ao Michael, ele chega na capital francesa em 1984 já com a idéia de
desenvolver um trabalho artístico em torno do corpo e da mímica.
Naquele momento Denise e Michael se encontram no Studio Magenia dirigido
por Ella Jaroszewicz (técnica de pantomima polonesa de Henryk Tomaszewski).
Nesta escola se especializam nas seguintes disciplinas, parte do programa de
ensino: dança clássica e contemporânea, máscaras, commedia dell’arte, acrobacia,
dramaturgia.
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Paralelamente começam uma formação intensa em diversas disciplinas
complementares que os levam ao teatro corporal, sem texto ou com a voz sendo
utilizada a partir do corpo, enquanto motor, trabalho inspirado, entre outros, dos
diretores de teatro Jerzy Grotowski e Peter Brook.
Alguns outros mestres durante a formação : Etienne Decroux, Ludwik Flaszen,
Zygmunt Molik, Roy Hart Theatre, Théâtre du Mouvement, Zéro Théâtre, Josef Nadj,
Stanislaw Brzozowski, Catherine Lesley, Jean-Paul Denizon, Phiippe Gaulier,
Monika Pagneux.
Com o passar do tempo, deste encontro entre corpo, palavras, direção e
coreografia, nasce uma identidade artística em dança absolutamente particular.
DANÇAR : EMOCIONAR E CONTAR HISTÓRIAS
(Linguagem específica)
Denise Namura e Michael Bugdahn consideram a coreografia como um modo
para veicular a emoção e a partir de um trabalho de pesquisa, propõem um olhar
sobre a condição humana cheio de delicadeza, generosidade e humor.
Desde sua criação, a companhia «à fleur de peau» desenvolve um trabalho
pluridisciplinar. A partir de sua formação inicial em diversas áreas cênicas, os dois
coreógrafos desenvolveram uma linguagem que lhes é específica: uma dança que,
de certo modo, continua intensamente ligada ao gesto carregado de sentido, ao
significado, a uma certa semiologia do movimento.
Eles contam histórias através desta linguagem corporal, oscilando sempre
entre cotidiano e abstrato, individual e universal, emoção e burlesco, trágico e
cômico. O resultado deste trabalho tão original são peças coreográficas híbridas,
com um grande enfoque na troca e na cumplicidade com o público, indo além de
quaisquer etiquetas.
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Em praticamente todas suas criações, se nota um desejo comum: dançar para
contar histórias. É verdade que os coreógrafos não se consideram conceituais mas,
bem ao contrário, buscam uma dança narrativa rica em emoções.
Em suas criações eles exploram a corporeidade através de um gestual denso,
fragmentado e dinâmico. A utilização de elementos originários da mímica vem
algumas vezes acentuar a proposta sempre marcada de realismo e da observação
sensível do mundo que lhes cerca. Eles colocam em cena, bem mais do que
somente coreografias, bailarinos que se tornam atores de seus próprios corpos.
LAÇOS DE FAMÍLIA (Equipe)
Desde 1990 a companhia é composta, sucessivamente, de 3 diferentes
equipes permanentes. Vindos de formações variadas, por vezes completamente
opostas: butô, contemporâneo, clássico, teatro corporal, circo. Para defender uma
linguagem, é necessário uma equipe fixa e a pesquisa se desenvolve com o passar
do tempo e das criações. Os bailarinos se apropriam da proposta gestual e o
conteúdo do discurso. Eles não são considerados simples ‘máquinas de dançar’ ou
instrumentos, mas sim intérpretes e atores de um roteiro transportado pelo
movimento. E sobretudo são seres humanos que dançam suas histórias que
finalmente são as histórias de todos nós.
Isto tudo é válido para os artistas no palco mas também, é claro, para a equipe
fiel que lhes acompanha faz anos nos ‘bastidores’ (figurino, cenário, técnicos, etc.).
DE CORPO A CORPO (Ensino)
Durante toda sua trajetória, paralelamente a sua atividade de criação, Denise e
Michael se dedicam ao ensino. Eles consideram a pedagogia e a transmissão desta
linguagem como um aspecto essencial de sua pesquisa. Sempre com o mesmo
objetivo de diversificação, querendo tecer encontros e enriquecer conhecimentos,
organizam regularmente workshops dirigidos à profissionais ou amadores, e também
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oficinas de sensibilização e formação de público dirigidas à crianças de todas as
idades. Trabalham igualmente com um setor mais específico, em hospitais
psiquiátricos ou em estabelecimentos sociais.
DANÇAR É SONHAR COM OS PÉS (Dramaturgia e música)
A música é um elemento realmente importante deste trabalho sendo muitas
vezes fonte de inspiração para as diversas qualidades de movimento a serem
exploradas. O teatro vai acontecer exatamente no momento em que dançam e não
paralelamente. E é aí a grande dificuldade e a grande riqueza desta linguagem. O
amor do detalhe e a precisão, junto com a interpretação das situações e as
intenções teatrais, surpreendem e acrescentam à escritura dramatúrgica.
Quando começam uma criação o ponto de partida é o tema. Em seguida vem
uma listagem de idéias ligadas a ele a serem exploradas pelos coreógrafos. Depois,
em função das situações e dos estados emocionais propostos, das características
dos bailarinos, nasce uma escritura dramatúrgica alimentada por todos estes
elementos.
UM CAMINHO DE VIDA (Trajetória)
Até hoje foram mais de trinta coreografias para «à fleur de peau» e outras
companhias, constituindo um amplo repertório do qual continuam atualmente
apresentando várias peças significativas da linguagem coreográfica desenvolvida
pela companhia.
A companhia participou de diversos eventos internacionais

de renome

(Biennale Internationale de la Danse de Lyon, Holland Dance Festival, Rio
Panorama, etc.) e apresentou seus espetáculos em mais de quinze países,
contando com um total de aproximadamente 1500 apresentações em 25 anos de
existência.
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Na França, sua criação «4'quarts» obteve o 1° Prêmio no Tremplins de la
Danse em St.-Dizier e o Prêmio de Humor no Concours Volinine em St.-Germainen-Laye; na Holanda, «Quelques réflexions» obteve o 1° Prêmio no International
Competition for Choreographers em Groninga.
Criam também com regularidade coreografias para o repertório de outras
companhias, no Brasil (Cia. Cisne Negro, Balé da Cidade de São Paulo, Cia. de
Danças de Diadema, Grupo de Dança 1° Ato) e na Europa (Bernballett – Suíça,
Cia. Cirka Teater – Noruega,

Cia. Border Crossings – Inglaterra, Companhia

Portuguesa de Bailado Contemporâneo – Portugal).
Citando algumas de suas parcerias: a criação «Aller-retour simple» foi coproduzida pela Cia. Maguy Marin/CCN Rillieux-la-Pape; «Un ange passe-passe ou
entre les lignes il y a un monde» pelo Théâtre de l'Enfumeraie (Sarthe), durante uma
residência de criação. «Como se não coubesse no peito», foi uma encomenda do
Balé da Cidade de São Paulo, com patrocínio da Petrobrás e «Talvez sonhar …»
uma encomenda da Cia. Cisne Negro, co-produzida pelo SESC. A criação «Que
reste-t-il de nos amours?» (para 10 bailarinos), foi co-produzida pela Maison de la
Danse de Lyon (residência), com patrocínio da Fondation BNP Paribas (no Ano do
Brasil na França), da ADAMI, do ONDA e do Centre National de la Danse, Pantin.
«Miroirs de l'âme», teve sua estréia em 2007, no Théâtre du Lierre, em Paris,
iniciando uma residência de 6 anos. Neste teatro, em 2008, para as festividades dos
20 anos da companhia, criaram duas peças: «Au delà du temps» e «Si un jour je te
quitte je te garderai en moi à nu à vif à jamais». Em 2009 homenagearam o
compositor Heitor Villa-Lobos (50 anos de sua morte) com a criação «Villa-fantaisie
onirique» (para 6 bailarinos). E também em 2009 foram convidados para montar «La
vie en rose ???» para a Companhia de Danças de Diadema (encomenda para o Ano
da França no Brasil). Atualmente desenvolvem uma trilogia inspirada do tema
ausência/presença, «Ça s’appelle Reviens». A primeira parte desta trilogia, «Un
temps sans, des instants avec», estreou em maio de 2011 no Théâtre de
l’Enfumeraie. Este espetáculo foi apresentado na Galeria Olido em 2011, e gravado
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para o SESCTV. Em 2012 foram convidados pelo Grupo de Dança 1° Ato para
coreografar «Pó de nuvens» e em 2014 novamente pela Companhia de Danças de
Diadema, desta vez para uma coreografia infantil, «A mão do meio–sinfonia lúdica».
A companhia transmitiu duas peças de seu repertório para o “Certificat
d’interprétation en danse contemporaine” dançadas pelos bailarinos do Junior Ballet
(5° ano) do Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
(CNSMDP) em 2006 e em 2007.
Desde 1994 iniciam colaborações artísticas com diversas companhias e
estruturas em vários países como a Noruega, França, Inglaterra, China, Colômbia.
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IMAGENS ENCARNADAS
ESTRATÉGIAS PARA CONSIDERAR AS
POLÍTICAS DO CORPO FEMININO NO TEATRO
CONTEMPORÂNEO14

Lúcia Romano
RESUMO:
O texto apresenta a discussão sobre as políticas do corpo no teatro, abordando
diversas formas de exploração da corporeidade em produções contemporâneas de
artistas mulheres, através da formulação de “imagens encarnadas”, configurações
parcialmente

estáveis do corpo sexuado na cena. O corpo essencial, o corpo

lésbico, o corpo eficiente, o corpo da boneca, o corpo monstruoso, o corpo
fantasma, o corpo transvestido e o corpo combatente definem estados de existência,
onde interagem disposições dos corpos, marcadores de identidade e discursos a
respeito das conceituações de “teatro feminino” e “teatro feminista”.
PALAVRAS-CHAVES: performatividade de gênero, dramaturgias do corpo,
teatro da mulher, teatro feminista, cena contemporânea.
ABSTRACT:
The text presents the discussion on the policies of the body in theater,
addressing the different forms of exploitation of the body in contemporary
productions of women artists, through the formulation of "embodied images," partially
stable configurations of the gendered body on the scene. The essential body, the
lesbian body, the efficient body, the body of the doll, the monstrous body, the
14
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phantom body, the masquerade body and the combatant body define states of
existence, where arrangements of bodies, markers of identity and discourses
involving conceptions of "female theater" and "feminist theater" interact.
KEYWORDS: gender performativity, dramaturgy of the body, women’s theater,
feminist theater, contemporary scene.

Por meio da experiência do fazer teatral, formulada discursivamente e
emergindo materialmente na cena, as mulheres delineiam poéticas, nas quais são
sujeitos do conhecimento e suporte da própria obra, informadas pelas mudanças do
papel “feminino” no mundo e reformulando valores socialmente partilhados. Mas,
como analisar a maneira pela qual conhecimentos são encarnados por esse fazer
artístico e tornam-se emergentes na cena, reformulando construções e discursos de
gênero? Como considerar o diálogo que estabelecem com os demais demarcadores
de identidade, entre eles, raça, sexualidade, etnia e classe social?
Cada prática teatral, dentro de sua determinada construção lógica de
complexidades, leva à configuração de um estado de existência, o qual apresenta
níveis de descrição específicos, emergentes a partir de certos padrões de
treinamento corporal e vocal e de escolhas estéticas (do texto às posições dos
corpos na cena; dos figurinos aos objetos que povoam o espaço), selecionados ao
longo do processo de trabalho. Assim, um processo de criação teatral constitui uma
rede de informações em constante auto-organização que, para ser formulada, pede
a construção de conectividades (GREINER, 2000), as quais dependem, em grande
parte, daquilo que os criadores consideram como pressupostos de trabalho e de
suas habilidades em traduzi-los na forma de experimentos, conscientemente
selecionados. No caldeirão de possibilidades de um processo, estudos teóricos,
laboratórios, exercícios corporais, modos de produção e a presença (ou não) de
espectadores são alguns dos recursos que permitem, por repetição de suas
combinações, a emergência de novos padrões (ROMANO, 2005).
ROMANO, Lúcia. Imagens encarnadas estratégias para considerar as políticas do corpo feminino no
teatro contemporâneo. Mimus – Revista online de mímica e teatro físico. Ano 5, no.5. Salvador:
Padma, 2015. p. 32-55. Disponível em:www.mimus.com.br/revista.

34
Na cultura definida por uma determinada prática (no caso, o teatro feito pelas
mulheres, em sua ampla diversidade atual), um conjunto de instruções movimenta o
processo criativo, ao mesmo tempo que frutifica nele, resumindo-se em um
conjugado de soluções de problemas (MEICHES; FERNANDES, 1988). Essas
estratégias de ação, descobertas “a quente”, dão luz à experiência estética do teatro
das mulheres, no pensamento vivo dos corpos das intérpretes, nos quais e pelos
quais vão-se constituindo materialmente os processos de conhecimento e
simbolização relevantes no processo de trabalho vivido.
Enquanto organiza a semiose, esse corpo sexuado estrutura a si mesmo,
reescrevendo suas relações com a história do teatro e com a cultura, visto que corpo
e cultura co-evoluem. Dessa maneira, dialoga com as diversas modificações no
conceito de gênero - advogados também em outros textos da cultura - e implica a
reformulação do sentido atribuído ao termo “teatro feminino”. A corporeidade das
mulheres explicitada na cena demanda novos conceitos e o emprego de outras
ferramentas teóricas, para abarcar a sua mutação em corpo-signo, nas diferentes
modalidades de exaltação de o que-pode-o-corpo (JEUDY, 2002).
Um dos pontos em questão é que o teatro feito pelas mulheres hoje resiste às
tentativas de tomar o espetáculo finalizado como síntese e foco principal da análise
(procedimento de grande parte dos estudos críticos e estéticos), em virtude da
multiplicidade de discursos ideológicos e práticas teatrais que apresentam. Desse
modo, o que se sugere aqui é o esboço de uma outra abordagem, apta a recortar as
inúmeras variações da mise-en-scène proposta pelas artistas, mas observando suas
criações “em fluxo”; em outras palavras, perseguindo o trânsito entre corpo social,
corpo biológico e corpo expressivo e a maneira como conceitos e práticas são
adquiridos e compartilhados, até a emergência das políticas do corpo no fazer teatral
dessas mulheres.
Observar exemplares dessa produção pode revelar “estratégias” e variações,
uma vez que as artistas sempre projetam em suas obras possibilidades de
construção da relação entre as políticas do corpo feminino e suas “presentações” na
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cena. Ainda que múltiplas no conjunto, cada obra faz surgir sua própria história,
encontrando em si mesma uma lógica fundadora, mas sem ignorar sua disposição
no contexto configurado pelas “noções fundamentais” da estética e da história do
teatro. As obras “produzem” corpos individuados, os quais performam construções
de gênero, que “produzem” relações com as políticas do corpo, que “produzem
corpos”, e assim por diante.
A corporeidade constituída nesse ciclo contínuo necessita, portanto, ser
descrita em sua complexidade: são construções performativas materialmente
realizadas, contextualmente localizadas, temporalmente demarcadas (MORIN, 2000)
e singulares:
Mulheres, lésbicas e artistas não correspondem exatamente à
definição do sujeito universal que, de maneira geral, é construída
como um sujeito masculino, branco e europeu. Seus trabalhos
engajam sujeitos divididos, cujas identidades são marcadas por raça,
classe, gênero e sexualidade. É somente em relação a esses
significados culturais e históricos inscritos nos corpos dos sujeitos
que qualquer identificação é possível (BERNSTEIN, 2001, p. 102).

A conceituação de performatividade aqui adotada, produzindo corpos e
construções de gênero, deve créditos à análise de Austin, revista por Butler (1995) e
outros pensadores, dos atos de transitividade. No aspecto do discurso, que é o
objeto de Austin, as palavras não apenas nomeiam, como também “performam” os
nomes; a coisa e o nome permanecem distintos, mas as palavras, no curso da sua
enação, tornam-se a coisa. Esse “fazer-como” difere de uma função instrumental,
porque é gerativa.
Também na cena, o “fazer-como”, que poderia ser comparado ao “performar”
(e não, ao “atuar”, mais próximo de um “ser-como”), gera uma tensão produtiva, no
sentido de a corporeidade ser “um ato de incorporação”, ao mesmo tempo que “a
condição de ser corporificado” (DIAMOND, 1995). Esse processo é sempre
derivativo: enações corporificadas emergentes na cena (a presença do corpo, a
gestualidade, as ações físicas, as ações vocais, as relações de proximidade e
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distância, a direção do olhar, etc., etc.) ecoam as “convenções constitutivas” - termo
de Butler (1995) que poderia ser “traduzido”, no universo do teatro, por
intencionalidades - ali mobilizadas.
Quando o objetivo é caracterizar o processo de emergência, na cena, dos
“desdobramentos” da corporeidade feminina, em relação a ideologias de gênero
vigentes na sociedade ocidental, também a incompletude e a instabilidade precisam
ser levadas em conta. Assim considerando, tais desdobramentos podem ser
sintetizados por “imagens encarnadas” e transitórias do corpo, temporariamente
estáveis na dinâmica de construção/destruição de (re)presentações, particulares nas
obras tratadas. As imagens apontam as “descontinuidades” (BERNSTEIN, 2001),
em infinitas combinações, frequentemente desafiadas e reinventadas pelo fazer
artístico das mulheres; repetindo-se com mais frequência num conjunto de obras da
mesma artista, ou num mesmo coletivo, e com menor redundância, se os contextos
sócio-culturais envolvidos são muito diversos.
Cada “imagem encarnada” define seu campo de abrangência, como uma
espécie de poética do fazer e do olhar. Imagens paradigmáticas, elas são, portanto,
uma espécie de corpus especulativo, que se sobrepõe às outras obras, onde as
escolhas criativas principais das artistas já foram feitas. A especulação, obviamente,
não pode esconder o observador, e aqui ficam claras as minhas escolhas como
criadora e pesquisadora, tanto na eleição das obras observadas, quanto na
descrição dali derivadas.
Dessa forma, a definição dessas imagens do corpo sugere um estudo que
extrapola a delimitação da produção teatral por períodos históricos ou localidades
geográficas e que não pretende “dar conta” da totalidade da criação contemporânea
das mulheres em teatro. Contrariamente, ela prioriza uma transversalidade, de
natureza mais poética do que tipológica. Formuladas na perspectiva do contágio
entre ambiente, corpo e cultura, essas imagens-corpos traduzem formulações
complexas, refletidas na “fantasia de si mesmo” (BLAU, 1992) que constituem e
transpiram.
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Lembranças de identidades e pertencimentos: o corpo essencial, o corpo
lésbico, o corpo eficiente e o corpo da boneca

O corpo essencial exemplifica um tipo de performatividade onde uma parte do
corpo feminino – a genitália - metaforiza a totalidade corporal, assim como suas
possibilidades de expressão e relação com o mundo. The dinner party, de Judy
Chicago (39 pratos em cerâmica, que homenageiam mulheres memoráveis, com
desenhos cujas formas evocam uma borboleta, ou o órgão sexual feminino), The
cunt coloring book, de Tee Corine (um livro para colorir, também na exploração da
iconologia da vagina), e Towards new expression, de Susan Santoro (numa parede,
vulvas e “objetos” análogos em estrutura - tais como conchas, flores, esculturas
gregas etc - estão justapostos para apreciação) exemplificam esse enfoque
provocativo, característico das criações em artes visuais da segunda onda feminista,
nos anos 60 e 70.
Voltado para a desconstrução dos modelos de representação e de “olhar”
masculinistas dominantes, o corpo essencial é construído com o objetivo de formular
um outro imaginário, baseado nos traços particulares e essenciais das mulheres. No
teatro, The vagina monologues parte do mesmo princípio, literalmente dando voz ao
“orifício central” da mulher, que, supostamente, resumiria sua existência.
Uma miríade de associações ecoa a ideia de performatividade do corpo
essencial, variando da mulher-natureza e da mulher-mãe, para a mulheremotividade, a mulher-casa e a mulher-suavidade. Em virtude disso, sobre essa
imagem encarnada pesam as acusações de reducionismo e de exibicionismo
narcisista. Fuss (2001) argumenta que o risco do essencialismo precisa ser
encarado, em nome da ocupação pelas mulheres de um discurso singular: o
emprego do essencialismo pode ter valor estratégico, dependendo de quem, onde e
como o atualiza. Pode-se acrescentar que a defesa de uma singularidade feminina
pode, de fato, tender à descontextualização dos marcadores de identidade,
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eliminando diferenças entre as mulheres e levando, por fim, à manutenção da
estrutura binária homem/mulher (porque, afinal, baseia-se numa perspectiva da
exclusão).
Contudo, se o corpo essencial não for atrelado a uma noção pré-discursiva e
universalista de gênero, inscrita em corpos passivos, associações tais como “mulher
+ natureza” podem ampliar a ideia de corporeidade individuada, encerrada no
sujeito, por exemplo, para uma relação entre a fisicalidade e o entorno. Esse é o
caso da performer franco-americana Rachel Rosenthal, que conclama o poder das
“forças da natureza” em suas performances, expandindo a corporeidade para uma
dimensão planetária; porém, sem excluir o elemento cultural ali presente. Desse
modo, o corpo-Terra de Rosenthal logra abrir fogo contra as armas nucleares e a
destruição das florestas, num discurso artístico direcionado ao eco-feminismo, sem
separar as instâncias do mundo natural e da ação humana.
O corpo lésbico, inspirado na problematização da relação entre corpo feminino
e sexualidade, apregoa uma economia alternativa dos prazeres, capaz de romper
com o sistema ilusório, culturalmente construído, de alinhamento entre sexo,
identidade e gênero feminino. A lésbica seria um terceiro gênero, único conceito
capaz de reabilitar o sujeito “feminino” como agente de sua escolha existencial, sem
submeter-se à lógica binária homem/mulher (WITTIG,1992). Na formulação da
pensadora e poeta francesa, o corpo lésbico é difuso, incoerente e elástico; uma
corporeidade dilacerada pelo ato sexual.
Embora criticada por outras feministas15, Wittig alcança os objetivos de
questionar as categorias “mulher” e “homem” como naturais e imutáveis e
estabelecer o lesbianismo como categoria política. Em The lesbian body, de 1973,
esse corpo lésbico ganha tintas líricas, embora grotescas, na descrição de um corpo
de mulher explorado até as entranhas por outra mulher. Além das imagens poéticas,
fortemente eróticas e provocadoras, Wittig propõe em seus textos mudanças nos
15

Butler (2003) acusa Wittig de tornar a sexualidade um atributo regulador e de denunciar a teoria freudiana
(na qual a norma genital suplanta a sexualidade infantil, tornando-se fim), mas sem romper com ela.
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pronomes, atuando também na construção da linguagem que dá existência a esse
corpo.
As implicações dessa “conquista” de Wittig são particularmente interessantes
para a definição do corpo lésbico enquanto imagem encarnada (com uma
performatividade particular), nos espetáculos de teatro lésbico feminista. Nas
criações das britânicas Sarah Daniels, Briony Lavery (ambas, na dramaturgia), do
coletivo inglês Split Britches e da atriz e dramaturga americana Holly Hughes, a
teorização de uma sexualidade independente dos padrões heterossexuais, que
denuncia o processo de normalização a que é submetido o que é considerado
“diferente”, ganha expressão e carnalidade, assim como o direito das minorias de se
auto-representarem publicamente. Munido de um discurso transgressor face às
normas dominantes, esse corpo sexuado e sexualizado no teatro feito pelas
mulheres abusa da manipulação dos estereótipos que distinguem masculino e
feminino, provocando a crítica dos modelos culturalmente aceitos e impostos pelo
heterosexismo, por meio do jogo entre a “mascarada” (onde entram em pauta a
ironia, o jocoso e o grotesco) e uma corporeidade explícita, escandalosamente
declarada.
Embora afeita ao embate por vocação, a performatividade do corpo lésbico
parte do desejo de construção de um diálogo entre iguais. Despertadas pelo corpo
lésbico na cena, as espectadoras, também lésbicas, podem encontrar um espelho
para sua própria sede de presença pública. Quando alcança plateias diversificadas,
fora dos guetos homossexuais, de outra forma, os espetáculos conseguem locar a
expressão desse tipo de desejo no centro da trama histórica das performatividades
do corpo das mulheres, agindo bem no “coração” da norma.
Lado a lado com essas duas construções performativas, o corpo eficiente
destaca a padronização da corporeidade a partir do ideal de eficiência física no
treinamento teatral. Ele faz referência, portanto, à trajetória histórica da relação entre
fisicalidade e expressão das mulheres nas artes cênicas. O corpo eficiente é um
resultado teatral das teorias de racionalização do tempo, do esforço, da economia
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dos movimentos corporais e outros aspectos da prática do trabalhador na produção
mecânica em série. Os ideais do taylorismo e do fordismo, por exemplo, encontram
correspondências cênicas na busca por uma educação corporal da intérprete de
teatro, com vistas à adequação da sua fisicalidade a um projeto de cena:

Primeiro, o corpo é uma máquina porque ele é como outros corpos.
[...]
Segundo, o corpo é uma máquina por causa dos efeitos redutores da
produção industrial. Esses corpos máquina experienciam fadiga,
deterioram, necessitam de manutenção. Terceiro, o corpo é uma
máquina quando é perfeito. Corpos que são perfeitamente fortes,
perfeitamente formados, aprimorados através do esforço, são todos
análogos às máquinas [...] (Hyde, 1997, p. 34, tradução nossa).

Nos ideais de perfeição cinética e produtividade atrelados ao corpo eficiente na
cena oculta-se a manutenção de um padrão masculinista, no qual a diferença de
gênero ou é desconsiderada, ou considerada de maneira hierárquica. Esse corpo
aparece no pensamento e prática em teatro quando o cientificismo irmana-se à
intenção de reconstruir na cena a aparência do natural, comprometendo-se com o
intento de resgatar uma “organicidade equilibrada” e saudável. Sintetizado pela
metáfora da marionete, ele vai aparecer no fazer teatral nos momentos em que este
tenta afirmar-se enquanto arte autônoma, livre do compromisso de imitar a natureza
e das ambições de realismo e psicologismo (KRYSINSKI, 1992). Entretanto, seja
nas linguagens mais “realistas”, ou nas mais “teatralistas”, o corpo da mulher é
aquele que precisa ser corrigido, para atingir a qualidade expressiva do corpo
masculino e para fundir-se harmoniosamente a um coletivo, onde o padrão “médio” é
construído a partir das características do comportamento e fisicalidade do homem.
A tarefa de desafiar a fisicalidade binária, traduzida nos objetivos de adestrar e
ampliar as habilidades corporais, mas evitando reproduzir a submissão das atrizes
aos parâmetros de um corpo a elas alheio, instrui os processos criativos de Cristina
Castrillo (atriz e diretora do Teatro delle Radici), Nona Ciobanu (diretora da fundação
Toaca, de Bucareste), Jill Greenghalgh (do País de Gales), Anne Bogart (diretora da
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Siti Company, de Nova Iorque), Brigite Haentjens (do Canadá), Marianne Weems
(da companhia multimídia The Builders Association, nos Estados Unidos), Franca
Rame (atriz, diretora e dramaturga italiana) e Pol Pelletier (performer e pedagoga
canadense), entre outras criadoras.
Mesmo nos casos em que a diferença entre os sexos não é priorizada, a busca
de treinamentos mais condizentes com a integralidade do corpo acaba por conduzir
a uma abordagem mais particularizada para cada intérprete. Quanto maior o
investimento consciente na escuta das necessidades individuais das intérpretes,
torna-se mais relevante a questão dos demarcadores de identidade e da relação do
corpo com a cultura e ambiente onde está inserido.
A subversão das expectativas sobre o corpo feminino ganha destaque em
formas cênicas híbridas onde o sentido estético soma-se ao treinamento corporal
atlético, tais como no novo circo. Das atrações internacionais Circo Oz, Cirque de
Soleil e Archaos, aos grupos nacionais Linhas Aéreas, Nau de Ícaros e Circo
Mínimo, para citar alguns exemplos, o aparecimento de fisicalidades muscularmente
esculpidas faz com que a constatação das identidades de gênero (em especial,
através do torso e braços, embora a distinção, muitas vezes, seja demarcada pelas
roupas) não seja imediata. Na história do circo, a participação das aerialistas sempre
chamou a atenção, seduziu e provocou reflexões sobre a adequação ou
inadequação do corpo “masculinizado” das mulheres (TAIT, 2005).
No entanto, assim como no corpo transvestido, descrito adiante, a
performatividade de gênero formulada na cena por essa espécie de variação do
corpo eficiente pode tanto assumir para si a função de desconstruir os traços da
vulnerabilidade do corpo feminino, com vistas a expor ou equalizar diferenças
(recorrendo para isso a treinamentos mais comumente associados ao sexo
masculino, como são os casos das artes marciais e do trapézio), quanto
simplesmente “alienar-se” da questão da revisão das potencialidades do corpo da
mulher e dos constrangimentos a ele impingidos pela cultura.
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O corpo da boneca dá relevo às idealizações estéticas sobre o corpo das
mulheres, traduzindo a funcionalidade do modelo taylorista, formulado em prol da
perfeição cinética, para termos mais próximos de uma economia da perfeição
estética. De qualquer forma, atende também a um valor de mercadoria, numa
dinâmica do prazer visual na qual a fetichização do corpo da mulher relaciona-se ao
seu distanciamento da produção de sentido (MULVEY apud JONES, 1993). Nesse
processo, o corpo é valorado segundo seu poder de sedução, mesmo que, para
tanto, seja necessário alijá-lo de sua realidade material, com seus aspectos abjetos
e imperfeitos.
Eficiência, harmonia e justeza de comportamento (nos sentidos corporal e
moral), considerados “típicos” do gênero feminino, misturam-se no corpo da boneca;
definindo aspectos do treinamento da atriz, da postura cênica, do trabalho com as
emoções e do recorte dramático (por exemplo, quais tipos de personagens e
discursos cabem às mulheres). A aspiração por um corpo “sociabilizado” e
“comodizado” resume a combinação, que atravessa as fronteiras entre o mundo e a
convencionalização da cena.
A criação das mulheres, contudo, pode subverter a dimensão objetualizante do
corpo da boneca. Criações como a série Film still, de Cindy Sherman, dão forma a
um tipo de feminilidade que lembra o glamour das atrizes do cinema holywoodiano,
mas que provoca um estranhamento, por parte do observador, para com o modus
operandi da “mente cultural comum” KRAUSS (2000). Esse estranhamento não se
dirige apenas contra as maneiras como a mulher é representada na arte, mas atinge
o posicionamento da mulher-como-imagem no mundo (a representação seria
sintoma e significado dessa objetualização, e não causadora da alienação das
mulheres). Nas imagens de Sherman do corpo desmembrado, em Untlited #261,
Untlited #250 e Untlited #342, e na paralisia do corpo da mulher sujo de terra, quase
um “belo cadáver”, em Film still 153, a fantasia do corpo perfeito ganha tons
aterradores e provoca nossa suspeita em relação à violência da norma, submersa
sob a retórica da pose (gerada sob a égide do belo e do harmonioso). Assim como
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nas performances da francesa Orlan, na obra de Sherman o corpo da boneca
subverte as regras e avizinha-se da potência disruptiva de um corpo monstruoso.

Transformações do sentido de identidade: o corpo monstruoso, o corpo
fantasma, o corpo transvestido e o corpo combatente

O corpo monstruoso é um termo empregado pela filósofa italiana Rosi Braidotti,
para quem o monstruoso distingue um corpo ilusório e não-maternal e, por isso,
descorporalizado (sem materialidade aceitável) e faminto por controle. O corpo
monstruoso resultaria da presença da tecnologia no universo contemporâneo, a qual
pode “congelar” e eliminar a experiência orgânica do corpo feminino.
Em sua avaliação, Braidotti ignora a importância da biotecnologia para a
transformação da corporeidade da mulher e para o questionamento das hierarquias
convencionais de gênero, raça e classe social, bem como do estatuto da identidade
(formatado, tradicionalmente, como uma entidade estática e atrelada às “leis” de
uma verdade da

natureza). Contudo, conforme afirma Weiss (1999), essa

argumentação pessimista no que tange às possibilidades da tecnologia pode ser lida
por outro viés, a do monstruoso como um lugar do maravilhamento; do corpo que
resiste à normatização; semelhante ao abjeto, de Kristeva (1986).
A descrição do corpo monstruoso como um corpo pós-humano, fundindo os
limites entre animal e humano, entre orgânico e mecânico e entre natural e artificial,
é realizada por Haraway (1991) de maneira especialmente relevante para as
mulheres. Em seu “manifesto ciborgue”, Haraway fundamenta um projeto autointitulado blasfemo e irônico, onde o ciborgue significa a condensação da
imaginação e da realidade, em nome de um mundo sem gênero (sem gênesis e sem
fim); numa reunião que permite ao ciborgue liderar a possibilidade de transformação
social:
A máquina não é algo a ser animado, idolatrado e dominado. A
máquina somos nós, nossos processos, um aspecto da nossa
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corporeidade. [...] Até hoje (era uma vez), a corporeidade feminina
parecia ser dada, orgânica, necessária; e a corporeidade feminina
parecia significar uma habilidade na maternidade e suas extensões
metafóricas. Apenas estando fora do lugar podíamos ter um prazer
intenso com as máquinas, e com as desculpas de que era, afinal de
contas, uma atividade orgânica, apropriada às mulheres. Ciborgues
deveriam considerar mais seriamente os aspectos parciais, às vezes
fluidos, do sexo e da sexualidade corporificada. Enfim, gênero não
deveria ser uma identidade global, mesmo que tivesse abrangência e
profundidade histórica. (Haraway, 1991, p. 181, tradução nossa).

Sem afiliar-se a um fundamento biológico, o corpo monstruoso do ciborgue
nega a oposição entre público e privado e as identidades fixadas, preferindo pontos
de vista contraditórios. Ele, contudo, não recusa o coletivo; embora - contrariamente
ao que foi descrito sobre o corpo essencial - seus laços sejam estabelecidos por
afinidade, e não por uma semelhança essencial. Seriam seus “afins”, para Haraway,
todos os que recebem a marca da exclusão, em virtude de sua diferença em relação
ao discurso dominante, branco, colonialista e sexista. Sua política se endereça para
a luta pela linguagem e pela comunicação, porque essas são formas de resistência,
centrais para as chamadas “identidades negativas”.
Haraway compreende que a presença das tecnologias nas sociedades pósindustriais não é sempre “positiva”. Seu sentido negativo emerge no que tange, por
exemplo, à substituição de mão de obra humana – especialmente, a feminina - pela
tecnologia; às novas formas de dominância, apoiadas pelo capital tecnológico (os
pastores eletronicamente difundidos; os mecanismos de controle nas fábricas etc) e
ao uso da biotecnologia para o controle do corpo humano. O ciborgue, portanto, não
é inocente.
Apesar disso, o corpo monstruoso representa um sopro novo de poder e ação
política, tanto para as mulheres quanto para o discurso feminista. Ele “ensina” a
descontinuação dos limites, das dualidades e identidades; proclamando uma
heteroglossia, na terminologia de Bakhtin (1983), uma linguagem polifônica que
habilita as mulheres a encontrarem empoderamento na relação social entre ciência e
política. O corpo monstruoso também não é sem diferenciação de gênero: ele é sem
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fixidez. Enquanto reflexo do contexto contemporâneo, assim como a marionete, o
ciborgue possui uma massa e forma que lembra o humano e replica suas
referências sociais. No mundo virtual, o “travestismo digital” é constante (STONE,
2000): nos chats e Second Live (uma plataforma virtual onde os participantesresidentes podem assumir avatares e interagir), a realidade física dos corpos não é
definitiva para a adoção das personas-usuários.
O corpo monstruoso, portanto, pode ser resumido como um corpo manipulado
tecnologicamente, que permite a redistribuição da diferença e da identidade,
emergindo da interferência entre humano e não-humano. As tecnologias e a
realidade virtual - em cruzamento com as quais o monstruoso apreende sua
dimensão ambígua - não dão lugar a características defectivas, pela destruição de
um ideal primordial de organicidade e equilíbrio, mas mudam potencialmente o que
significa ser um “agente corporificado”. Essa expansão gera, por sua vez, novos
conceitos no que diz respeito à mobilidade, aos limites corporais (agora, um corpo
estendido) e à sua unicidade.
De maneiras diversas, Orlan e Laurie Anderson experienciam a desconstrução
da unidade do sujeito proposta na imagem encarnada do corpo monstruoso. As
transformações da performer francesa, por meio de cirurgias plásticas e simulações
virtuais de sua aparência, aproximam erotismo e sacrifício, presente e futuro, ciência
e espetáculo, subjetividade e interioridade. Suas performances, tais como
Omnipresence e Self-hybridations, são experiências nas quais a artista testa
continuamente sua própria imagem. Afastando-se dos ideais mais usuais de beleza,
ela emprega a tecnologia para gerar um corpo do “século XXI”, transmutado por
próteses, ilimitado em suas encarnações. Em Stories from the Nerve Bible, Laurie
Anderson parte de relatos autobiográficos para construir uma multiplicidade de selfs,
por meio da manipulação digital de sua voz e imagem. Na cena, Anderson e ela
mesma não são mais a mesma pessoa (PRINZ, 2002), mas uma multi-identidade
apoiada em alterações de tamanho corporal, timbre vocal e funcionalidade do corpo
(às vezes humano, às vezes instrumento musical, às vezes individuado, às vezes
híbrido).
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O corpo fantasma é outra possibilidade de síntese de sistemas referenciais,
capaz de formar e transformar pontos de vista e arquiteturas cênicas. Posicionado
entre o que se impõe por existir (o persistente) e o que não deveria existir (o
interdito), ele traz em si aspectos vários. O primeiro deles reafirma o poder de
construção do jogo teatral, em sua capacidade de criar na cena figuras “imateriais”,
representantes máximas da presença do invisível (BORIE, 1997). Lençóis brancos?
Emanações luminosas? Caveiras putrefatas? A dança mascarada da shité, no teatro
Nô? Que forma transitória será essa? Personagens fantasmáticos põem à prova o
repertório de signos da cena, uma vez que sua sugerida não-forma evoca o universo
fantástico e aposta nas habilidades humanas de fabular, efetuar construções
simbólicas e convencionar. Para Borie (1997), o fantasma jaz entre o corpo vivo e o
manequim (ou, a marionete), nos limites da desencarnação e da manifestação
alucinatória (ao gosto de Artaud), como que habitado pela morte (segundo Kantor e
Genet, de cuja presença depende a vitalidade do ator).
O segundo aspecto do corpo fantasma discute o jogo de presença/ausência
que caracteriza o sujeito mulher; nos termos da crítica feminista, tensão decorrente
da ideologia masculinista, que define o “feminino” como inconsistente, mutável,
obscuro e desconhecido. Nesse caso, o fantasma é o estrangeiro, o Outro.
Habitante das margens, ele precisa inventar formas de ser reconhecido no mundo
dos viventes; para isso, derruba cadeiras e faz os aparelhos elétricos funcionarem,
mesmo se estiverem fora da tomada. Ele rompe a lógica ordenada e traz o segredo
das sombras para dentro do mundo. De modo semelhante, a performer Bobby
Baker, em seu Kitchen show, prolifera absurdos: expõe o ambiente privado,
doméstico e ironiza em público o “lugar da mulher” na cozinha. As atrizes do Siren,
grupo de teatro feminista inglês, no espetáculo Pulp, trazem para a claridade do
palco a sexualidade lésbica, assim como novas formas de atuação e de construção
da cena. A norte-americana Hanna Wilke e a britânica Jo Spence, misturando suas
obras com a experiência diária de lida com o câncer, antes restrita aos hospitais e
quartos dos doentes, reafirmam sua corporeidade e extraem humor da visível
desintegração crescente do corpo.
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Nas artes, o corpo fantasma das mulheres, em rebelião com sua dita
inexistência, mistura linguagens e reinventa formas de (re)presentação. A
autobiografia, a inclusão do cotidiano na obra, a reconstrução do narcisismo e a
mistura de materiais visuais e textuais são estratégias adotadas pelas artistas
mulheres, a fim de constituir sua subjetividade e abrir espaço para sua voz
autônoma (SMITH, 2002). Por outro lado, elas descobrem também um self múltiplo,
em processo, e passam a expor nas obras a contínua reconfiguração das
identidades, convidando o espectador a colaborar na produção de outros
significados para a “subjetividade”.
Em Vozes dissonantes, a artista brasileira Denise Stoklos dá passagem aos
discursos de desagravo, que questionam o funcionamento da “nação verdeamarela”. A flutuação de personas assumidas pela atriz reflete a mutabilidade do
que se entende por identidade nacional. Em On the road: a search for an american
character, Anna Deavere Smith “performa” diferentes personagens, criadas a partir
do registro sonoro de entrevistas suas com pessoas reais, sem deixar de ser ela
mesma, sempre, em cena. Encontrar as identidades em flutuação evocadas pela
performer norte-americana requer uma compreensão política dos fatos e a
ampliação do sentido do termo “verdade”.
O corpo fantasma resiste também ao esquecimento institucional. Enquanto a
ausência do corpo feminino parece demarcar muitos momentos da história do teatro,
perseverar significa reescrever essa história; mesmo que o ressurgimento do corpo
da mulher na cena (e não apenas de seu correspondente ficcional, a personagem
feminina) revele realidades desconhecidas da versão histórica dominante. Na
verdade, a ausência feminina, defendida pela historiografia oficial, seria uma falsa
fantasmagoria: o corpo fantasma torna-se, então, o relato de uma sobrevivente, mais
ignorada pela posteridade, do que realmente morta. O reaparecimento do corpo
ausente das mulheres assombra, então, não apenas nas práticas teatrais do
passado, como também dos estudos críticos sobre teatro e na prática atuais. Ligeiro,
constrói pontes entre os dois campos, atravessando tijolos que pareciam
impenetráveis, como fazem os legítimos espectros.
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O corpo transvestido pode ser cruamente definido enquanto “mulheres trajadas
como homens”, ou “mulheres interpretando personagens masculinos” (women acting
men). Ele resume a última conquista das mulheres na cena, depois da diversificação
e expansão, em importância, das personagens femininas na dramaturgia (FERRIS,
1993). Cumpre lembrar que a ambigüidade do corpo transvestido tanto pode
reafirmar a dominância masculinista, quanto assegurar para a mulher um espaço de
atuação diferenciado, onde possa experienciar outras relações interpessoais e
assumir discursos incomuns para a “voz feminina”. Mais do que isso, o corpo
transvestido da mulher tem a capacidade de ecoar a instabilidade das construções
culturais de gênero, irrompendo como uma crítica poderosa à naturalização dos
papéis sociais de homens e mulheres.
As Spiderwoman, em An evening of disgusting songs and pukey images,
praticam essa “dupla-imagem” como recurso para deitar por terra os limites
socialmente apropriados. As imagens ditas “naturais” (ideologicamente forjadas) não
são representadas, ou lembradas pelas atrizes na cena, mas contra-apropriadas
(SCHNEIDER, 1997), evidenciando as formas como seus próprios corpos vêm
sendo descritos e tratados pela cultura.
O percurso histórico trilhado pelas investigações sobre o corpo sexuado,
demarcadas pela crítica feminista e pelas inúmeras formas de autocrítica que vieram
transformando o movimento de tomada de consciência das artistas mulheres, é
pleno de contradições. Esses posicionamentos, muitas vezes concorrentes,
configuram o corpo combatente.
A imagem encarnada do corpo combatente pode ser compreendida, portanto,
como em permanente transformação. Reúne a luta pela inclusão da mulher nos
últimos 40 anos, as transformações do papel “feminino”, as direções diferentes para
a disposição do corpo “feminino”, o questionamento do caráter dogmático do
movimento feminista, a radicalização do ativismo, o backlash, a revisão do conceito
de feminilidade e a discussão, presente hoje, em torno das políticas do corpo como
“performações”. Apesar de histórico, não é um corpo formulado no modelo
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“progressista” (de um passado orientado em direção a uma “verdade” futura), mas
afeito às ideias de “quebras” em relação aos consensos, sempre em tempo
presente, e de acumulações de particularidades irredutíveis.
No corpo combatente, encontra-se manifesta a história do corpo feminino em
crise com suas formas de representação, mesmo aquelas formuladas dentro do
escopo dos feminismos. Your body is a battleground, de Barbara Kruger, estampa
um rosto feminino dividido em branco e preto e parece pedir ao observador que una
as duas partes contrastantes, para dar alguma dimensão à imagem, perguntando a
si mesmo, ao mesmo tempo, sobre que batalhas são essas em que está envolvido
(MIRZOEFF, 1995). Não existe, contudo, uma resposta única, a não ser aquela que
nasce do auto-exame e da eleição particular de formas de ação. Para Kruger, o
pôster defende o direito ao aborto. Sua batalha é pelo direito da mulher decidir sobre
sua corporeidade. Para Karen Finley, contudo, a batalha é o direito a “dizer a
verdade”, mesmo a mais chocante de todas. Para Cherríe Moraga, dramaturga e
ativista californiana de origem latina, é tirar das sombras a realidade das mulheres
latinas na América do Norte. Para Roseanne Barr, comediante norte-americana de
stand up, tornar a “reclamação feminina” uma forma de poder. Para Julia Varley,
atriz britânica integrante do Odin Teatret, promover o encontro entre mulheres
artistas ao redor do mundo. Para as atrizes brasileiras do Atuadoras, trazer de volta
para o teatro nacional um fazer teatral feminista. Para Pol Pelletier, atriz canadense,
fortalecer o corpo, para que ele possa ir mais longe na cena.
Frente às revisões dos discursos tradicionais, que caracterizam a prática e a
teoria teatrais na virada do século XXI, também o lugar da mulher no teatro é uma
“guerra”. Sua obra, um território móvel, povoado por questionamentos contínuos,
vem encarnada num corpo de guerrilheira, engajado na transformação do que limita
sua ampla expressão. Como ressalta Dollan (apud CARLSON, 1993, p. 517), não há
“nenhum lugar confortável para mim em nenhum discurso isolado”. O corpo
combatente é um corpo investido na ação de enfrentar novas batalhas, em nome da
produção material de desejos. Atualizações de “faltas” e não resultados delas,
quando esses desejos emergem na cena, estabelecem fusões e relações que não
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remetem a uma ontologia, mas a um “efeito” dessa produção na cultura e no tempo;
efeito que é, ao mesmo tempo, sua condição, o próprio processo prático de “fazerse”.
As imagens encarnadas indicam soluções na cena feita pelas mulheres no
teatro contemporâneo e desestabilizam a difícil tarefa de definição de um único
“teatro feminino”. Processos de invenção de discursos e possibilidades de
presentação, essas imagens encarnadas singulares podem sobrepor-se, porque não
determinam um “tipo de feminino”, mas movimentos para um “tornar-se mulher”, que
se entrelaçam em muitos aspectos. O conceito, que a ideia das imagens encarnadas
reafirma, tem raiz em de Beauvoir (torna-se mulher, não se nasce uma) e aparece,
em tintas particulares, em Butler (2003) (o gênero feminino é performado; a “ilusão
da substância” mulher surge do alinhamento entre corpo feminino e sexualidade
heterossexual) e Deleuze e Guattari (1999). Em Mil platôs16, os pensadores
discutem o “tornar-se mulher” em relação a outros conceitos, tais como “máquinas
desejantes”, “rizoma” e “corpo sem órgãos”. Embora criticado por algumas reflexões
feministas17, o becoming woman de Deleuze e Guattari, oferece substrato para o
rompimento da estrutura binária entre os sexos na análise da criação das mulheres,
assim como para a reestruturação das questões da identidade e do desejo em seu
fazer teatral (GROSZ, 1994).
O corpo essencial, o corpo lésbico, o corpo eficiente, o corpo da boneca, o
corpo monstruoso, o corpo fantasma, o corpo transvestido e o corpo combatente,
16

DELEUZE; GUATTARI (1995-1997). São importantes para o debate sobre gênero e o “tornar-se mulher” os
volumes 3 (em especial, no platô “28 de Novembro de 1947. Como criar para si um corpo sem órgãos”) e 4
(que reúne os platôs “1730. Devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível” e “1837. Acerca do ritornelo”).
Para iniciar o entendimento da teoria de Deleuze e Guattari, contudo, as leituras da introdução (Introdução:
rizoma, no volume 1) e conclusão (Conclusão: regras concretas e máquinas abstratas, no volume 5) também
são necessárias.
17
Parte do processo “maior” de tornar-se humano e, depois, tornar-se animal, o becoming de Deleuze e
Guattari, segundo algumas abordagens discordantes, esvaziaria a potência revolucionária do feminismo,
tornando sua luta semelhante a de qualquer outro ser humano e conduzindo a uma fragmentação infinita do
sujeito, emblemática da “condição pós-moderna”. O becoming seria, portanto, mais uma fantasia falocentrista
sobre a questão da mulher. Embora positivas no que diz respeito ao pensamento da dupla, autoras como
Grosz (1994) ressaltam que os resultados do processo de “tornar-se” para as mulheres (diversamente do que
para os homens) não estão totalmente apreciados na reflexão dos dois teóricos franceses.
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exemplos aqui descritos de imagens encarnadas, encontram semelhança com esse
tratamento da corporeidade: são modalidades de circulação desse fluxo de “tornarse mulher”; as quais só podem encontrar sua consistência no corpo em performação
(por meio de práticas cênicas), onde o gênero feminino, em sua permanente
desconstrução, faz-se notável. No sentido da reunião de fragmentos da qual são
frutos, as imagens encarnadas guardam proximidade com as assemblages
(“colagens”), de Deleuze e Guattari:

A “lei” [das colagens] é antes o imperativo de uma experimentação
infinda,
metamorfose,
ou
transmutação,
alinhamento
e
realinhamento. Não é que o mundo seja sem níveis, totalmente
plano, pelo contrário; as hierarquias não são resultado de
substâncias e suas naturezas e valores, mas de modos de
organização de substâncias distintas. […] [Colagens] não
representam o real, visto que seu papel não é o de significar: elas
produzem e são, elas mesmas, reais. Elas constituem, sem distinção,
realidade individual, coletiva e social (GROSZ, 1994, p. 167-168,
tradução nossa).

Deleuze e Guattari não tratam de uma “mulher real”, nem relacionam o “tornarse mulher” a nenhum aspecto biológico ou cultural, próximo ao feminino ou à
feminilidade, mas a uma condição imanente, da economia dos desejos. Contudo, os
autores sugerem que se faz necessário, para as mulheres, uma aproximação
diversa a algumas concepções do feminismo, mantendo a luta por reconquistar um
organismo e história próprios, ainda que sem uma subjetividade fixa18.

18

O trecho que cita o “tornar-se mulher” e o feminismo está em Deleuze e Guattari (1987), no capítulo 10 (p.
275-276). Genosko (2001) destaca o desafio, para o feminismo, em compreender a colaboração dos dois
autores. Segundo Genosko (2001, tradução nossa): “Não há dúvida de que a teoria rizomática tem algo
importante a oferecer às feministas. Se não ampliar de fato a teoria feminista [...], então pelo menos pode
implicar uma complementaridade, e pode também forçar reavaliações críticas das formas de luta que as
mulheres assumiram e continuarão a assumir contra sua contenção dentro de discursos, conhecimentos e
representações falocêntricos. O trabalho de Deleuze e Guattari levanta uma série de questões críticas sobre os
investimentos políticos de posições específicas dentro do feminismo – formas liberais, marxistas e sociais –
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A proposta não parece conflitante com a análise em curso. Concebidas não
enquanto conceitos, mas circunstâncias, as imagens encarnadas propõem uma
relação ativa entre as políticas do corpo feminino e a obra das criadoras mulheres,
recolocando o sentido do termo “engajamento”. Além disso, ao descreverem
presentações corporificadas da “realidade complexa” das mulheres na cena onde a
definição de uma identidade estável para o “sujeito mulher” (disposta em oposição
ao “sujeito masculino”), bem como sua unidade, não são fundamentais, as imagens
encarnadas apontam para a reinvenção das formas do “teatro feminista”.

que podem ser consideradas como participando em uma “molarização”, um processo de reterritorialização,
uma sedimentação das possibilidades das mulheres de se tornarem.”
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A CAIXA DE CORES DE JOSEPH ALBERS
ENTREVISTA COM THOMAS LEABHART
Por George Mascarenhas
GM: Como o senhor ouvi falar da mímica corporal pela primeira vez?
Eu estava na universidade e meus professores mostraram um filme de
Decroux. Não era muito bom! Era um filme antigo, mas era Decroux, e ele estava
fazendo uma demonstração técnica que foi filmada no período em que ele estava
dando aulas nos Estados Unidos nos anos 1950. Ele ensinou em outros lugares,
além de Nova Iorque, nos anos 50. E num destes lugares, na Waco University, no
Texas, eles fizeram o filme. Era um filme de 15 ou 20 minutos e alguém dizia os
títulos, fora de cena, como “prise et pose”19.
GM: Seria um pouco como os filmes, disponíveis na internet, que
aparecem com o título “La Grammaire” (A gramática) em que há claquetes com
os títulos das sequencias realizadas por Decroux?
Não exatamente, mas naquele espírito. Era um filme muito engraçado, na
verdade. Mas naquele momento, foi como se eu tivesse sido atingido por um raio.
Eu disse: é exatamente isso o que eu quero fazer. Então, eu me inscrevi e ganhei
uma bolsa com duração de 8 meses... e, claro, ao fim de oito meses, eu não sabia
nada.
Então, eu vi o filme, me inscrevi para a bolsa, recebi a bolsa, para minha
surpresa e, depois de oito meses, quando a bolsa acabou, eu sabia que tinha de
ficar. E fiquei de 68 a 72. Imediatamente depois, comecei a dar aulas na
universidade nos Estados Unidos.
19

NT :Prise et pose são uma série de exercícios em que um objeto (por exemplo, um copo) é pego em um lugar
e colocado em outro. No estudo da mímica corporal dramática, as sequencias de “prise et pose” são utilizadas
para abordagem dos princípios básicos da mímica (articulação, peso e dinamo-ritmo), apreensão do estilo
decrouxiano e ampliação/desnaturalização da ação cotidiana.
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GM: Um dos aspectos que nos interessam bastante é a discussão sobre
os processos de aprendizagem da mímica corporal dramática. O senhor pode
falar um pouco como se deu o seu processo de aprendizagem, sua relação
com o professor Etienne Decroux, durante o período em que estudou com ele?
Eu ainda considero Decroux como meu professor. Eu acho que estou
aprendendo a cada dia. Eugenio Barba fala de ensino radioativo. Um ensino que tem
uma duração muito longa. Eu acho que o ensino de Decroux era assim. Levei anos
para assimilar a técnica como entendo hoje e para conseguir realmente
compreendê-la, torná-la minha. Então, como eu disse aos alunos da oficina esta
semana20, não deveria ser a mímica corporal de Decroux, de Tom, de Steve e
Corinne21. Tem de ser a sua mímica corporal. E o único modo de fazer isso é
trabalhando por um longo período de tempo e viver com ela e se tornar intimamente
familiar com todos os detalhes.
Então, meu processo de aprendizagem com Decroux ainda continua. Ele me
disse uma vez: “Há dois tipos de professores: os professores vivos e os professores
mortos. Durante algum tempo em sua vida, você trabalhará com pessoas vivas, mas
depois, os seus professores morrerão e você continuará aprendendo através dos
livros”.
Meu processo de aprendizagem com o professor vivo, no entanto, foi
inicialmente acidentado e duro, porque, como norte-americano, eu não entendia de
fato o que era necessário para aquele tipo de aprendizagem – a relação entre
mestre-discípulo – que eu nunca tinha visto antes

e que descobri que era

extraordinariamente rica.
Em 68, houve as grandes manifestações estudantis em Paris. Eu cheguei em
outubro. As manifestações tinham acontecido em maio, junho e continuaram no
verão. Quando eu cheguei, elas já estavam começando a diminuir, mas havia

20

NT: Thomas Leabhart coordenou uma oficina durante a III Mostra de Mímica Contemporânea, período em
que esta entrevista foi realizada.
21
NT: Steven Wasson e Corinne Soum, diretores da Ange Fou International Mime School e do Théâtre de l’Ange
Fou, últimos assistentes de Etienne Decroux.
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ocasionalmente alguns pequenos tumultos. Era um grito de liberdade e mudança
dentro da sociedade, enquanto que no porão da casa de Decroux, a vida seguia um
curso muito bem estabelecido22. E um dos “alunos antigos”23 disse a Decroux que
queria fazer um workshop com Grotowski. E Decroux disse que ele não podia.
Então, o aluno disse que ia fazer mesmo assim. Por isso, Decroux o expulsou da
escola. E todos os outros alunos avançados também foram expulsos, em seguida,
porque decidiram ficar solidários com o colega. Então, um dia, Decroux veio para a
aula dos iniciantes e disse: “Crianças, vocês agora são os alunos antigos!”. E então
nós podíamos ir para as duas aulas, o que era maravilhoso. Podíamos fazer a aula
para os iniciantes e a aula avançada. Pouco tempo depois, ele me perguntou se eu
queria trabalhar no Carpinteiro24 com ele e eu disse: “Oui, monsieur, je veux bien”25.
Eu não falava francês muito bem e acabei dizendo algo como “Sim, senhor,
acho que gostaria”... quando de fato eu queria dizer que realmente queria. E ele
disse: “Ah, você acha que gostaria? Então, vamos esperar um pouco para ver”.
Então, isso continuou por mais algumas semanas e ele estava me testando,
psicologicamente. Finalmente, um dia ele me disse : “Você quer trabalhar no
carpitneiro agora?”. Mas desta vez eu disse simplesmente: “Sim, senhor”.
Falei tudo isso para você entender como era, ou seja, aprender francês e
aprender um modo diferente de trabalhar. Depois disso eu me dei conta de que
havia espaço para apenas uma pessoa naquele porão. E essa pessoa era Decroux.
E nós não estávamos lá para questionar, criticar... oh, não, claro que não... apenas
para absorver. Quando eu entendi isso, tudo ficou bem. Eu tinha um relacionamento
maravilhoso com Decroux e sou um dos poucos que deixaram a escola em bons
termos com ele. Anos depois, ainda mantive um bom relacionamento com ele.
22

NT: A partir do início da década de 60, Etienne Decroux abriu uma escola em sua própria casa, em BoulogneBillancourt, nos arredores de Paris. As aulas aconteciam em um estúdio montado no porão, das quais há
relatos diversos de mímicos que passaram por esta experiência.
23
NT: Em francês, no original: “ancien elève”. Decroux utilizava esta expressão para falar dos alunos mais
avançados em sua escola.
24
NT: O Carpinteiro (Le menuisier) é uma peça de mímica corporal criada por Decroux em 1931 e retrabalhada
ao longo do desenvolvimento da técnica. Estudada ainda hoje pelos praticantes da MCD, O carpinteiro é uma
das peças emblemáticas do repertório decrouxiano, referência da noção de “ator prometeico” imaginada por
Etienne Decroux.
25
NT: Em francês, no original.
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GM: Depois de tanto tempo, o que mudou na sua relação com a mímica
corporal? Como o senhor trabalha com a mímica hoje?
Hoje em dia, trabalho basicamente com o ensino, porque ensinar se tornou
minha profissão. Muitos dos trabalhos criativos nascem de improvisações e
exercícios e de um leque de exercícios de composição que desenvolvi ao longo dos
anos, como a peça do casaco26. Claro, com essa ideia de ampliar as linhas de força
do movimento no espaço, além dos significados realistas. Não sei se há um jeito
melhor de dizer isso, mas acho que é um jeito muito bom!
Ao longo dos anos, eu trabalhei com diferentes tipos de objetos, bastões,
tecidos, seda, diversas peças de mobiliário, qualquer objeto que tenha uma
qualidade que possa ensinar um movimento à sua coluna e, ao trabalhar com eles,
você possa explorar diferentes dinâmicas, forças, peso. Trabalhando com a seda,
por exemplo, você consegue uma qualidade suave... e então, claro, com os
exercícios, eu dou um passo adiante e retiro o objeto. E fazemos o que chamamos
de subjetificação do objeto. A pessoa está simplesmente “dançando” com a energia
que foi evocada pelo movimento e fluidez do lenço de seda. E então, podemos
pegar essa “coreografia” com o lenço, e retirar o lenço, subjetificar o lenço e colocar
um objeto contrário, como um bastão (e assim você reúne todas as qualidades
opostas). Ou você pode fazer o contrário, retirar o bastão e usar um lenço, que é
uma combinação muito interessante.
E, claro, há a ideia de Decroux de “raccourci”27: você pega um triplo desenho28
amplo, por exemplo, e o torna muito pequeno, trazendo-o para um modo tradicional
de atuar do teatro dramático. Então, para a plateia é como se você não estivesse
fazendo grande coisa. Há um livro maravilhoso sobre o kabuki, sobre os primórdios

26

NT: A “peça do casaco” é um exercício de composição criado por Leabhart que consiste na transformação de
uma ação cotidiana comum em uma sequencia corporal extracotidiana – ou extraordinária, no vocabulário
decrouxiano – a partir da aplicação de princípios técnicos da MCD.
27
No original, em francês. Literalmente, atalho. Na MCD, Decroux utiliza no sentido de redução da ampliação
do movimento, pelo encurtamento do caminho.
28
NT: O “triplo desenho” é a soma de três movimentos realizados por um segmento – articulação – corporal:
rotação, inclinação lateral e profundidade. Como princípio técnico, o triplo desenho permite ao mímico a
consciência e exploração artística, expressiva, da tridimensionalidade corporal.
LEABHART, Thomas. A caixa de cores de Joseph Albers – entrevista a George Mascarenhas..
Mimus – Revista online de mímica e teatro físico. Ano 5, no.5. Salvador: Padma, 2015. p. 56-63.
Disponível em: WWW.MIMUS.COM.BR.

60
do kabuki em que há uma passagem na qual o autor fala sobre um momento nas
peças de kabuki quando o ator vai até o fundo do palco, para uma certa área, e
simplesmente relaxa entre os momentos da representação. Acontece que, em vez
de beber chá ou sentar-se ou qualquer outra coisa, ele fica de pé, de costas para o
público e continua dançando com suas costas, fazendo exatamente o que os atores
estão fazendo no palco, diante do público. A ideia do movimento dentro do corpo,
esta energia-dança que acontece dentro do corpo, é muito interessante para mim,
junto com o fato de que podemos aumentá-la ou diminuí-la, que podemos torná-la
muito grande, ou muito, muito pequena. Às vezes, eu ensino os exercícios de
Decroux, de empurrar, e também ensino os extensores29... Ambos Decroux e Lecoq
disseram que toda atuação se resume a empurrar e puxar. Então, fazemos essas
ações com uma amplitude muito grande e depois com uma amplitude muito
pequena. Por exemplo, empurrar com o seu coração e puxar com os seus olhos.
Com a mesma energia transferida.
GM: De que modo você dialoga com outras teorias ou técnicas em seu
trabalho?
Quando estou na sala de aula, eu tento fazer o máximo que posso como
Decroux. Eu faço as mesmas piadas, os mesmos exercícios, faço até mesmo as
mesmas combinações de movimento. Mas acho que há dois Decroux. Decroux, o
cientista, que estava desenvolvendo seus experimentos… e que podia trabalhar no
mesmo experimento para fazer, por exemplo, uma inclinação de Torre Eiffel até ficar
perfeita ou para fazer uma supressão de suporte30 clara. O outro é Decroux, o
criador. Quando as pessoas dizem “eu não gosto da mímica corporal”, a razão é que
elas acham que a mímica é mecânica, rígida, dura, e que todos os mímicos se
parecem. Elas estão falando principalmente sobre Decroux, o criador, não Decroux o
cientista.

29

NT. Extensores são uma série de exercícios em que o mímico trabalha, em esforço, com as ações de puxar e
empurrar, para desenvolver o “jogo” corporal em vibração muscular.
30
NT: Na mímica corporal dramática, a Torre Eiffel equivale à atitude do mímico em pé, com as pernas e pés
em segunda posição. A supressão de suporte é um exercício realizado para colocar o peso em equilíbrio
instável.
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Porque uma inclinação da cabeça, em si, não é mecânica. É apenas uma
inclinação da cabeça. Ela pode ter qualquer velocidade ou peso; pode ser feita para
frente ou para trás. É como um motor de combustão interna. Você pode colocar um
motor de combustão interna em um carro, em um trator, em qualquer coisa. Acho
que Decroux inventou um motor de combustão interna para nós. Então,
continuaremos fazendo duos amorosos e combates? Não! Quero dizer, podemos
fazer isso, mas temos de faze-lo diferentemente. Decroux gostava de um estilo
floreado, tudo se tornava muito elegante em certas fases do seu trabalho, não em
todas as fases, mas isso é outra história. No trabalho científico na sala de aula eu
tento fazer o máximo possível como Decroux ou na linha de Decroux. Mas no
momento em que inicio um processo de criação no palco, se se parecer com o
trabalho de Decroux ou com os exercícios técnicos da mímica corporal, acho que
temos um problema. Eu me lembro da primeira peça que fiz que quebrou com isso.
Eu levei dez anos para abandonar os combates e duos amorosos e conferênciasdemonstrações e coisas assim. E eu começava a peça de pé, com os pés em
posição paralela e me lembro quando as cortinas se abriram... eu não estava de
malha, tinha uma camisa e calça comprida, de pé, com os pés paralelos... meus
colegas ficaram chocados. Eu estava fazendo uma peça em que não estava com os
pés em rotação externa (en dehors) e não estava de malha31.
Para encurtar a história. Na aula, o mais fiel possível. No palco, o mais
independente de Decroux – o artista – possível.
GM: Como você vê a mímica corporal no panorama geral do teatro?
Por exemplo, um amigo meu acabou de receber um email de Joseph Seelig,
que é um dos diretores do London Mime Festival. E Joseph viu a peça no festival de
Avignon. E ele disse que era uma peça muito boa, “mas não posso incluí-la na
programação do London Mime Festival porque não há nenhum mercado para a
mímica corporal em Londres. Ninguém quer ver, ninguém tem interesse nisso,

31

Considera-se que, na mímica corporal decrouxiana, a utilização de uma pequena rotação externa (en dehors)
na constituição da base cumpre um papel tanto estético quanto funcional, na realização dos exercícios
técnicos.
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exceto alguns alunos”. E o outro grande festival em Perigueux também não
programa peças de mímica corporal. Porque há essa ideia de que a mímica é dura,
rígida, elegante... então, parece que temos muito trabalho a fazer. Tanto na sala de
aula quanto na sala de ensaio.
GM: No estudo da mímica corporal, há sempre uma questão que, embora
pareça claramente resolvida, sempre retorna, ou por estudantes da mímica ou
por espectadores:

o uso ou não do texto falado. O senhor pode falar um

pouco sobre isso?
Eu acho que é muito interessante falar sobre usar ou não o texto falado.
Decroux dizia “movimento rico, texto pobre” e vice-versa. Por “pobre” ele não queria
dizer necessariamente desinteressante ou chato. Do mesmo modo que Grotowski,
quando dizia “teatro pobre” não queria dizer desinteressante. Ele estava falando de
quando as coisas trabalham juntas lindamente e o ator está em primeiro plano. E,
claro, deste modo, ele é como Decroux. Mas quando Decroux falava sobre o texto,
ele queria dizer que todos os elementos deveriam trabalhar juntos para formar um
todo.
Isso tem a ver com combinação ou separação entre movimento e texto (não é
uma questão de quantidade!). Mas quando você começa a trabalhar com a mímica
corporal, você pode trabalhar com a mímica subjetiva ou com a mímica objetiva. E a
mímica subjetiva é sobre estados abstratos do ser. A mímica objetiva é sobre o
mundo externo. E muitas vezes quando as pessoas começam suas criações elas
ficam presas entre coisas como “se é mímica subjetiva, então é abstrata”, “se é
objetiva, é como contar uma história”. E elas tentam articular essas duas coisas. E
se perguntam: Vou usar objetos de cena? Quantos objetos de cena devo usar?
Então, as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Para mim, nunca foi
complicado porque sempre pensei na mímica como uma performance visual e
sempre usei o texto muito fácil e alegremente quando achava apropriado fazê-lo. E
nunca tentei fazer com o movimento o que apenas o texto pode fazer. Decroux dizia:
“Bem, você vai fazer uma pantomima de tudo?”. Talvez isso seja bom para “vou
beber um copo d’água”. Mas, se você entrar em um café e pedir um café
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descafeinado, será muito difícil fazer a pantomima de um café descafeinado. Há
muitos estágios do ser que podem ser expressos melhor com as palavras do que
com o movimento. Assim como há muitos estágios nos quais o movimento pode
expressar melhor do que qualquer outra coisa. Em suma, não há receita. Há
exercícios de composição que adoro fazer, que são caminhos que você pode
mostrar aos estudantes, há trabalhos criativos interessantes em outras áreas que
possibilitam os alunos a saltar para a criação. São modos de nos desbloquearmos
para criar.
O que Decroux nos deu foi uma caixa de cores de Joseph Albers. Joseph
Albers foi um dos fundadores da Bauhaus na Alemanha e quando o partido nazista
começou a crescer ele foi exilado para os Estados Unidos e trabalhou na
Universidade de Yale por muitos anos. E um amigo meu fez um curso com ele sobre
cores. E no começo do semestre, os alunos iam a uma livraria e compravam uma
caixa grande que era chamada de caixa de cores de Albers. E quando você abria a
caixa havia um tanto de papéis japoneses de 25 mm, mais ou menos, mas em todas
as cores do arco-íris. E eles começavam o semestre cortando esses pedacinhos de
papel em quadradinhos e criando composições de cores.
Então, eu acho que o trabalho de Decroux é como a caixa de cores de Joseph
Albers, mas você tem de ter coragem de picotar e mexer nas peças para ajustar de
acordo com sua vontade e combinar as partes da técnica com outras partes da
técnica. É uma coisa estranha de dizer para um mímico, mas você tem de encontrar
sua voz. E você tem de descobrir quem é. E você tem de fazer isso através do
processo criativo. E você encontra o sentimento de ser independente. Ah, leva muito
tempo só para aprender a técnica! Há um número mágico que sempre é referido por
todo mundo. Todo mundo fala em dez anos, por exemplo, para fazer um pote de
cerâmica que, quando retirado do forno, não vaze, rache ou outra coisa. Dez anos!
Para o básico! Minha esposa é professora de Pilates. Os estudiosos de Pilates
também falam em dez anos. Tudo é assim. Somente para o início básico são dez
anos. Depois, você pode começar a andar a passos largos.
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RESUMO
As questões levantadas neste artigo abordam as possibilidades de criação
cênica contemporânea através de exercícios composicionais com a Mímica Corporal
Dramática (MCD) de Etienne Decroux. O autor analisa algumas das críticas que
consideram a MCD ultrapassada identificando as diferenças entre o estilo
decrouxiano e a técnica propriamente dita para discutir perspectivas de criação
desvinculadas do estilo original. A discussão surge da problemática enfrentada pelos
praticantes da MCD, cuja aprendizagem se dá pelo estudo de peças e figuras
criadas por Decroux, utilizadas como instrumentos didáticos. Considerando que a
MCD foi construída de modo simbiótico com o estilo pessoal de Decroux, seria
possível criar na técnica fora do estilo? De que modo a MCD pode ser apropriada
nos processos de criação artística desvinculados do rigor do estilo decrouxiano? O
texto dialoga com o discurso de Etienne Decroux, perspectivas teóricas sobre o
processo criativo e experiências pessoais de criação e ensino, para investigar
composições nas quais foram elaboradas partituras corporais distanciadas da
poética decrouxiana. O autor se utiliza, por fim, da imagem oferecida por Thomas
Leabhart (2015) – a caixa de cores de Josef Albers – para traduzir esses
experimentos, apontando possibilidades de conexão da MCD com a
contemporaneidade.
Palavras-chave: mímica corporal dramática, processo de criação, composição
ABSTRACT
The questions raised in this paper deal with contemporary creative processes in
Etienne Decroux’s corporeal mime by using compositional exercises. The author
discusses the criticism of corporeal mime as an old-school technique and identifies
the differences between Etienne Decroux’s personal style and the technique itself in
order to point out some possibilities of creating theatrical works disconnected from
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that style. The issue stems from the difficulties of corporeal mime artists who learn
the technique by practicing technical procedures through artistic pieces created by
Decroux. As the technique was built upon Etienne Decroux’s personal style, would it
be possible to abandon the style without parting from the technique? How could
corporeal mime be applied in contemporary creative processes without the
rigorousness of Etienne Decroux’s style? The paper articulates Etienne Decroux’s
discourse, theoretical perspectives of creative processes and the author’s personal
experiences of corporeal mime to investigate the creation of “physical scores” away
from the original poetics of corporeal mime. Finally, the author uses the image given
by Thomas Leabhart (2010) of Josef Albers’ Color Box to discuss those experiments,
pointing out some of the possibilities of corporeal mime in contemporary times.
Key Words:
composition.
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A Mímica Corporal Dramática de Etienne Decroux (MCD) foi criada a partir de
matrizes político-ideológicas muito precisas e também em torno de convicções
estéticas muito rigorosas. Por essa razão, as críticas contemporâneas ao trabalho
de Etienne Decroux, em sua maioria, apoiam-se nas referências históricas para
alienar a técnica a um passado distante, com poucas possibilidades de conexão com
a

contemporaneidade.

Atribui-se

aos

mímicos

contemporâneos

certa

homogeneidade nos trabalhos, associada, em geral, ao uso dos fundamentos
técnicos, de procedimentos poéticos e de abordagens temáticas típicos do estilo
decrouxiano.
Em muitas linguagens artísticas, observa-se uma diferença entre a escola, a
poética dos movimentos artísticos, e o estilo, o modo como cada artista organiza tais
princípios. Pareyson (1997) afirma que a poética de uma obra de arte opera um
caráter programático nos diferentes estilos ou escolas aos quais se vincula. É desse
modo que artistas com estilos tão distintos quanto Monet e Manet são abrigados
pelo guarda-chuva da escola Impressionista, ou Beckett, Ionesco e Genet pelo
Teatro do Absurdo, mesmo a contragosto. Por outro lado, o estilo, de acordo com
Eco (2006, p. 30), “é o ‘modo de formar’, pessoal, irrepetível, característico; a marca
reconhecível que a pessoa deixa de si na obra; e coincide com o modo como a obra
é formada”.
Na MCD não é fácil identificar uma linha divisória entre a escola e o estilo.
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Afinal, além de criar a técnica, Decroux também criou na técnica. Ainda hoje,
aprende-se a MCD através de estudos, exercícios e figuras (peças corporais de
curtíssima duração) carregados do seu estilo particular e olhar sobre a vida e a arte.
Assim, já que a técnica foi construída de modo tão simbiótico com o estilo, é
possível pensar a MCD sem o estilo decrouxiano?
Não se pode negar que a construção da MCD esteja vinculada a um tempo
histórico preciso. A entrada de Decroux para o teatro dá-se no ambiente dos
grandes movimentos modernistas da primeira metade do século XX, da sucessão de
manifestos de natureza política e artística - Decroux também escreveu o seu - e de
reações a estéticas vigentes. Naquele momento, as vanguardas modernistas,
algumas das quais associadas a um movimento anti-teatralista (FERNANDES,
2010), propunham reformas que apontavam uma nova configuração da cena teatral.
Afastando-se da submissão ao texto dramático, alguns artistas se distanciavam da
representação da realidade, para ver o teatro como espaço de experimentação
artística dotado de leis próprias. Decroux pode ser agregado, sem dúvida, à corrente
dos chamados anti-teatralistas, como Maurice Maeterlinck e Edward Gordon Craig,
que se empenharam contra e conseguiram propor a ruptura de diversos paradigmas
teatrais vigentes no período. De acordo com Fernandes (2010), esses artistas
podem ser considerados
precursores de uma nova teatralidade, não mais baseada
na interpretação de um texto dramático por atores, mas
na mobilização de recursos de espaço, luz e movimento,
ou da palavra concreta e poética, para a constituição da
teatralidade. (FERNANDES, 2010, p.118)

Percebe-se no discurso decrouxiano uma articulação com o pensamento de
Mallarmé – uma peça de teatro deve ser como um poema - , de Maeterlinck - o ator
como obstáculo à arte – e de Craig – de quem Decroux retoma o discurso da
supermarionete para construir sua “marionete ideal” (DECROUX, 1994). Além disso,
há características formais na MCD que são aparentadas àquelas das proposições
Simbolistas:
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A estética simbolista demonstra uma virada para o interior,
distanciando-se do mundo burguês e dos seus padrões para
um mundo mais pessoal, privado e extraordinário. A
representação simbolista tinha lugar em pequenos teatros. Era
indiferente, distante e estática, envolvendo pouca energia física
(KIRBY apud LEHMAN, 2007, p. 94):

Em seu estilo e criações, Decroux apoia-se na constituição da teatralidade pela
corporeidade do ator, em veemente reação ao teatro burguês, como princípio
ideológico, e desenvolve características da subjetivação e hermetismo, como
princípios estéticos. Para Decroux, “basta que se esteja nu em uma moldura cênica
nua, sem palavras, sem música, para que o estilo e o símbolo se tornem
obrigatórios: eles sozinhos vestem”. (DECROUX, 1994, p.22, tradução pessoal).
Contudo, a natureza corporal de sua pesquisa o afasta da lógica do drama e o
conduz à exploração do tempo-imagem a partir da aplicação de muita energia física,
demonstrada ou escondida por procedimentos poéticos. O estilo decrouxiano
caracteriza-se, ainda, pela atenção geométrica, pela preocupação com a estilização
e o artificialismo, herança do Maneirismo em sua construção (BENHAIM in PEZIN,
2003). Segundo Leabhart (2015), “Decroux gostava de um tipo de movimento
floreado, tudo se tornava muito elegante em certas fases do seu trabalho – não em
todas – mas isso é história.” Pode-se acrescentar o gosto aparente pelas formas
arredondadas, marcado pela harmonia renascentista do homem vitruviano ou das
obras de Michelangelo, para quem uma boa escultura podia rolar ladeira abaixo sem
ter nenhuma de suas partes quebradas.
Nota-se no estilo decrouxiano a predominância de uma visão classicista dos
ideais de belo e beleza, em direto confronto com as discussões recorrentes na
construção da arte moderna. As palavras beau e beauté (belo e beleza), em
Decroux, estão muitas vezes articuladas a uma preocupação com o encantamento,
a harmonia das formas, a sensibilidade e o equilíbrio, em associação com aspectos
de natureza moral. O entendimento da arte como experiência do belo, qualidade de
encantamento e educação moral, aproxima-o, de algum modo, do pensamento
romântico de Schiller e aponta, para Decroux, uma direção contrária às apropriações
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feitas pelos artistas modernistas. Nota-se, em seu estilo, uma recusa do grotesco e a
busca de formas harmoniosas, em uma acepção clássica. Belo e beleza encontramse associadas a um valor moralizante, em correlações entre a expressividade
corporal e a moralidade, com analogias entre, por exemplo, a abertura do corpo e a
abertura do espírito. Para Decroux (in PEZIN, 2003, p.194) “[a] beleza está para o
corpo como a bondade para o coração”. A associação entre o belo e o bom – uma
lembrança da kalokagathía platônica - a busca de um ideal de perfeição e o desejo
de uma arte destinada à contemplação marcam a construção do estilo decrouxiano.
Decroux caminha, através da subjetivação, para uma espécie de cena-paisagem,
cujo contato se dá pela apreciação contemplativa e que propõe, primeiramente, o
encantamento sintetizado na expressão “c’est beau!” (é belo!).
Apesar disso, considerar a MCD apenas a partir do estilo pessoal do seu
criador é reduzir o potencial da escola, do projeto politíco-estético decrouxiano: a
criação de um sistema artístico que promete conferir ao ator – o indivíduo da
sociedade teatral – a liberação da influência ou submissão a qualquer forma de
poder heteronômico, pela investigação artística, em favor do desenvolvimento de
uma expressividade pessoal cênica engajada no pensamento coletivo.
A noção de escola, em oposição a estilo, também aparece no discurso de
Leabhart (2015) que associa a MCD à imagem da caixa de cores de Joseph Albers.
Segundo ele, Albers, um dos fundadores da Bauhaus, exilado nos Estados Unidos
por conta da perseguição nazista, solicitava aos seus alunos na Yale University que
comprassem uma caixa na qual havia papéis de seda japoneses em todas as cores.
Os alunos começavam o semestre cortando pedacinhos de papel para fazer
composição de cores e, desse modo, avançavam em sua aprendizagem sobre tons
e matizes, em combinações absolutamente pessoais.
Neste sentido, a MCD não se define apenas em torno do estilo pessoal de
Etienne Decroux, mas a partir de uma lógica sistêmica, adaptável a diferentes
matrizes e contextos sócio-culturais e históricos, permitindo o diálogo para a
dinamização criativa e transformadora de formas e estilos, evitando-se, com isso,
reproduções doutrinárias em processos criativos autorais.
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Então, de que modo a MCD pode ser apropriada nos processos de criação
artística contemporâneos desvinculados do rigor do estilo pessoal de Etienne
Decroux?
O reconhecimento da mímica em sua dimensão sistêmica permite levantar
princípios, sintetizados pela tríade peso/articulação/dinamo-ritmo, e procedimentos
(causalidades, edições, imobilidades, ponto fixo, inversão e repetição) que podem
ser transpostos para diferentes contextos criativos. A falsa noção de totalidade e de
vinculação exclusiva ao estilo original determinada pelos fundamentos técnicos é
substituída por uma perspectiva de transversalidade, de modo que esses princípios
e procedimentos podem se conectar, reorganizar, renovar-se dentro do próprio
sistema.
Este nível de transversalidade pode ser experimentado pela ênfase em
exercícios composicionais, nos quais os princípios e procedimentos da técnica são
aplicados, como na caixa de cores de Albers. É preciso dizer que a disciplina de
Composição – ao lado do Estudo Técnico, da Improvisação e do Repertório - é um
dos elementos integrantes da aprendizagem da MCD, mas é também, sem dúvida,
aquele que oferece maiores possibilidades de apropriação dos princípios em
detrimento do estilo. Os exercícios de composição possibilitam a exploração mais
livre de ações e têm como ponto de partida um movimento ou um gesto, imagens
diversas, trechos de poemas ou canções ou qualquer outro motivo deflagrador. A
infinidade de opções para deflagração do processo composicional é também
geradora de inúmeras possibilidades de caminhos a serem seguidos, de seleções a
serem feitas e de infinitas perspectivas de ordenação e configuração.
Exercícios que envolvem a manipulação quotidiana de objetos, mas com
inversão de relações espaciais

(por exemplo, mudanças de direção e nível

enquanto o objeto é manipulado), exploração dinamorrítimica de uma mesma ação,
ou transposição de imagens externas para a fisicalidade, dentre outras, são
estratégias que têm gerado experimentos significativos na relação entre a técnica e
o estilo.
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Como exemplos de composições que se definem na técnica, mas não no estilo,
podem ser mencionadas as peças The newspaper piece (O jornal), criação de
Steven Wasson, que representa as diversas sensações e efeitos, a luta interna
advinda da simples leitura cotidiana do jornal; La table (A mesa), inspirada na
temática do interrogatório político ou policial e La Chaise (A cadeira) um jogo de
ações e relação com o objeto, ambas de autoria de Thomas Leabhart, todas
aprendidas como parte de um repertório moderno de MCD, em oposição ao
repertório clássico de Etienne Decroux (que inclui peças emblemáticas como, por
exemplo, A lavadeira, O carpinteiro e A Usina). O desejo de experimentação na
técnica em poéticas contemporâneas tem norteado o meu próprio trabalho artístico e
aparece nas produções da Mimus – Companhia de Teatro, especialmente no
espetáculo Jogo da Memória (2012) em que regras e procedimentos de jogos
diversos (não necessariamente corporais) foram utilizados como elementos
deflagradores para criação, para tratar de questões urbanas contemporâneas
geradas pelo relato de um acidente de trânsito.
A

aplicação

dos

procedimentos

e

princípios

mencionados

permite

simultaneamente a filiação a uma escola artística, o descolamento do estilo original
e a possível construção de uma poética pessoal. Isso significa que, ao serem
abordados princípios e não apenas procedimentos técnicos, múltiplas perspectivas
se abrem para a instauração de processos de criação desvinculados do estilo
decrouxiano. Assim, na dimensão sistêmica, podem ser percebidos, através do
cruzamento de princípios, espaços de diálogo com estilos e poéticas os mais
variados, articulados pela noção de transversalidade. Assim como na caixa de
Albers, a MCD se torna um espaço de livre experimentação e jogo, de mistura de
cores e texturas, na dimensão dos desejos e perspectivas do artista criador.
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NO GLOSSÁRIO
Dínamo-ritmo
Deborah Moreira
Deborah Moreira é atriz e dramaturga, Mestre
em Artes Cênicas (PPGAC/UFBA), diplomada
em Mímica Corporal Dramática.

No delineamento dos caminhos estéticos e dos dispositivos procedimentais e
narrativos da Mímica Corporal Dramática (MCD), Etienne Decroux forjou um
elemento-chave para o desenvolvimento da ação dramática decrouxiana. A este
elemento deu o nome de dínamo-ritmo.
Então por que a palavra ‘dínamo-ritmo’? Poderíamos nos contentar
em dizer velocidade e força. Mas eis que eles são tão ligados que
frequentemente precisamos da palavra dínamo-ritmo, que indica
‘entrelaçamento’.
As más notícias, as boas notícias provocam no corpo manifestações
diferentes: são os dínamo-ritmos. A paixão é, antes de tudo,
dínamo-ritmo. É um luxo que um animal possa se deslocar e há
animais que não se deslocam de modo algum. Como manifestações
únicas eles têm a contração e o relaxamento: isso é dínamo-ritmo.
Sim, o dínamo-ritmo é o que exprime mais intensamente a paixão.”
(DECROUX, 2003, p.129)32

Os dínamo-ritmos atuam, na mímica decrouxiana, como agentes narrativos
específicos que entrelaçam dinâmica e velocidade, combinando tempos fortes e
fracos, alternando-se em intervalos regulares com o propósito de conferir qualidades
distintas às ações. Para Decroux, o dínamo-ritmo é a alma do movimento, ao
conferir particularidade às ações, traduzindo o humano com sensações, impulsos e
estados.
Como procedimento técnico, os dínamo-ritmos se inscrevem no campo do
32

Trad. George Mascarenhas
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imagético e sensorial e têm a função de marcar na fisicalidade do ator aspectos de
difícil expressão ou que escapem à palavra.
O dínamo-ritmo sonda territórios, perscruta situações, relações, emoções e
tenta capturar o que geralmente é comunicado por meio de uma atitude, um olhar ou
uma intensidade com a qual agimos ou ainda a maneira como dizemos ou não
dizemos algo. Desse modo, os dínamo-ritmos têm a função primeira de qualificar e
singularizar as ações através do modo como elas são executadas.
Os dínamo-ritmos podem ser utilizados para exprimir estados e também para
propor modos de elaboração da trama bem como variações em seu curso. Eles são
combinações desenvolvidas a partir de duas qualidades básicas de movimentação
presentes na mímica decrouxiana: o movimento ligado (le fondu) e o movimento em
explosão (la secousse).
O dínamo-ritmo dá à mímica corporal mais sua vida do
que sua forma. Cinestesicamente, isso depende da
dosagem de tensão muscular utilizada na duração e
velocidade do movimento. Por exemplo, a mais básica
manifestação do dínamo-ritmo é a secousse, ou choque.
O choque é a fisicalização do impulso da ação, a
centelha de intenção ou o desejo presente numa
atividade motora. Isso envolve uma breve e quase
invisível tensão dos músculos, de modo a gerar uma
força aplicada à ação. O choque pode iniciar o
movimento ou, quando utilizado no meio de uma frase
corporal, pode dar a impressão de uma pontuação,
parada do movimento ou mudança de direção. O choque
é complementado pelo fondu, ou prolongamento, que
libera a tensão da força aplicada na realização da ação.
O prolongamento é como a reverberação de uma
explosão, o momento que se segue após o impacto de
um terremoto, ou na representação decrouxiana, a
reação de um caramujo ao perceber, com sua antena, um
objeto que o obstrui. (SKLAR, 1997, p.71 ) 33

Existem seis tipos de dínamo-ritmos na mímica decrouxiana: Toque motor,
Toque Butoir, Antena de Escargot, Pontuação, Vibração e Toque Global.
33

Tradução pessoal.
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a) Toque Motor
O Toque Motor é constituído por um movimento explosivo seguido de uma
ressonância, ou seja, uma explosão muscular com deslocamento, acompanhada de
um movimento lento e contínuo. O exemplo clássico do toque motor, frequentemente
descrito em aulas de mímica corporal, é o de um livro pesado que cai sobre um chão
empoeirado. O golpe do livro sobre o chão corresponde à explosão, ou ao “choque”,
e a poeira que sobe, à ressonância.
Tomemos um segundo exemplo, da vida cotidiana, para ilustrar o
funcionamento desse dínamo-ritmo: a ação de pegar uma chave no chão. Este
exemplo será utilizado como referência para os outros dinamo-ritmos, considerandose, para cada um deles, o grau de elaboração e imaginação que alterará a aparência
cotidiana desta ação, em favor de uma construção artística.
Digamos que distraidamente, você deixe cair uma chave no chão. Você olha
para baixo, movendo a cabeça. Em seguida, você se abaixa para pegá-la no chão.
Ao aplicarmos o dinamo-ritmo, a ação se dividirá em dois momentos. No
primeiro momento há um deslocamento abrupto da cabeça para baixo, para olhar a
chave no chão, o que correspondente ao “choque” ou “toque”. No segundo tempo,
todo o corpo se abaixa, vagarosa e continuamente, para pegar a chave no chão, em
ressonância ao movimento explosivo da cabeça.
b)Toque Butoir
De acordo com o dicionário Larousse o termo butoir é definido como um limite
fixado com antecedência para controlar a progressão de elementos como preços,
salários, velocidades, etc. ou a colocação de um obstáculo artificial na extremidade
de uma via férrea para parar os veículos que venham a este ponto, ou ainda uma
peça, fixada na parede, contra a qual uma porta se bate no final da abertura. O
Dictionnaire de La langue Française descreve o termo como peça destinada a
interromper o movimento de um dispositivo, criando-lhe um obstáculo. O Ortolangue,
por sua vez, compreende butoir como ferramenta de forma variável que serve para
esculpir a madeira.
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Nessas definições, o ponto comum é justamente o estabelecimento de um
limite, um obstáculo.
No sistema teatral decrouxiano, o Toque Butoir difere do Toque Motor pelo
acréscimo de mais uma interrupção na ação:

duas explosões musculares com

deslocamento seguidas de uma ressonância, movimento lento e fundido.
Retomemos a ação de pegar uma chave no chão, mas desta vez você percebe
que a chave está caindo. Antes de cair no chão, como por surpresa, você olha
bruscamente em direção à chave. Em seguida, tenta pegá-la ainda ar. Finalmente,
abaixa-se para pegá-la no chão.
A ação aqui é executada em três etapas: dois choques iniciais (olhar a chave e
tentar pegá-la), seguidos da ressonância (abaixar-se lentamente para pegar a
chave). O Toque Butoir assemelha-se bastante ao Toque Motor, diferenciado
apenas pelo segundo choque antes da execução da ressonância.
c) Antena de Escargot
O terceiro dínamo-ritmo é a Antena de Escargot, o dínamo-ritmo da
“sensibilidade”. A nomenclatura decrouxiana faz referência ao contato da antena do
molusco com superfícies exteriores e a sensibilidade que advém desses momentos
de encontro.
Ao explorar objetos, superfícies, alimentos, etc., o escargot aproxima a sua
antena para estabelecer o contato. Tal aproximação é, contudo, cuidadosa, feita de
modo suave e lento. Ao efetivar o contato, o escargot geralmente reage em
sensibilidade, executando uma vibração seguida de um recuo. A este dínamo-ritmo
associa-se, em aulas de mímica decrouxiana, a imagem do contato do corpo com
superfícies excessivamente quentes ou frias ou asquerosas, o que provoca uma
reação semelhante à do caramujo: ao tocar a superfície, recuamos - como em um
reflexo involuntário – com uma pequena vibração muscular.
Retomemos o nosso exemplo. Desta vez, porém, a chave caiu em alguma coisa
viscosa, na lama ou algum outro elemento repugnante. Você se abaixa,
cuidadosamente, para pegar a chave no chão e ao tocá-la, argh!, recua, com
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aversão (a mão em leve vibração) deixando a chave no lugar.
Imersa na tessitura da Antena de Escargot a ação de pegar a chave recebe
uma dose forte de volatilidade, tornando-se quase desenraizada de si mesma na
medida em que vai ser executada e se desfaz, paira no ar, deixa reticências.
d) Pontuação
O quarto dínamo-ritmo recebe o nome de Pontuação e é descrito por uma
parada associada a uma explosão muscular, no mesmo lugar, sem deslocamento,
ao término de uma ação. A pontuação é como uma espécie de ponto final ou de
exclamação colocada no final de uma frase.
Em nosso exemplo, a pontuação aconteceria no momento exato em que você
pega a chave no chão. Ao concluir a ação, os músculos se contraem no mesmo
lugar, sem deslocamentos, extensões ou flexões visíveis, exceto aquelas que já
foram realizadas para pegar a chave.
Tecnicamente, a ação é executada, nesse caso, por um deslocamento lento –
uma partida imperceptível - para pegar o objeto. No final, tem-se contudo, a surpresa
de uma contração muscular e imobilização momentânea. Ao utilizarmos a pontuação
na trajetória de uma ação, podemos salientar o ato em si, sua fixação, sustentando a
ação, por alguns segundos, em seu instante de arremate dado pela explosão
muscular e imobilidade.
d) Vibração
Em Física, a vibração é um fenômeno mecânico no qual ocorrem oscilações
em torno de um ponto de equilíbrio. Exemplos deste fenômeno estão em toda parte:
nos instrumentos musicais, em um diapasão manual, nos eletrodomésticos, nas
máquinas de modo geral. A vibração, porém, é considerada, em muitos casos, como
uma perda de energia que deve ser evitada, especialmente no caso dos motores. Na
mímica corporal, esse “desperdício” de energia será utilizado para conferir uma
qualidade expressiva ao movimento.
O quinto dínamo-ritmo da mímica corporal, a Vibração se caracteriza por um
deslocamento no espaço em que toda a musculatura envolvida vibra, como uma
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pressão progressiva. Tecnicamente, isso se realiza em dois momentos. No, primeiro,
a vibração acontece no lugar, ou seja, toda a musculatura vibra sem o
deslocamento. A força da vibração no mesmo lugar permite, em seguida, o
deslocamento no espaço da parte em questão.
O exemplo trazido por Etienne Decroux para esse dínamo-ritmo é o do som de
um carro que se aproxima. Enquanto o carro está longe, o som parece pouco
intenso, mas à medida em que o veículo se aproxima, chega ao máximo de volume
e se dissipa, em seguida, quando o carro segue o seu trajeto. O barulho do carro
corresponde à vibração muscular.
A pressão crescente e concentrada da Vibração instaura uma qualidade da
densidade na ação realizada. Então, como executar, nesse contexto, a ação de
pegar a chave no chão? Uma possibilidade é imaginar que você esteja em um
ambiente denso, como se o ar fosse sólido. Atravessar essa materialidade implica
em certa vibração, um esforço muscular para realizar a ação. Você olha para o chão,
com resistência, certo esforço muscular, sente seu corpo crispar dos pés à cabeça,
em uma compressão que aos poucos se intensifica à medida em que você se abaixa
e avança no espaço, aproximando-se da chave. A resistência aumenta ainda mais
chegando ao nível máximo de tonicidade para, enfim, ser liberada, desbloqueando a
ação e, num impulso, permitir que o trajeto seja concluído.
f) Toque Global
O sexto e último dínamo-ritmo é o Toque Global. Ele descreve um
deslocamento que parte rápida e inesperadamente de um ponto inicial e chega, tão
inesperadamente quanto foi a sua partida, a um ponto final. Este mecanismo traz em
si uma dinâmica muito precisa, o que pode atribuir à narrativa um caráter tão ágil
quanto fragmentado.
Em nosso exemplo da chave, abaixo-me rapidamente para pegar a chave, sem
transições, como se a ação fosse editada em duas fotos: na primeira, estou de pé;
na segunda, estou abaixado com a chave na mão.
A ação de pegar a chave se constrói, neste caso, de modo imediato e preciso.
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Em um momento olho a chave, no outro a pego no chão. A ação ganha contornos de
transitoriedade, já que começa e termina como um flash que se acende e apaga.
Torna-se um ato provisório, porém, completo em si mesmo.

Sob a matriz dos dínamo-ritmos, diferentes qualidades são trazidas às ações
atribuindo-lhes intensidades, estados e funções bem diversas, o que abre espaço
para possíveis alterações no sentido do que é comunicado, bem como no
delineamento e ordenação do fluxo narrativo. Uma vez que alteramos e
resignificamos as ações, por meio da modulação dínamo-rítmica, o trajeto se refaz e
engendra distintos caminhos em sua elaboração.
O balizamento poético dos dínamo-ritmo propõe capturar o humano
metaforizado pela ação de forças que o levam a precipitar-se em hesitações,
contemplações, embates, devaneios, lutas, etc. Ao jogar com os dínamo-ritmos
como “alma do movimento”, o mímico decrouxiano deseja tornar visível o invisível –
forças mentais, afetivas e sociais esculpem o seu trajeto. Nesse circuito narrativo,
estimula-se a fantasia de quem faz e de quem vê, suscitando uma participação ativa
dos seus interlocutores para a produção de sentidos tão infinitos quanto são as
subjetividades com as quais dialoga.
A aplicação dos dinamo-ritmos intenciona materializar imagens, estados,
emoções, relações, de modo a fazê-las jorrar em imaginários, corpos, superficies
textuais, perseguindo caminhos que, como afirma Calvino (1990, p. 133), possam
“construir obras que correspondam ao rigor da geometria do cristal e à abstração de
um raciocínio dedutivo.”
Na minha pesquisa com a mímica corporal dramática, além da investigação
dos princípios e procedimentos decrouxianos aplicados à elaboração da ação e seus
possíveis caminhos de desenvolvimento, no âmbito da fisicalidade, tenho me
dedicado também à exploração de transposições dos recursos narrativos para o
campo da dramaturgia textual, no intuito de dialogar de modo mais potente com
esse sistema artístico. Ao compreender os expedientes decrouxianos também como
princípios geradores de desenvolvimentos criativos, pode-se aplicá-los a campos
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teatrais diversas, em diferentes amplitudes e extensões.
Percebo que o estudo com os dínamo-rítmos traz especificidades ainda por
serem escrutinadas no que tange às possibilidades de relação texto-cena e da
criação acerca do drama nos moldes da contemporaneidade. Diferentemente do
estudo com as causalidades34, o dínamo-ritmo circunscreve-se à zona do
interpessoal. Assim, os desdobramentos relacionais que estimulam, afetam os fluxos
causais mas, sobretudo, alteram o microcosmo no qual se inserem. De que modo
tais caminhos se tecem no trabalho de artesania textual dramática ainda cabe
investigar.
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