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RESUMO 

 

 O presente trabalho é a explicitação do percurso de pesquisa em torno da 

forma lírica do teatro, com a intenção de construir procedimentos de pesquisa e 

protocolos de funcionamento para o aprofundamento no objeto. O trabalho gerou 

ainda a criação de acervo multimídia organizado e catalogado. 
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ABSTRACT 

 

 The present work is the explicitation of the path of research on the lyrical 

form of theater, building research procedures and protocols of operation for a 

deeper study on the object. The work has also generated multimedia collection, 

organized and cataloged. 
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1. Introdução: Nascente 

 

A escritura dessa dissertação é resultado direto do desenvolvimento da 

pesquisa da qual ela se originou. Caminha no entroncamento de diversos vetores 

que só se fizeram presentes durante seu desenvolvimento e modificaram tanto a 

própria pesquisa quanto os resultados alcançados.  

Se por um lado houve perdas significativas quanto ao desenvolvimento do 

objeto inicial, os ganhos no que tange ao resultado final da pesquisa parecem 

satisfatórios e apontam para um caminho que pode ser continuado. Além disso, o 

projeto construiu mecanismos de pesquisa que podem ser aproveitados dentro do 

campo científico no qual ela está inserida. 

A pesquisa original não foi desprezada, mas colocada em um horizonte 

mais extenso. Assim o objeto inicial que era a pesquisa em torno de uma cena 

liricizada, suas manifestações, formas de organização e possibilidades, foi posto 

de lado para enfatizar o processo da pesquisa, sua construção e desenvolvimento, 

suas ações e organizações, e isso tendo em vista que ela não se realizou numa 

construção linear, mas num fluxo constante de idas e vindas, que a escritura linear 

tenta enfim ordenar.  

Ter um objeto a perseguir, e não iniciar a pesquisa tendo como objetivo 

criar uma metodologia de pesquisa em si, fez com que fosse desenvolvido um 

método particular. Uma vez que foi uma construção para uma finalidade específica 

– o estudo da cena liricizada – o processo construiu ações que podem ser 

generalizadas às demais pesquisas do campo. 

Por ter um alvo a perseguir que não o estudo de metodologias de pesquisa 

em si, houve o ganho na criação de ferramentas não encontradas em outros 

modelos. Criou-se um modelo que adaptou instrumental de outros campos para 

criar uma estrutura que auxiliasse nas questões que se apresentavam dentro do 

universo da pesquisa em artes. 

Diversas forças se entrelaçam nesse projeto. A história do próprio projeto é 

um dos principais geradores de métodos e ações, que fizeram com que o objeto 

fosse alterado durante o percurso de pesquisa. Desta forma, a história da 
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pesquisa e a dissertação acabam por caminhar, nessa etapa final, de maneira a 

construir uma explicitação das opções realizadas e das ações tomadas. 

Muitos métodos de pesquisa não foram planejados, se desenvolveram no 

decorrer da pesquisa e só se estabilizaram ao final de meses sendo aplicados. Em 

muitos sentidos foram acidentais, encontros casuais, respostas inesperadas que a 

pesquisa trouxe e que só puderam ser incorporadas a ela porque havia espaço de 

manobra suficientemente largo para que isso ocorresse. 

Enfocar o projeto em seu processo de realização é afirmar que o processo 

foi per si resultado, e que a dissertação é parte desse processo de pesquisa, não 

sua conclusão final. O resultado não se restringe a ela, embora nela tenha 

culminado.  

Questões que foram levantadas inicialmente foram descartadas mesmo 

sem resposta e outras que apareceram no percurso foram colocadas como 

prioridade, alterando a própria estrutura da pesquisa. Assim, a questão da 

construção da terceira coluna – a coluna da forma liricizada do teatro –, que seria 

uma complementação das proposições que Bertolt Brecht escreveu no texto 

“Notas sobre a ópera Ascensão e queda da cidade de Mahoagonny” (BRECHT, 

2005) no qual ele produz um quadro comparativo entre a forma dramática e a 

forma épica do teatro, foram adiados para que novas questões – a saber, a 

contribuição para o campo de pesquisa e como preencher lacunas encontradas 

nele – fossem priorizadas.  

Entendo o campo de pesquisa a partir de Pierre Bourdieu, que o define 

como a soma dos agentes participantes do campo delimitado, seja artístico 

científico, jurídico ou literário, e as instituições que produzem, reproduzem ou 

difundem a arte, a literatura ou a ciência. Esse campo delimitado é um “mundo 

social como os outros, mas que obedece a leis sociais mais ou menos específicas” 

(BOURDIEU, 2004). Sendo essencial sublinhar a necessidade de autonomia que o 

campo precisa e deve adquirir para constituir-se como uma disciplina e a partir 

dessa conquista de autonomia ser capaz de refratar, de retraduzir os 

acontecimentos do campo social que o estão circunscrevendo. 
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A contribuição ao campo aparece durante todo o processo, desde o 

embrionário projeto de pesquisa1 até a alteração para o foco que o sucedeu. Pode 

ser considerada uma meta a ser alcançada. Essa meta, geradora de métodos 

mesmo quando não explicitamente presente, está como sombra que nunca 

esvanece sempre a perseguir a pesquisa passo a passo.  

De forma que, ao identificar a ausência de métodos para coleta de dados 

audiovisuais em artes cênicas, seu armazenamento e difusão, assim como a 

ausência de métodos de mensuração das atividades realizadas dentro da 

pesquisa, foram construídas possibilidades que atendessem a essas ausências. 

É patente a divisão que ocorre na estrutura da própria dissertação.  Na 

primeira parte que inclui a introdução temos uma circunspeção do pesquisador e 

em seguida o ambiente no qual a pesquisa se insere, aceitando o pós-

modernismo como referência, mesmo com ressalvas. Finaliza-se essa primeira 

parte com uma pequena entrada no objeto inicial, a forma liricizada do teatro e a 

complementação das proposições de Brecht.  

Na segunda parte da dissertação temos um desvio, que aparenta um 

retorno, mas que na verdade é o que a pesquisa construiu de mais palpável e 

coeso: métodos e protocolos de funcionamento para a sua própria realização. No 

método temos os processos realizados, sua construção e aplicação enquanto 

considera-se protocolo os conjuntos de regras para uma determinada ação 

específica. Assim, temos um método de mensuração do tempo aplicado, dos 

recursos disponíveis e protocolos para o armazenamento dos dados, a coleta de 

material audiovisual e a difusão.  

Na segunda parte também encontramos um acervo que foi construído e que 

ainda está em desenvolvimento e procura estabelecer protocolos para sua 

difusão. 

Dessa forma, o desvio realizado pela pesquisa ruma para outra direção e 

não retorna ao objeto inicial.  

 

                                              
1 O  Pro je to  de  pesqu isa  como apresen tado  para  a  en t rada  no  Programa de  Pós -Graduação  em 
Ar tes  Cên icas  da  ECA -USP segue  anexo  à  disser tação .  
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1.1 Esboço de auto-análise 

 

 O subtítulo dessa seção é homônimo do livro de Pierre Bourdieu. Essa 

liberdade foi tomada para tê-lo como horizonte a manter à vista. Não por se 

acreditar que seja possível realizar algo que se assemelhe a uma visão tão ácida 

e lúcida como a de Bourdieu, do seu percurso e de sua história, mas pela 

convicção de que, como ele coloca no início de seu livro, a compreensão é 

primeiramente estar ciente do campo com o qual e contra o qual nos fazemos 

(BOURDIEU, 2005; 40). 

 Segue-se dois caminhos que formam esse trabalho. Do lado esquerdo uma 

breve contextualização sobre as questões em torno da cena liricizada e do direito 

o percurso de formação multidisciplinar que caracterizou minha formação e levou 

a escolha do tema de pesquisa.  

  

O estudo dos gêneros Desde o princípio do percurso 
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poderia parecer diacrônico, visto a 

tendência contemporânea à 

desterritorialização e ao 

esfumaçamento de fronteiras. Mas 

exatamente porque a fluidez se 

torna norma e artistas transitam 

entre as categorias, o estudo dos 

gêneros pode oferecer pontos de 

referência e orientação.  

 A cena liricizada é uma 

construção que coloca dois 

arcabouços teóricos distintos: o 

primeiro envolve a cena e suas 

manifestações; o segundo é o 

conceito de gêneros literários. A 

integralidade do sistema proposto 

está em sua capacidade de criar 

subsistemas, em que alguns 

parâmetros são mantidos tanto de 

um quanto de outro, sempre em 

busca de coesão. Esses 

subsistemas são capazes de 

acessar parte da cena 

contemporânea antes de suas 

classificações como, o teatro 

performativo de Josette Féral 

(2008) ou o teatro pós-dramático de 

Hans-Thies Lehmann (2008). 

 Devemos atentar para a 

ausência significativa da categoria 

lírica nos discursos analíticos sobre 

e da formação em Artes Cênicas fui 

impelido a estar sempre em fronteiras. 

Assim foi ao iniciar os estudos de 

graduação em diversos campos 

concomitantes. No fim dos anos 90, 

adentrei em duas faculdades 

particulares; Cinema na FAAP e 

Filosofia na USJT. Apesar da 

segunda ser um curso gratuito, visto 

que a Universidade São Judas 

oferece bolsa integral a todos os 

estudantes de filosofia, o desejo de 

realizar os estudos em uma instituição 

pública fez com que eu realizasse 

uma jornada tripla, fazendo cinema de 

manhã, um curso preparatório para 

vestibular à tarde e à noite o curso de 

filosofia. 

Em 1999, abandonei o curso 

de cinema e iniciei os estudos em 

Artes do Corpo, com ênfase em 

Performance, que concluiria em 2006, 

com orientação do Prof. Dr. Renato 

Cohen na PUC-SP.  

O interesse pela filosofia 

permaneceu e a iniciação científica 

teve como tema a Teatralização do 

conhecimento, e se perguntava como 

transformar conteúdos filosóficos em 

obras teatrais. 

Essa experiência de buscar 
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a cena. Esse silêncio deve ser visto 

como parte do discurso e, como 

aponta Foucault (2008), tudo tem 

seu lugar e seu tempo para ser dito 

e aceito e isso envolve questões 

para além do discurso, envolve 

questões de âmbitos sociais ou 

econômicos. O discurso, ao excluir 

e silenciar sobre um assunto, está 

delimitando áreas de poder e de 

atuação. Quanto mais explícitas 

forem as categorias, mais podem 

ser acessadas, mais deixam de ser 

um conhecimento oculto e utilizado 

apenas por um círculo restrito. De 

forma que as categorias podem ser 

utilizadas para entender e usufruir a 

cena contemporânea.  

O estudo da cena liricizada, 

serviria como um arcabouço 

ferramental para acessar teorias 

mais específicas, como o teatro 

performativo de Josette Feral, ou o 

teatro pós-dramático de Hans-Thies 

Lehmann. Como ela é um elemento 

sistêmico de base, serve como 

propositor de possibilidades. Essas 

ferramentas auxiliariam no 

entendimento do que é visto e no 

entendimento do processo de 

criação. 

campos de conhecimento diferentes e 

então encontrar os pontos de conexão 

em busca de sistemas mais 

complexos passou a ser uma busca 

nos estudos e na criação.  

Na conclusão do curso em 

Performance e Teatro foi defendida a 

idéia de uma Hipercena, uma cena 

que fosse a síntese de características 

hipertextuais cênicas. 

O curso de filosofia foi 

abandonado em 2002, mas a 

experiência de trabalhar com campos 

de investigação diferentes continuou a 

ser uma prática. 

Assim, ao adentrar a 

Universidade de São Paulo para a 

formação em Direção Teatral não 

foram menores as tentativas de criar 

sistemas híbridos, procurando 

experimentações que buscassem um 

trabalho fronteiriço, levando à 

realização de trabalhos com públicos 

cada vez mais restritos, criando 

ambientes imersivos nos quais o 

público compartilhava um fragmento 

de visão de mundo. Foi o que 

aconteceu no projeto de conclusão do 

curso, Além de cada solidão, 

realizado em parceria com a turma de 

formandos da UNICAMP em 2005 e 
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 Pretende-se possibilitar o 

uso de ferramentas para conseguir 

um olhar crítico sobre trabalhos que 

operam nessa freqüência, de 

maneira que a crítica possa 

entrelaçar um conhecimento que 

não parte da razão lógica 

discursiva. O público pode ser 

orientado numa vertente no qual o 

acesso ocorre por esses outros 

sentidos e o criador pode ter mais 

clareza dessa lógica dos sentidos 

que ele realiza e manipula. E, 

principalmente, é possível entender 

a quem essa forma cênica atende. 

Quais os interesses que a movem 

ou poderiam mover, uma vez que 

não há resposta definitiva, vale a 

constante vigilância e a perpétua 

reflexão uma vez que o sistema 

aberto está em transformação como 

condição sine qua non. 

 Através do mapeamento das 

referências, do entendimento da 

ausência desse arcabouço, do 

estudo dos sistemas formadores, a 

pesquisa procuraria alcançar o 

objeto cercando seu entendimento. 

2006. Nesse projeto um público 

restrito de 35 espectadores era 

posicionado no centro da cena. Todo 

o trabalho ocorria em torno a ele 

numa estrutura cênica de aço e tecido 

com uma sonorização trezentos e 

sessenta graus.2  

Esse diálogo com a prática de 

experimentação cênica fomentou a 

busca por ferramentas que pudessem 

ser utilizadas em processos de 

criação. 

Nessa perspectiva, o estudo 

da cena liricizada passou a ser cada 

vez mais solicitado, uma vez que os 

espetáculos passaram a trabalhar 

com polifonias, simultaneidade e 

ausência de personagens, 

obedecendo a parâmetros de 

contigüidade. 

Portanto, o estudo da cena 

liricizada começou a ser traçado e a 

aproximação com o objeto passou a 

ser um desejo.  

 

                                              
2 O  espe tácu lo  Além de  cada  So l idão  é  pa r te da  d isser tação  na  seção  3 .3 .2 .2  Ca ixa  do  Acervo  
(ex te rno)  
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A primeira seleção da amostragem, entendendo amostragem como objeto a 

ser estudado, se deu a partir do livro O Teatro Épico,3 de Anatol Rosenfeld. Essa 

amostra foi redefinida, de forma que fizesse parte dela apenas a denominada 

Parte I do referido livro, contendo as seções: 1. Gêneros e Traços Estilísticos, 2. 

Os gêneros Épico e Lírico e seus traços fundamentais e 3. O Gênero dramático e 

seus traços estilísticos fundamentais, nos quais Rosenfeld trata especificamente 

da teoria dos gêneros. Essa primeira amostragem levou ao texto “Notas sobre a 

                                              
3 Rosen fe ld ,  Ana to l  O tea t ro  ép ico  3 ª  ed ição ,  São  Pau lo ,  Ed .  Perspec t iva ,  1994 .  pp  15 -36 .  
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ópera Ascensão e queda da cidade de Mahagonny”4, de Bertolt Brecht, 

constituindo assim seu núcleo central precisamente o quadro comparativo entre a 

forma dramática do teatro e a forma épica do teatro.  

A segunda amostragem foi composta pelos textos “Por uma poética da 

performatividade: o teatro performativo”5 de Josette Féral, pelo capítulo “Epílogo”6 

presente no livro “Teatro Pós-dramático”, de Hans-Thies Lehmann, e pelos  

capítulos “Os Desvios da Ficção”7 e “Posfácio”8, presentes no livro “O futuro do 

drama”, de Jean Pierre Sarrazac, além do artigo “O dente, a palma”9, de Jean 

François Lyotard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
4 BRECHT, Ber to l t  “Notas  sobre  a  ópera  Ascensão  e  queda  da  c idade  de  Mahagonny ”  in  
Estudos sobre  teat ro;  t r adução  de  F iama Pa is  Brandão :  [ tex tos  co le tados  por  S ieg f r ied 
Unse ld ] .  –  2 .  Ed . ,  R io  de  Jane i ro .  Ed i to ra  Nova  Fron te i ra ,  2005  
5 FÉRAL,  Jose t te .  “Por  uma poé t ica  da  per fo rmat iv idade :  o  tea t ro  per fo rmat ivo ”  in  Rev is ta  Sa la  
Pre ta  08 /2008  PPG Ar tes  Cên icas  Depar tamento  de  Ar tes  Cên icas  Esco la  de  Comun icação  e  
Ar tes  Un ive rs idade  de  São  Pau lo ,  São  Pau lo ,  2008 .  p .  197 .  
6 LEHMANN, Hans -Th ies .  “Ep í logo”  in  O tea t ro  Pós  Dramát ico  São  Pau lo ,  Ed i to ra  Cosac  & Na i f ,  
2008  p .  407 .  
7 SARRAZAC, Jean -Pie r re .  “Os  Desv ios  da  F icção”  in  O fu tu ro  do  d rama Por to ,  Ed i to ra  Campo 
das  le t ras ,  2002  p .  175 .   
8________________. “Pos fác io ” i n  O fu tu ro  do  d rama Por to ,  Ed i to ra  Campo das  le t ras,  2002 .  

p .  225 .  
9 LYOTARD, Jean -Franco is .  The  Too th ,  the  Pa lm In  SubS tance ,  Vo l .  5 ,  No .  15 ,  Soc io -Cr i t i c ism 
(1976) ,  pp .  105 -110 .  
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2. Rumo à cena liricizada 

2.1 Cubo Mágico10: Símile das problemáticas da Estética Pós-

Moderna 

 

 

O cubo de Rubik, também chamado o cubo mágico, é um quebra-cabeça 

tridimensional inventado pelo húngaro Ernő Rubik em 1974. Originalmente foi 

chamado de "o cubo Mágico" por seu inventor, mas o nome foi alterado pela Ideal 

Toys para cubo de Rubik[1]. O cubo de Rubik possui 43.252.003.274.489.856.000 

(43 quintilhões) em escala curta e 43 trilhões (em escala longa) de diferentes 

combinações possíveis. Se alguém pudesse realizar todas as combinações 

possíveis a uma velocidade de 10 possibilidades por segundo, demoraria 136.000 

anos, supondo que nunca repetisse a mesma combinação. Ernő Rubik, inventor 

deste quebra-cabeça, demorou um mês para resolver o cubo pela primeira vez. 

Escolher o brinquedo cubo mágico para iniciar a dissertação é uma 

tentativa de figurar, desde o início, as problemáticas possibilidades que se 

apresentam hoje tanto para a criação quanto para a análise, a discussão e a 

especulação na arte. Assim, acabaremos por adentrar tanto em questões das 

poéticas pós-modernas quanto em especulações sobre as possibilidades em 

estética11. 

                                              
10  Or igem: Wikipéd ia ,  a  enc ic lopéd ia  l i v re .    
11 Tendo  em v is ta  a  d i fe renc iação  dada  en t re  es té t ica  e  poé t ica  de  Lu ig i  Pareyson  que  def ine  
“que  a  es té t ica  tem um cará te r  f i losó f ico  e  especu la t ivo  enquan to  que  a  poé t ica ,  pe lo  con t rá r io ,  
tem um cará te r  p rogramát ico  e  opera t ivo”  Pareyson ,  Lu ig i  Os problemas da  esté t ica  São  
Pau lo ,  Ed i to ra  Mar t ins  Fon tes ,  2001 .  
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O cubo mágico é um brinquedo, que, para aqueles que já tentaram, não 

tem uma resolução simples. Ao procurar solucionar um dos lados, normalmente, 

os outros são desfigurados completamente. Além disso, sua tridimensionalidade 

faz com que a visualização do todo seja muito complexa, de maneira que sempre 

alguma parte está fora do campo de visão. Por estas razões, ele é um símile 

bastante eficiente dos problemas estéticos da pós-modernidade.  

Assim, mesmo em um livro de fôlego que tente abordar todos os aspectos 

do pós-moderno, como é o caso da coletânea organizada por Barbosa e 

Guinsburg (2008) com mais de 700 páginas, é inevitável que faces fiquem 

embaralhadas ou mesmo esquecidas.  

Portanto, vale tentar uma aproximação que não queira resolver todas as 

questões, desvendando o “cubo mágico”, mas ensaiar uma abordagem que, muito 

embora tenda a deixar questões em aberto, mantenha-se na perspectiva que  

admite o problema não resolvido com simplificações. Enfim, deve-se buscar 

caminhos que se alinhem à proposta de ir além das dicotomias nas quais o 

modernismo estava inserido, como observa Huyssen ( HUYSSEN, 1991), e 

assumir que a complexidade acaba por deixar algumas lacunas. 

          No pós-modernismo contemporâneo, como defendido por Huyssen, 

devemos buscar formas de escapar das dicotomias que se afiguravam no 

Modernismo. Devemos buscá-las em especial na análise de obras e de artistas, 

que criaram após os anos 70 – quando o conceito de pós-modernismo ganha 

estatura e começa a se firmar12 – até os dias de hoje, quando, ainda de acordo 

com Huyssen, o uso do termo continua a ser adequado. 

Por outro lado, concordamos com os argumentos levantados por Fabbrini 

(2008), que entende que o termo pós-modernismo é na verdade inadequado. 

Segundo o pesquisador, não estaríamos além do moderno, mas sim em uma 

época de apropriação de grande parte das técnicas e temáticas do moderno. 

Achamos preferível escapar dessa celeuma, tentando avançar numa busca por 

possibilidades de unidades conceituais para a arte hodierna.  

                                              
12 Per ry  Anderson  co loca  que  o  conce i to  ganhou  c r is ta l i zação  a  par t i r  da  pub l icação  no  
per iód ico  boundary  2 ,  que  t rouxe  o  te rmo pós -moderno  no  sub t í tu lo  da  rev is ta .  Anderson,  Per ry  
“C r is ta l i zação”  in  As or igens da  pós -modernidade ,  R io  de  Jane i ro ,  JZE,  1999 .   
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 Na verdade, é preciso ressaltar que as questões da estética nunca 

estiveram tão inseridas na sociedade como em nossos dias. Vivemos numa 

sociedade na qual a arte é uma manifestação que atrai multidões aos museus e às 

atividades culturais, numa “massificação da experiência de recepção coletiva da 

obra de arte”, como disse Otília Arantes (1991). Não por menos, há uma confusão 

para abordar e compreender as obras produzidas.  

 Essa confusão deve-se a diversos motivos. Basta lembrar que, como 

Anderson coloca (ANDERSON, 1999), as transformações na sociedade não foram 

pequenas. Em muitos aspectos, o sistema financeiro introduzido a partir dos anos 

1980 é completamente diferente daquele encarado por Marx, Baudelaire, Grosz ou 

Brecht. O capital é transnacional e não conhece fronteiras, não possui identidade 

ou rigidez e dificilmente pode ser localizada uma classe a ser responsabilizada 

pela situação da sociedade. As análises clássicas não podem ser aplicadas e 

temos que encontrar outros mecanismos que possibilitem a crítica e a apreciação 

da arte.  Mas, ao colocar que a arte contemporânea é uma multiplicidade de 

manifestações (VATIMO, 1993) que não se deixa abarcar numa visão única, 

podemos acabar por ser muito permissivos. Vale lembrar a crítica feita por James 

Gardner (1996) ao longo do seu livro “Cultura ou Lixo?”. No seu entendimento, 

haveria algo de errado neste jogo de vale tudo especulativo em torno da arte 

contemporânea e uma reavaliação do estado da arte seria necessária. 

Nesse contexto, é preciso ter em conta a análise feita por Anne Cauquelin 

(2005) sobre os meios de difusão da arte contemporânea. De acordo com a 

autora, as estéticas contemporâneas tiveram seu espaço encolhido, dado o 

aumento substancial da sociedade midiática e o crescimento exponencial do 

mercado de arte. Assim, as obras de arte dão lugar ao fenômeno de difusão 

midiática, com um aumento de matérias, teasers, chamadas, principalmente em 

torno da personalidade “artista” ou dos possíveis eventos que ela é capaz de criar 

em torno de si, em detrimento da própria realização artística.  

Ao se referir à sensação do público em geral, Cauquelin afirma que o 

público intui a existência de um verdadeiro “sistema” da arte, um grande 

“esquema” e essa intuição é verdadeira. Na sociedade midiática, os mecanismos 
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de produção e vinculação das obras obedecem a leis de exposição, marketing13, 

merchandising, mercado, política, entre outras. Nenhuma dessas facetas pode ser 

ignorada pelos artistas, produtores, críticos e filósofos. 

Dadas as considerações iniciais, podemos especular sobre as 

possibilidades que se apresentam neste “campo de tensões”, como dito por 

Huyssen (1991), no qual opera o pós-modernismo contemporâneo.  

O trabalho de Nicolas Bourriaud (2009) oferece uma perspectiva bastante 

peculiar a respeito do tema. No livro Estética relacional ele encontra uma zona 

interessante a ser explorada. Sua idéia é a de que as obras são relacionais, ou 

seja, se completam na relação com aquele que as frui, idéia que perpassa o livro 

sem ser categoricamente colocada. É um livro essencialmente de poéticas, que 

apresenta as relações como aquilo que poderia ser considerado o mais 

interessante na produção contemporânea. 

O argumento de uma poética contemporânea ligada à participação é 

partilhado por Glusberg, mas com uma aposta significativa na tecnologia e suas 

possibilidades de criar uma arte global: 

“los medios electrónicos están en condiciones de ofrecer y ejecutar lo que 

entendemos como clave de La era postmoderna: El arte global, practicado 

em todos los países y entre todos los países. Y por todos los hombres, como 

el conde de Lautréamont lo preconizaba para la poesia. Y esta tampoco es 

una ilusión frágil ni una hueca profecia. Se trata, a lo sumo, de una utopía 

conciente, y es sabido que los griegos acuñaran la utopia como plan de 

acción, nunca de evasión.” (GLUSBERG;1993:308) 
14

 

O ponto de vista utópico será explorado também por Bourriaud (2009), que 

afirma a idéia de que uma marginalidade hoje é impraticável. Em certo sentido, até 

ingênua. Em nossos tempos devemos deixar de lado as utopias de revoluções 

como transformação generalizada e trocar tal concepção pela de microutopias, 

                                              
13 Va le  c i ta r  o  t raba lho  de  Chr is  Burden  ana l isado  por  Gardner  no  já  c i tado  l i v ro  Cultura  ou 
l ixo?  
14Uma t radu ção  l i v re  ser ia :  "Os  me ios  e le t rôn icos  são  capazes  de  o fe recer  e  execu ta r  o  que  
en tendemos  como a  chave  da  e ra  pós-moderna :  a r te  g loba l ,  p ra t icado  em todos  os  pa íses  e  
en t re  todos  os  pa íses .  E de  todos  os  homens ,  como o  C onde  de  Lau tréamont  de fend ia  para  a  
poes ia .  E isso  não  é  uma i lusão  f rág i l  ou  uma p ro fec ia  oca .  É,  no  máx imo,  de  uma u to p ia  
consc ien te ,  e  sabe -se  que  os  g regos  cunharam a  u top ia  como um p lano  de  ação ,  nunca  de  
evasão" 
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que teriam efeitos no cotidiano. Seriam transformações a serem efetuadas 

diretamente na realidade e postas em prática imediata.  

É claro que as propostas são complexas, uma vez que temos como 

parâmetros trabalhos rigorosos como os de Anne Cauquelin, Perry Anderson, 

Andreas Huyssen e outros pensadores que assinalam aspectos que não podem 

ser ignorados na tentativa de resolução desse quebra-cabeças tridimensional. 

Diante disso, julgamos oportuno citar Pareyson, que bem aponta:  

“que a lei universal da arte é que na arte não há outra lei senão a regra 

individual. Isto quer dizer que a obra é lei daquela mesma atividade de que é 

produto; que ela governa e rege aquelas mesmas operações das quais 

resultará; em suma, que a única lei da arte é o critério do êxito.” 

(PAREYSON; 2001:184) 

O autor prossegue afirmando que a arte triunfa porque consegue ser aquilo 

que quer ser, encontrando sua interna coerência de si para consigo mesma 

(PAREYSON; 2001: 184). Tal triunfo, inclusive, poderia ser julgado e analisado, 

pois como diz o autor, todas as poéticas são igualmente válidas.  

Esse adendo tem como função pensar que essas proposições pós-

modernas não apenas devem ser colocadas dentro do contexto no qual foram 

geradas, mas também dentro de si próprias. Além disso, é coerente buscar uma 

análise do seu êxito no cumprimento de suas propostas originais. 

Essas duas esteiras da arte contemporânea, a estética relacional e uma 

arte tecnológica interativa, são dois exemplos de possibilidades de especulação, 

além das pensadas por Huyssen. Isto porque elas, antes de operarem em campos 

de tensões, criam campos inusitados e muitas vezes inesperados de existências. 

Embora o próprio Huyssen (1991) tenha colocado que uma modernização 

tecnológica deve ser objeto de investigação crítica,  além de outras possibilidades 

emergentes, como o movimento das mulheres e o movimento de arte ecológica. 

Pensar outras possibilidades, como a estética relacional e os experimentos 

tecnológicos, amplia o debate, além de ambas as formas possuírem traços em 

comum, principalmente a habilidade em ser tátil, como coloca Bourriaud (2009: 

60): “se a maioria dos artistas que apareceram na década de 1980, de Richard 
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Prince a Jeff Koons, passando por Jenny Holzer, valorizava o aspecto visual das 

mídias, seus sucessores privilegiam o contato e a qualidade tátil.”.  

Essa ocorrência se manifesta, entre outros fatores, pela abundante 

proliferação das tecnologias interativas à disposição de toda a sociedade. As 

estatísticas demonstram que o acesso à internet, mídia participativa por natureza, 

vem crescendo substancialmente e que se torna cada vez mais generalizado. 

Especificamente no Brasil, a classe C é uma das que demonstra maior 

crescimento de acesso15. Tais indicadores podem sugerir que o público, de 

maneira geral, está apto a adentrar num universo participativo cada vez mais 

desenvolvido.  

As tecnologias participativas são acessíveis e consumíveis num amplo 

espectro da sociedade. Desde os telefones, com telas sensíveis ao tato, até os 

videogames, com sensores de movimento, há um trabalho para que os 

espectadores estejam abertos e em muitos casos ansiosos por se relacionar 

inclusive com obras de arte16.  

Aqui vale o apontamento sobre como os conceitos de participação e criação 

se interrelacionam, uma vez que, para os artistas que criam com essa perspectiva, 

a produção estética é aberta e inacabada, como disse Bourriaud (2009: 56): “o 

autor não tem uma idéia prévia do que vai ocorrer: a arte se faz na galeria, tal 

como Tristam Tzara dizia que ‘o pensamento se faz na boca’”. Por essa razão, os 

resultados são imprevisíveis, como imprevisíveis são as relações. Mas essa 

imprevisibilidade deixa de ser teórica para se tornar práxis. 

São avatares livres em um universo fictício, como as experiências em 

second life17 ou os trabalhos de Stelarc, que deixa os espectadores comandarem 

seu corpo independente de sua própria vontade. Como disse Diana Domingues:  

“a arte que se faz com tecnologias interativas tem como pressupostos 

básicos a mutabilidade, a conectividade, a não-linearidade, a efemeridade, a 

                                              
15 h t tp : / /www.tobeguarany .com/ in te rne t_no_bras i l .php  
16 Va le  lembrar  o  caso  exp lo rado  por  Huyssen de  sua  v is i ta  ao  Documenta  7 ,  tendo  seu  f i l ho  
como um dos  acompanhan tes .  Huyssen ,  Andreas  op.  c i t .  p .  15  p .  16 .  
17 Second Li fe  é  um  mundo v i r tua l  3d  l i v re  onde  se  pode  soc ia l i zar ,  conec ta r ,  e  c r ia r  usando  
voz ,  e  tex to .  Ho je  já  ex is tem d ive rsas  ga ler ias ,  como a  Ga le r ia  V i r tua l  Noema,  que  apresen tam 
esse  t ipo  de  exper imento .   
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colaboração. A arte tecnológica interativa pressupõe a parceria, o fim das 

verdades acabadas, do imutável, do linear.” (DOMINGUES; 1997:19)  

Huyssen (1991) coloca que o pós-modernismo contemporâneo operaria 

num “campo de tensão entre tradição e inovação, conservação e renovação, 

cultura de massas e grande arte, em que os segundos termos já não são 

automaticamente privilegiados em relação aos primeiros”.  Bourriaud (2009), por 

sua vez, afirma que os artistas que criam obras relacionais como Pierre Huyghe, 

Bel Paese, Noritoshi Hirakawa, Stefan Kaegi e Lola Arias, do grupo Rimini-

Protokoll18, estão fora da lógica de apropriação dos discursos ou técnicas do 

modernismo, fundando uma nova categoria, como não se via desde a arte 

conceitual. 

Somos mais propensos a apostar na idéia da estética relacional e das 

tecnologias interativas como formas – sem uma forma pré-estabelecida no que 

concerne à sua morfoestrutura – que se apresentam e que realmente não operam 

tendo os campos de tensão propostos por Huyssen como balizas para a sua 

criação. 

Os artistas que trabalham a partir dessa idéia compreendem ou tem uma 

noção eficiente do sistema de arte no qual se inserem e não por menos propõem 

obras que não podem ser adquiridas como propriedades. Elas são uma 

concretização individual que acontece na relação entre as propostas artísticas e 

as reações incontroláveis e imprevisíveis dos fruidores.  

É verdade que há algo que poderia lembrar, nostalgicamente até, as 

experiências dos anos 60, as performances do grupo Fluxos e suas idéias de 

“antiarte”, que visavam restabelecer uma ligação entre arte e vida (ARCHER, 

2001). Entretanto, o que Borriaud (2009) defende é que esses criadores contam 

com as estruturas transitivas e subjetivas como matéria inicial e final dos seus 

trabalhos, que são espaços de convivialidade.  

O cubo mágico da pós-modernidade pode realmente operar num campo de 

tensões, mas pode também propor faces novas como resolução, buscando triunfar 

não sobre a história da arte e sobre a tradição, por uma ânsia de inovação, mas 

                                              
18 Encon tra -se  a  f i lmagem d e  t raba lhos  do  g rupo  no  Acervo  indexado  como:  R imin i  Pro toko l l  –  
Cargo  So f ia  –  X &  R imin i  Pro toko l l  -  Mnemo park  
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sim a partir de uma busca pelo “sucesso” sobre si mesmo. Uma “solução” seria 

não obedecer ao resultado esperado, mas admitir que o resultado a que se 

chegou é pleno em si mesmo, e em nada se parece a uma superfície contínua. 

Outra solução seria a de não resolver o cubo como um todo, resolvendo um 

lado apenas, preferindo uma face de acordo com cada ocasião, o que levaria à 

realização de uma microutopia de cada vez. Quando um lado aparenta estar 

resolvido, mesmo que momentaneamente, é sábio encará-lo como transitório visto 

que ao tentar resolver uma outra face do cubo todas as outras faces tenderão a se 

desfigurar. 

A estética pós-moderna está longe de ter suas problemáticas resolvidas, 

mas o símile do cubo de Rubik pode nos oferecer meios para compreender como 

é o funcionamento desse sistema de variáveis amplas e complexas. 

Nas páginas que se seguem tentaremos avançar um pouco na exploração 

de possíveis resoluções, mas focando agora no objeto específico da dissertação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29  

2.1 Entre Gêneros: Cozinha Contemporânea 

"Abriga tendências que utilizam ingredientes de culinárias diferentes e 

misturam sabores e técnicas de cocção, a ponto de não se saber a que 

região, ou culinária, atribuir o prato. É também rótulo dos que criam e recriam 

receitas, sem apego a cânones rígidos, dando asas à imaginação, agindo com 

liberdade mas responsavelmente, com muito respeito aos sabores e 

propriedades originais dos alimentos." 

(http://veja.abril.com.br/especiais/comida/sp_2002/contemporanea.html) 

Se lêssemos a definição acima substituindo as palavras específicas por 

símiles do jargão teatral teríamos uma definição bastante razoável do cenário 

contemporâneo no âmbito teatral19. Não por menos poderíamos dizer que vivemos 

dentro de um contexto bastante próximo do que Tzevetan Todorov (TODOROV, 

2008) chamou de o espírito das luzes20, no qual temos uma multiplicidade de 

manifestações coexistindo em diferentes regiões, mas em constante diálogo e 

crítica, pelo menos no que se refere à criação teatral. 

Desse espírito das luzes ganhamos em inúmeros aspectos. O principal 

deles, ao qual daremos ênfase,  é o do debate entre as diversas correntes que, 

mais do que se sobrepujarem, confrontam-se não em busca de superioridade, 

mas de clareza. 

Feito este preâmbulo, prosseguiremos por caminhos que, se pode dizer, 

são didáticos, para que possamos em seguida argumentar em busca de clareza. E 

para isso é necessário que utilizemos classificações, que nada mais são que 

organizações – uma forma sofisticada de complexidade que exige estruturação, 

coesão e conectividade. 

Não se pode realizar uma organização sem que os elementos do sistema 

se integrem, que participem de um conjunto de regras comuns. Sistemas são 

                                              
19 Tea t ro  Con temporâneo  
"Abr iga  tendênc ias  que  u t i l i zam ing red ien tes  de  es té t icas  tea t ra is  d i fe ren tes  e  mis tu ram fon te s  
f i losó f icas  e  técn icas  de  c r iação ,  a  pon to  de  não  se  saber  a  que  reg ião ,  ou  esco la ,  a tr ibu i r  o 
espe tácu lo .  É também ró tu lo dos  que  cr iam e  rec r iam obras ,  sem apego  a cânones r íg idos , 
dando  asas  à  imag inação ,  ag indo  com l iberdade ,  mas  responsave lmente ,  co m mu i to  respe i to  às 
ca rac te r ís t i cas  e  p ropr iedades  o r ig ina is  dos e lementos  cên icos ."   
20 Para  Todorov  esse  esp ír i to  das luzes  é  a  busca pe la  ve rdade ,  ma is  do  que a  necess idade  de 
possu í - l a ,  um esp í r i to  que  como a  Europa  te r ia  “A capac idade  de  in tegra r  as  d i fe renças  sem 
fazê - l as  desaparecer . . . ”  (TODOROV, 2008 ;  148) .   
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construídos somente assim, partilhando características num ambiente coletivo 

(VIEIRA, 2007). 

Toda teoria é um sistema organizacional que orienta uma forma de 

compreensão e de visão de mundo: ela afilia-se e se insere em contextos. 

Portanto as diversas teorias teatrais ao tentar dar conta da multiplicidade de 

fenômenos cênicos têm, atrás de si uma história que as precede e para a qual 

elas tentam, mesmo que implicitamente – até mesmo inconscientemente –, 

orientar os passos seguintes. 

Assim, os Performance Studies (SCHECHNER, 1977), o teatro rapsódico e 

os desvios (SARRAZAC, 2002), o teatro pós-dramático (LEHMANN, 2007), o 

teatro performativo (FÉRAL, 2009) entre outros, são resultado de uma visão de 

mundo, de afiliações e orientações para as quais se deve olhar com severidade 

para que, como disse Todorov (2008), cada um possa contribuir iluminando aquilo 

que ficou na escuridão do olhar do outro. 

É necessário lucidez para perceber as limitações de determinada teoria, 

onde ela é mais frágil e onde é mais encorpada. Por mais que uma possa iluminar 

a outra, elas não são complementares, podem mesmo ser antagônicas, pois 

mesmo quando olham para um mesmo lugar, podem observar, dadas suas 

origens e visões de mundo, características distintas. É dessa riqueza conceitual 

que podemos e devemos nos alimentar. Assim como a modernidade líquida de 

Bauman (2001) e a hipermodernidade de Lipovetsky (2004) ao olhar para o 

mesmo fenômeno, observam coisas distintas.21 Assim também as teorias teatrais 

o fazem: enquanto uma olha para um evento teatral como o trabalho de Lepage e 

vê nele características que o ligariam a uma tradição dramática22, outra pode olhar 

para o mesmo trabalho a partir de uma tradição performativa (FÉRAL, 2009). 

É sempre necessário ressaltar que as classificações são arbitrárias, não 

nascem organicamente. São antes e acima de tudo categorias funcionais, com 

valores intrínsecos que visam a facilitar o estudo, o aprofundamento e a 

                                              
21 Bauman o lha  para  as  compras  e  vê  ne la  uma compu lsão  (p .  87 ) ,  enquan to  L ipove tsky  o lha 
para  esse  consumo e  vê  a  von tade  de  comprar  como “ remin iscênc ias ”(p .  89 ) .  
22 Lehmann,  Hans -Th ies ,  Teatro  pós -d ramát ico ,  São  Pau lo ,  Ed .  Cosac  e  Na i f ,  2007 .  p 23  no 
qua l  o  re fe r ido  au to r  co loca  Lepage  numa l i s ta  de  exemplos  de  pós -dramát ico .  
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discussão. Uma vez que balizadas e limitadas, essas organizações são passiveis 

de receber um olhar mais atento. Ao categorizar determinado fenômeno, o teórico 

não visa estancar o trabalho do artista e limitar a criação, mas sim entender seu 

funcionamento e melhorar a apreensão de uma complexidade que tende a 

crescer23. 

Voltando à metáfora culinária, em que na criação de cada prato cada chef 

acessa os ingredientes colocando-os a serviço do melhor que pode realizar, os 

teóricos, seguindo uma tradição filosófica, assim também o fazem, acessando as 

teorias com que mais tem afinidades para criar o que de melhor elas podem 

oferecer.  

E no que se pode constatar, as teorias tentam dar conta de preencher, 

como disse Féral (2009), a separação entre o pensamento puro e a prática 

artística e para tanto devem ser ferramentas que possam dialogar com as criações 

mais recentes na cena contemporânea. 

Dentre os elementos básicos da criação, é pertinente o olhar mais atento 

aos chamados gêneros literários. É seguindo esse pressuposto que aparece a 

questão do lírico. Apesar de poder inserir a discussão numa tradição textual 

contrária à tendência espetacular de características visuais ou interativas, o 

estudo específico do lírico traz contribuições férteis para além de uma tradição 

textual. 

Se não buscarmos um purismo dentro dos gêneros e aceitarmos uma 

transposição de conceitos, teremos no estudo das características do gênero Lírico 

                                              
23 Bem o  d isse Ana to l  Rosen fe ld  no  c láss ico O tea t ro  Ép ico  (Rosen fe ld ,  Ana to l  O tea t ro  ép ico  
3 ª  ed ição ,  São  Pau lo ,  Ed .  Perspe c t iva ,  1994)  que  "Por  ma is  que  a  teo r ia  dos  t rês  gêneros , 
ca tegor ias  ou  a rqu i fo rmas  l i te rá r ias ,  tenha  s ido  combat ida ,  e la  se  mantém em essênc ia , 
inaba lada .  Ev iden temente  e la é  a té cer to  pon to ,  a r t i f i c ia l  como toda  a conce i tuação c ien t í f i ca .  
Es tabe lece  um e squema a  que  a  rea l idade  l i te rá r ia  mu l t i fo rme,  na  sua  g rande  var iedade 
h is tó r ica nem sempre  co rresponde .  Tampouco  deve  e la  se r   en tend ida  como um s is tema de 
normas a  que  os  au to res te r iam de  se  a jus ta r  a  sua a t iv idade  a f im de  produz i rem obras  l í r i cas 
puras ,  ob ras  ép icas puras  ou  obras d ramát icas  puras .  A pureza  em maté r ia  de  l i te ra tu ra  não  é 
necessar iamente  um va lor  pos i t i vo .  Ademais ,  não  ex is te  pureza  de  gêneros  em sen t ido 
abso lu to .  
A inda  ass im o  uso  da  c lass i f i cação de  obras  l i te rá r ias  por  gêneros  parece  se r  ind ispensáve l , 
s imp lesmente  pe la  necess idade  de  toda  c iênc ia  de  in t roduz ir  ce r ta  o rdem na  mu l t ip l i c idade  dos 
fenômenos . ”  (p  16  f ina l  da  pág ina)  
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um rico elemento a ser colocado no caldo contemporâneo em que se encontram 

os fenômenos teatrais hodiernos.  

É nesse sentido, e a partir do quadro didático criado por Brecht e traduzido 

por Anatol Rosenfeld (1994) pensou-se em criar uma terceira coluna que 

complementasse a tabela proposta com as características de uma forma "liricizada 

do teatro". 

É preciso compreender que o quadro proposto é uma estrutura estanque 

que possui uma finalidade primeira de, concordando com Rizzo (2001:43), 

delimitar fronteiras que a prática em si se encarrega de desfazer. Ou seja, mesmo 

o quadro original é uma organização teórica não um receituário. E é preciso ser 

fiel ao pensamento brechtiano, pautado pelo espírito crítico que devemos 

perseguir. 

 

Forma dramática do 

teatro 

Forma épica do 

teatro 

Forma liricizada do 

teatro 

Atuando Narrando Proclamando/Confes

sando 

Envolve o espectador 

numa ação cênica 

Torna o espectador 

um observador 

Compartilha uma 

situação  

Gasta-lhe a atividade Desperta a sua 

atividade 

Participa da 

atividade 

Possibilita-lhes 

emoções 

Força-o a tomar 

decisões 

Relaciona-se com o 

outro 

Vivências Concepção do 

mundo 

Visões de mundo/ 

Mundividências 

O espectador é 

colocado dentro de 

algo(identificação) 

É posto em face de 

algo 

É posto em face de 

sensações / Submerge 

(ambientes imersivos) 
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Sugestão Argumento Sensação 

Os sentimentos são 

conservados 

São impelidos a 

atos de conhecimento 

São expostos a 

sentimentos / 

Contaminados / Infectados 

(Virulento) 

O espectador 

identifica-se, convive 

O espectador 

permanece em face de, 

escuta 

O espectador 

interage, age 

O homem é 

pressuposto como 

conhecido 

O homem é objeto 

de pesquisa 

O homem é exposto 

em suas fragilidades 

O homem imutável O homem mutável 

que vive mudando 

O homem à procura 

de si mesmo 

Tensão visando ao 

desfecho 

Tensão visando ao 

desenvolvimento 

Tensão visando à 

descoberta / Partilha 

Uma cena pela outra Cada cena por si Uma cena depois de 

outra (Cada cena liga-se a 

outra por contigüidade ou 

similaridade) 

Crescimento(organis

mo) 

Montagem Sincronia 

Acontecer linear Em curvas Rizomático 

Necessidade 

evolutiva 

Saltos Hiperlinks  

O homem como ser 

fixo 

O homem como 

processo 

O homem como 

mistério 
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O pensar determina o 

ser 

O ser social 

determina o pensar 

As 

emoções/sensações/ 

percepções(DISPOSIÇÕE

S) determinam as ações  

Emoção Raciocínio Disposições 

Personagem Narrador 

(Rapsodo) 

Eu-cênico 

Conflito ente os 

personagens 

Conflitos entre 

idéias/ideologias 

Conflito entre as 

subjetividades(sensações) 

 

O quadro não foi criado para estabelecer um padrão ou parâmetros de 

utilização pragmática. O raciocínio que orienta a complementação do quadro 

proposto por Brecht não surge como uma idéia de superação ou qualificação. 

Cada gênero por si não está em julgamento, e o objetivo não é definir o mais 

adequado ou o mais interessante. 

Com as características das três formas teatrais temos uma complexificação 

das possibilidades de criação. Mesclando os ingredientes das três colunas, não 

em busca da receita perfeita - que não existe -, mas sim em busca das melhores 

combinações para atingir os melhores resultados. 

O que se prioriza, portanto, é a idéia de complementaridade, que permite 

um diálogo fértil com artistas como Marina Abramovic24, Xavier Le Roy, Michael 

Melamed, Orlan, ou com companhias como o Théâtre du Radeau no espetáculo 

Coda25, a Cia. Autoretrato em Retornar-se26, Lia Rodrigues Cia. De Danças em 

Formas Breves, e no espetáculo Love and Blembers dirigido por Georgette Fadel. 

Vale ressaltar que essas são bases matriciais que não esgotam as obras 

desses artistas, nem as de outros que não foram mencionadas. Como visto 

                                              
24 Encon tra -se  a lguns  exemplos  do  t raba lho  da  Per fo rmer  no  Acervo  indexado  como:Mar ina  
Abramov ic  e  Chr is  Bur den . 
25 Encon tra -se  a  f i lmagem do  espe t ácu lo  no  Acervo  indexado  como:  Thea tre  du  Radeau  I  
26 Encon tra -se  a  f i lmagem do  espe t ácu lo  no  Acervo  indexado  como:  C ia  Au to re t ra to  –  r e to rnar -
se 
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anteriormente, há outros componentes que podem ser mais relevantes no 

processo de composição de uma obra, como as relações ou a interatividade. Mas 

acredita-se que complementar a fonte matricial dos gêneros é uma forma de 

ampliar o entendimento possível das obras cênicas. 
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3. Desvio para o Azul 

27 

 

Um desvio é uma redefinição de rota, normalmente se distanciando do 

objetivo que se persegue, mas que assumimos aqui, tomando uma liberdade 

poética de recorrer a um fenômeno comum na astronomia. Em cosmologia, ao 

observar as estrelas constata-se um fenômeno denominado desvio para o azul ou 

desvio para o vermelho. Utilizando-se um espectroscópio e em função da 

velocidade relativa entre a fonte emissora e o observador, é possível constatar 

uma alteração na freqüência das ondas de luz. Se o emissor move-se na direção 

do receptor essa alteração é denominada desvio para o azul, porque as ondas se 

aproximam desse espectro da luz. Já se o emissor se move na direção contrária à 

do receptor, o fenômeno é denominado desvio para o vermelho, porque as ondas 

se aproximam desse espectro luminoso. 

No caso dessa pesquisa, o desvio para o azul, foi causado pelo 

desenvolvimento próprio dela, por suas demandas e seus desdobramentos que só 

puderam ser observados de perto após a fase de qualificação e sua revisão. 

Esse desvio levou a uma concentração nos métodos de pesquisa utilizados 

e no que esses métodos produziram com o objetivo de se aproximarem da 

chamada forma liricizada de teatro.  

As questões ligadas a procedimentos e métodos de pesquisa empregados, 

que se apresentavam latentes no projeto, sofreram, no decorrer do percurso, um 

                                              
27 Imagens  i lus t ra t ivas :  Fon tes :  h t tp : / /p t .w ik iped ia .o rg /w ik i /Desv io_para_o_verme lho  e  
h t tp : / /www.un iverse today .com/74568 /b lue -sh i f t /  respec t ivamente .    

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desvio_para_o_vermelho
http://www.universetoday.com/74568/blue-shift/
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aumento de volume considerável, que ficou visível nos relatórios de 

desenvolvimento e qualificação. Esse crescimento e aprofundamento de questões 

ligadas à metodologia provocou um desequilíbrio na pesquisa, ganhando mais 

importância que o próprio objeto, ou seja, a forma liricizada de teatro. 

A idéia de desvio para o azul vem na medida que esse deslocamento vai de 

encontro ao objeto mesmo sem tratar dele, uma vez que contribui para a formação 

de uma estrutura de pesquisa que possibilita o aprofundamento da questão do 

lírico. Assim, a forma liricizada de teatro não foi abandonada, mas posta em uma 

nova perspectiva, na qual os caminhos que permitem a investigação da cena 

liricizada tornam-se essenciais.  

Essa nova perspectiva foi adotada quando ficaram evidentes as limitações 

temporais e de estrutura que o desenvolvimento da forma líiricizada do teatro 

demandaria. As exigências para que essa teoria se desenvolva requisitam um 

maior amadurecimento e uma pesquisa profunda no rastreio do seus possíveis 

desenvolvedores, aliados e similares, aprofundamento incompatível com uma 

dissertação no nível de mestrado.  

Admitir que as projeções de desenvolvimento estavam equivocadas e 

redimensionar a pesquisa foi então a escolha lógica a ser feita. As limitações 

abriram então uma nova perspectiva. Uma vez que o desenvolvimento do estudo 

da forma liricizada de teatro precisaria ser deslocado para outro momento era 

necessário reavaliar o que havia sido produzido até então e o que dessa produção 

havia sido realizado em direção ao objeto.  

Tendo em vista o campo de pesquisa, seus integrantes, suas estruturas 

organizacionais e o tempo de pesquisa que ainda restava para o desenvolvimento 

da investigação e a redação de uma dissertação, o desvio para o azul foi a 

estratégia adotada para encontrar uma alternativa que satisfizesse os requisitos 

do campo científico e possibilitasse o amadurecimento das questões que cercam a 

forma liricizada do teatro. Produzir e explicitar os métodos utilizados durante o 

processo de pesquisa, assim como seu desenvolvimento foi uma ação que 

satisfez esse fenômeno de desvio que vai em direção ao objeto.  
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Desta forma, o subseqüente desenvolvimento que se apresentará parte das 

premissas iniciais da pesquisa até uma configuração estável de métodos e 

protocolos de funcionamento com orientações e desenvolvimentos que vão além 

da própria dissertação. 

Como Luigi Pareyson defende em seu livro Teoria da Formatividade, que 

trata da estética em sua essência, mas que como o próprio autor coloca pode ser 

estendida a toda atividade humana (PAREYSON, 1993; p. 13) , a formatividade é 

a união inseparável de produção e invenção. Pareyson nos ajuda a compreender 

essa formatividade:  

“Toda operação humana é sempre formativa, e até mesmo uma obra de 

pensamento e uma obra prática exigem o exercício da formatividade. Um ato 

virtuoso deve ser inventado como algo exigido pela lei moral em uma 

determinada circunstância, e deve ser executado e realizado com um 

movimento que ao mesmo tempo invente o melhor modo para efetivá-lo.  Ao se 

colocar e resolver um problema, ao deduzir de um princípio as conseqüências, 

ao efetuar uma demonstração qualquer, ao encadear raciocínios em um todo 

sistemático, é preciso realizar e executar movimentos de pensamento, e com o 

ato de invenção descobrir aqueles que a razão impõe no caso determinado, e 

formular expressamente os pensamentos. Tanto o pensamento como a ação, 

portanto, exigem força produtiva e capacidade inventiva, pois as operações 

especulativas e práticas são constituídas por uma atividade formativa que no 

campo específico executa e produz as obras ao mesmo tempo em que inventa 

o modo como se devem fazer.” (Pareyson, 1993; p. 25) 

Assim foi realizando as proposições e respondendo às problemáticas que 

se apresentavam que o projeto foi construído. A partir de algumas hipóteses de 

funcionamento formatou-se alguns métodos e protocolos para a pesquisa que se 

realizava e que talvez pudessem ser estendidas a outras investigações dentro do 

campo. 

  

 

 

 

 

 



 

39  

 

3.1 Processos de pesquisa: Configurações da pesquisa 

 

Para iniciar o processo de pesquisa sobre a forma liricizada de teatro foi 

necessário construir um modelo inicial. Esse modelo foi sendo aperfeiçoado, 

construído e reconstruído para responder às demandas que a pesquisa trazia. 

Foram demandas de ordem metodológica, quando se fez necessário realizar a 

coleta de dados e a estruturação da pesquisa; Técnicas, para armazenar e difundir 

os dados coletados em suporte digital; Administrativas, na organização dos 

processos envolvidos e Financeiras, no que concerne à utilização dos recursos 

envolvidos no projeto. 

 O resultado apresentado persegue essa história e por conseguinte a busca 

por configurações que respondam às necessidades enfrentadas, mesmo quando 

seus protocolos de funcionamento não eram ortodoxos. 

 

 3.1.1 Metodologia Inicial da Pesquisa: Métodos. 

 A metodologia geral da pesquisa foi dividida em duas partes: Um método de 

caráter mensurável e pragmático e outro de teor reflexivo e incomensurável, 

ambos inter-relacionados.  Essa divisão busca dar conta das diferentes atividades 

que uma pesquisa exige. Por um lado, a demanda institucional na qual a pesquisa 

está imersa, demanda essa que é regida por mecanismos de controle e 

mensuração. Por outro, uma demanda de caráter reflexivo, que deve resultar na 

criação e no desenvolvimento de conhecimento, mas que é uma ação almejada, 

sem garantias de sucesso.  
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 Na primeira parte, referente ao método que possui características 

mensuráveis e práticas, o trabalho realizado foi o de organizar o processo da 

pesquisa no que concerne aos elementos “tempo aplicado e recursos disponíveis”, 

tendo em vista que essa mensuração caminha paralelamente e constantemente 

ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho. Esse procedimento desenvolvido 

pode servir como base para quaisquer futuras pesquisas uma vez que mede a 

aplicação do tempo nos processos envolvidos numa pesquisa, podendo ter seus 

parâmetros alterados em resposta às necessidades específicas de cada trabalho a 

ser realizado. Essa mensuração não garante um resultado profícuo ou substancial, 

mas serve como instrumento de coordenação e avaliação das etapas realizadas.  

 Dentro do elemento Tempo Aplicado, os procedimentos envolvidos na 

pesquisa foram subdivididos em 7 (sete) categorias;  

 Administração  

 Coleta de dados 

 Leitura 

 Aulas: Disciplinas e Línguas  

 Desenvolvimento e escrita 

 Trans  

 Difusão 

 

Essas categorias foram sendo desenvolvidas ao longo do projeto de pesquisa, 

sofrendo alterações e ajustes de acordo com a demanda. Assim, a categoria 

Trans foi criada somente a partir do sexto mês e a categoria difusão somente 

http://www.4shared.com/folder/IcB2v-VJ/Planilhas.html
http://www.4shared.com/folder/IcB2v-VJ/Planilhas.html
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depois de um ano de pesquisa realizada. As categorias são mutáveis e assim o 

devem ser, uma vez que são medidoras da aplicação do tempo e devem sofrer as 

alterações que cada pesquisa realizada demandar. 

Essa maleabilidade se apresenta nas categorias em si mesmas visto que elas 

sofreram alterações significativas, uma vez que foi no decorrer da pesquisa que a 

demandas surgiram. Assim também a pesquisa, que inicialmente estava 

debruçada sobre material exclusivamente impresso, foi transformada para 

absorver material audiovisual não previsto. A coleta de dados foi alterada 

modificando a difusão e a própria leitura.  

As cinco primeiras categorias foram criadas a priori, mas as subseqüentes foram 

demandas. Assim, uma pesquisa que envolva trabalhos de ensaio em sala deve 

criar uma nova categoria que supra essa necessidade. Embora categorias como 

coleta de dados e leitura parecem estar  presentes em qualquer pesquisa, todas 

as categorias devem responder às exigências internas de cada projeto.  

 

A categoria Administração abrange os aspectos relativos à organização, 

manejamento de dados e manutenção técnica ou financeira. Nessa categoria 

foram colocadas todas as atividades que dizem respeito à estruturação física, por 

vezes mecânica, da pesquisa. Assim, atividades estruturais foram colocadas 

nessa categoria: organizar material de pesquisa, limpeza do escritório, pagamento 

e organização financeira, organização dos dados nas tabelas relacionadas (Banco 

de Horas e Controle Financeiro), suporte técnico para os computadores, backup 



 

42  

do banco de dados e criação de sistemas interligados de computação (rede 

doméstica de computadores). 

Apesar de muitas dessas atividades serem realizadas cotidianamente pela 

maioria dos pesquisadores, vale frisar que essa é uma categoria que não deve ser 

menosprezada, não só porque inicialmente ela demandará esforço considerável, 

mas porque é essencial para que todas as outras atividades se realizem. 

Irrelevante dentro de uma dissertação ou artigo científico, é preciso que o tempo 

gasto para postar artigos, pagar as contas no banco e limpar a área de trabalho 

seja avaliado, já que essas atividades não se farão sozinhas. Elas devem ser 

contabilizadas, uma vez que o pesquisador, mesmo aquele que tenha uma equipe 

para cuidar da maioria das suas atividades ditas corriqueiras, precisará lidar com 

burocracias e assuntos administrativos que não estão ligados diretamente ao 

objeto de pesquisa.  

Dentro da categoria Coleta de Dados estão incluídas todas as buscas de 

dados feitas através de consulta a centros de informação tanto físicos quanto 

virtuais, desde a coleta de dados pela Internet, até a consulta e coleta em 

bibliotecas públicas e particulares, a duplicação do material através de fotocópia 

simples, scaneamento de textos, clonagem de material audiovisual, foto-registro, 

filmagem documental ou anotação em documento digital para que os dados 

possam ser consultados posteriormente e o material indexado, de forma que 

possa ser acessado dentro das necessidades da pesquisa.  

Como ressalta Maria Immacolata Vassallo de Lopes (2001: 146), a coleta 

de dados é uma atividade que deve ser considerada como uma ação que tem 

como primazia uma reflexão. Toda coleta reflete aquele que seleciona os dados 
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que estão sendo recolhidos, e possuem os filtros que o pesquisador tem e aplica. 

Ter em vista essa explicitação é essencial para a administração do tempo que 

será dedicado a essa categoria, e para o recorte que precede a coleta. 

A categoria Disciplinas e Línguas refere-se às atividades ligadas ao 

trabalho dentro das disciplinas cursadas no programa de pós-graduação da USP 

assim como aos cursos complementares, como o de Línguas Estrangeiras ou 

Seminários. Contempla as horas em sala de aula, assim como a preparação de 

atividades em grupo ou individuais relativas exclusivamente às aulas, como 

reunião em grupos ou criação de material visual para as aulas.  

Apesar de parecer auto-explicativa, Leitura deve ser compreendida em 

amplo espectro, já que envolve não apenas a leitura de livros, mas também a 

"leitura" de espetáculos, mostras, vídeos, exposições e imagens, que vão ao 

encontro da pesquisa. 

Já a categoria Desenvolvimento e escrita engloba tanto os fichamentos dos 

livros como a própria prática da escrita de relatórios e de trabalhos para as 

disciplinas. Envolve a própria dissertação, a tabulação dos dados coletados e as 

atividades ligadas à produção de material complementar como traduções, 

transcrições e reuniões de orientação.  

Em relação às traduções foram selecionados determinados textos 

considerados fundamentais, que ainda não tinham sido traduzidas para o 

português. O tratamento desse material em língua estrangeira buscou contribuir 

para o campo científico das artes cênicas, primeiro como uma ferramenta na qual 

o pesquisador se aprofundou no pensamento de alguns autores selecionados 

preenchendo, ao mesmo tempo, uma lacuna bibliográfica dentro do quadro teórico 
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da pesquisa. “O dente, a palma”, de Jean-François Lyotard(1976) e “Performance 

não semiótica” de Michael Kirby(1982) são exemplos desse procedimento e as 

traduções foram finalizadas em 23 de julho de 2010 e 22 de março de 2011 

respectivamente. 

A categoria denominada Trans, usualmente um prefixo, aqui é adotada 

como substantivo, pois define todas as atividades que atravessam a pesquisa, 

mas que vão além dela. Portanto contempla atividades que são realizadas sem 

necessariamente fazerem parte da pesquisa em si. Essa categoria abarca tudo o 

que se refere ao deslocamento entre lugares para a pesquisa, e inclui salas de 

aula, bibliotecas, locais de visitas, considerando que, especificamente em São 

Paulo, isso é uma questão bastante pertinente, uma vez que a metrópole paulista 

tem não apenas um tráfego de veículos bastante engarrafado, como de difícil 

circulação.  

É também dentro dessa categoria que está incluída uma atividade física de 

rotina. A atividade física de rotina vem contribuir para a formação de um 

pesquisador mais saudável e que possua uma percepção mais fina do seu 

instrumento de trabalho: o corpo. Assim, é reservada uma fração do tempo de 

pesquisa para realizar atividades físicas, como caminhar, alongar ou freqüentar 

uma aula de atividades físicas. 

A última categoria, de suma importância para o desenvolvimento da 

pesquisa, diz respeito à socialização dos resultados e à devolução do trabalho 

para a sociedade. Foi denominada Difusão, e nela temos a medida do tempo 

despendido na transmissão do conhecimento adquirido durante a pesquisa.  
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A Difusão, como todas as outras ações de pesquisa, envolve ao mesmo 

tempo pensar e formar (PAREYSON, 2001; p.24), o que leva a considerar que as 

ações de difusão são pensamentos formados em ação. Conquanto sejam 

movimentos que falem por si, devem ser explicitados a fim de complementar a 

própria ação de difundir.  

A difusão ocorreu na forma de envio dos dados coletados para outras 

fontes pesquisadoras (instituições ou indivíduos) e na publicação online ou 

impressa de parte da pesquisa, de modo que pudesse ser publicamente 

acessada. O tempo despendido na clonagem dos dados para a difusão também 

foi colocado nessa categoria.   

Com essas categorias é possível mensurar temporalmente quantas horas 

foram despendidas na pesquisa e em quais atividades. Tais mecanismos de 

mensuração permitem traçar estratégias para preencher as eventuais lacunas 

dentro do processo de construção da pesquisa, além de explicitar os movimentos 

do pesquisador, realizando uma constante vigilância epistemológica durante o 

projeto.  

Enfim as categorias foram coordenadas em uma tabela atualizada 

freqüentemente com os dados colhidos semanalmente. Os dados lançados na 

tabela geram gráficos que auxiliam a visualização dos procedimentos adotados, 

traçando também um histórico da pesquisa. Cada atividade possui também um 

espaço para observações e esclarecimento das atividades realizadas, permitindo 

um detalhamento mais acurado. Essas descrições sucintas devem ser alvo de 

vigilância epistemológica permanente, para que tenhamos o melhor detalhamento 
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possível, sem com isso impedir o prosseguimento da pesquisa. Esse equilíbrio só 

pode ser alcançado com a prática da utilização do modelo. 

Assim, podemos observar o encaminhamento da pesquisa como se segue, 

do seu início até julho de 2011:  
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Banco de Horas 2009 

 

BANCO DE HORAS Maio de 2009

Maio de 2009 DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO SEMANA - 1

Administração 0:00:00

Pesquisa 0:00:00

Leitura 0:00:00

Aulas: Disciplinas e Línguas 4:00:00 4:00:00

Desenvolvimento e Escrita 0:00:00

0:00:00

Total 0:00:00 0:00:00 4:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 4:00:00

Maio de 2009 DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO SEMANA - 2

Administração 0:10:00 1:00:00 1:10:00

Pesquisa 0:11:45 0:10:00 0:21:45

Leitura 0:26:35 2:00:00 2:26:35

Aulas: Disciplinas e Línguas 0:15:00 4:00:00 4:15:00

Desenvolvimento e Escrita 0:00:00

0:00:00

Total 1:03:20 0:00:00 6:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:10:00 8:13:20

Maio de 2009 DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO SEMANA - 3

Administração 0:00:00

Pesquisa 0:00:00 0:00:00

Leitura 2:00:00 2:00:00
Aulas: Disciplinas e Línguas 4:00:00 4:00:00

Desenvolvimento e Escrita 0:00:00 0:00:00

0:00:00

Total 0:00:00 0:00:00 6:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 6:00:00

Maio de 2009 DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO SEMANA - 4

Administração 0:17:42 0:07:00 0:24:42

Pesquisa 0:10:00 0:08:49 0:18:49

Leitura 1:04:42 0:13:00 1:17:42

Aulas: Disciplinas e Línguas 4:11:40 4:11:40

Desenvolvimento e Escrita 0:00:00

0:00:00

Total 0:00:00 0:00:00 5:44:04 0:28:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 6:12:53

Maio de 2009 DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO SEMANA - 5

Administração 0:00:00

Pesquisa 0:00:00

Leitura 1:00:00 1:00:00

Aulas: Disciplinas e Línguas 4:00:00 4:00:00

Desenvolvimento e Escrita 0:00:00

0:00:00

Total 0:00:00 0:00:00 5:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5:00:00

Maio de 2009 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total Porcentual

Administração 0:00:00 1:10:00 0:00:00 0:24:42 0:00:00 1:34:42 5,36%

Pesquisa 0:00:00 0:21:45 0:00:00 0:18:49 0:00:00 0:40:34 2,30%

Leitura 0:00:00 2:26:35 2:00:00 1:17:42 1:00:00 6:44:17 22,89%

Aulas: Disciplinas e Línguas 4:00:00 4:15:00 4:00:00 4:11:40 4:00:00 20:26:40 69,45%

Desenvolvimento e Escrita 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00%

Mestrado Total 4:00:00 8:13:20 6:00:00 6:12:53 5:00:00 29:26:13 100,00%
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O banco de horas tem um registro diário de atividades, o que permite a construção 

da história da pesquisa e promove a construção gráfica das atividades realizadas. 

 

 

Administração 
5% 

Pesquisa 
2% 

Leitura 
23% 

Aulas: 
Disciplinas e 

Línguas 
70% 

Desenvolvime
nto e Escrita 

0% 

Maios de 2009 

Junho de 09 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total Porcentual

Administração 0:00:00 1:10:00 0:00:00 0:24:42 0:00:00 1:34:42 6,39%

Pesquisa 0:00:00 0:21:45 0:15:00 0:18:49 0:00:00 0:55:34 3,75%

Leitura 2:00:00 1:56:35 0:30:00 1:17:42 0:00:00 5:44:17 23,24%

Aulas: 4:00:00 4:15:00 4:00:00 4:11:40 0:00:00 16:26:40 66,61%

Desenvolviment

o e Escrita 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00%

Mestrado Total 6:00:00 7:43:20 4:45:00 6:12:53 0:00:00 24:41:13 100,00%
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Julho de 09 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total Porcentual

Administração 0:10:00 0:00:00 0:10:00 0:00:00 1:15:00 1:35:00 2,75%

Pesquisa 0:18:00 5:15:00 1:50:00 5:30:00 2:00:00 14:53:00 25,87%

Leitura 0:18:32 0:20:00 1:00:00 9:00:00 2:30:00 13:08:32 22,85%

Aulas: 

Disciplinas e 

Línguas 6:00:00 7:00:00 0:25:00 5:00:00 8:00:00 26:25:00 45,92%

Desenvolviment

o e Escrita 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:30:00 1:30:00 2,61%

Mestrado Total 6:46:32 12:35:00 3:25:00 19:30:00 15:15:00 57:31:32 100,00%

Administração 
3% 

Pesquisa 
26% 

Leitura 
23% 

Aulas: Disciplinas 
e Línguas 

46% 

Desenvolvimento 
e Escrita 

2% 

Julho de 2009 

Agosto/2009 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total Porcentual

Administração 1:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 10:00:00 11:00:00 15,28%

Pesquisa 0:15:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:00:00 2:15:00 3,13%

Leitura 2:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:00:00 2,78%Aulas: Disciplinas 

e Línguas 0:00:00 3:15:00 3:00:00 21:00:00 29:30:00 56:45:00 78,82%

Desenvolvimento 

e Escrita 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00%

Mestrado Total 3:15:00 3:15:00 3:00:00 21:00:00 41:30:00 72:00:00 100,00%
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Em setembro é criada uma nova categoria: TRANS 

Administração 
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Línguas 
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Agosto de 2009 

Setembro de 2009 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total Porcentual

Administração 19:00:00 1:20:00 9:55:00 17:59:00 7:10:00 55:24:00 32,02%

Coleta de Dados 0:20:00 3:50:00 12:15:00 28:20:00 10:25:00 55:10:00 31,89%

Leitura 1:00:00 0:25:00 1:38:00 5:55:00 3:05:00 12:03:00 6,97%

Aulas: Disciplinas e 

Línguas 3:00:00 5:30:00 5:39:00 2:50:00 1:30:00 18:29:00 10,68%

Desenvolvimento e 

Escrita 0:00:00 0:15:00 8:14:00 1:39:00 0:00:00 10:08:00 5,86%

Trans 9:31:00 10:10:00 2:05:00 21:46:00 12,58%

Mestrado Total 23:20:00 11:20:00 47:12:00 66:53:00 24:15:00 173:00:00 100,00%

Mestrado Necessário 36:00:00 36:00:00 44:00:00 44:00:00 24:00:00 184:00:00

Mestrado Projeção 12:40:00 24:40:00 3:12:00 22:53:00 0:15:00 11:00:00
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Outubro de 2009Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total Porcentual

Administração 12:27:00 39:27:00 33:50:00 20:05:00 19:00:00 124:49:00 42,65%

Coleta de Dados 4:21:00 12:20:00 12:11:00 10:30:00 14:30:00 53:52:00 18,41%

Leitura 3:13:00 7:30:00 6:20:00 8:20:00 9:15:00 34:38:00 11,84%

Aulas: Disciplinas 

e Línguas 4:20:00 2:15:00 4:30:00 7:30:00 0:20:00 18:55:00 6,46%

Desenvolvimento 

e Escrita 0:00:00 1:30:00 1:00:00 1:10:00 7:30:00 11:10:00 3,82%

Trans 5:32:00 14:00:00 9:20:00 9:20:00 11:02:00 49:14:00 16,82%

Mestrado Total 29:53:00 77:02:00 67:11:00 56:55:00 61:37:00 292:38:00 100,00%

Mestrado 

Necessário 20:00:00 44:00:00 36:00:00 44:00:00 44:00:00 188:00:00

Mestrado Projeção 9:53:00 33:02:00 31:11:00 12:55:00 17:37:00 104:38:00
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4% 

Trans 
17% 

Outubro de 2009 

Novembro de 2009Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total Porcentual

Administração 19:35:00 25:50:00 15:35:00 9:30:00 5:00:00 75:30:00 29,40%

Coleta de Dados 13:30:00 10:30:00 2:30:00 14:10:00 0:45:00 41:25:00 16,13%

Leitura 19:00:00 0:20:00 4:15:00 11:45:00 2:45:00 38:05:00 14,83%

Aulas: Disciplinas e 

Línguas 0:00:00 4:30:00 15:30:00 0:00:00 0:00:00 20:00:00 7,79%

Desenvolvimento e 

Escrita 5:30:00 1:30:00 1:00:00 10:00:00 0:00:00 18:00:00 7,01%

Trans 13:30:00 13:30:00 15:00:00 17:20:00 4:30:00 63:50:00 24,85%

Mestrado Total 71:05:00 56:10:00 53:50:00 62:45:00 13:00:00 256:50:00 100,00%

Mestrado Necessário 36:00:00 44:00:00 36:00:00 44:00:00 8:00:00 168:00:00

Mestrado Projeção 35:05:00 12:10:00 17:50:00 18:45:00 5:00:00 88:50:00
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Ao final do ano de 2009 foi produzido um gráfico geral da pesquisa. Com os dados 

reunidos de maio a dezembro de 2009 foi possível criar mecanismos de 

visualização e acompanhamento da pesquisa com gráficos de desenvolvimento da 
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Trans 

Dezembro de 2009 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total Porcentual

Administração 19:50:00 22:15:00 25:30:00 34:00:00 38:00:00 139:35:00 57,25%

Coleta de Dados 2:30:00 3:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5:30:00 2,26%

Leitura 2:00:00 3:00:00 7:45:00 1:30:00 0:00:00 14:15:00 5,84%

Aulas: Disciplinas e 

Línguas 3:00:00 2:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5:00:00 2,05%

Desenvolvimento e 

Escrita 1:30:00 0:00:00 15:00:00 10:00:00 0:00:00 26:30:00 10,87%

Trans 10:30:00 16:00:00 14:00:00 0:00:00 12:30:00 53:00:00 21,74%

Mestrado Total 39:20:00 46:15:00 62:15:00 45:30:00 50:30:00 243:50:00 100,00%

Mestrado Necessário 36:00:00 44:00:00 44:00:00 36:00:00 32:00:00 192:00:00

Mestrado Projeção 3:20:00 2:15:00 18:15:00 9:30:00 18:30:00 51:50:00
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pesquisa ao longo dos meses.  

 

 

 

Resumo Geral Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Porcentual

Administração 1:34:42 1:34:42 1:35:00 11:00:00 55:24:00 124:49:00 75:30:00 139:35:00 411:02:24 35,74%

Coleta de Dados 0:40:34 0:55:34 14:53:00 2:15:00 55:10:00 53:52:00 41:25:00 5:30:00 174:41:08 15,19%

Leitura 6:44:17 5:44:17 13:08:32 2:00:00 12:03:00 34:38:00 38:05:00 14:15:00 74:18:06 6,46%

Aulas: Disciplinas 

e Línguas 20:26:40 16:26:40 26:25:00 56:45:00 18:29:00 18:55:00 20:00:00 5:00:00 182:27:20 15,87%

Desenvolvimento 

e Escrita 0:00:00 0:00:00 1:30:00 0:00:00 10:08:00 11:10:00 18:00:00 26:30:00 67:18:00 5,85%

Trans 21:46:00 49:14:00 63:50:00 53:00:00 187:50:00 16,33%

Mestrado Total 

Realizado 29:26:13 24:41:13 57:31:32 72:00:00 173:00:00 292:38:00 256:50:00 243:50:00 1149:56:58 100,00%

Mestrado Total 

Devido 176:00:00 184:00:00 204:00:00 188:00:00 184:00:00 188:00:00 168:00:00 192:00:00 1484:00:00 100,00%

Mestrado Total 

Balanço 146:33:47 159:18:47 146:28:28 116:00:00 11:00:00 104:38:00 88:50:00 51:50:00 334:03:02 100,00%

Descontadas 1 hora por dia para refeições = 93 h
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Primeiro semestre de 2010 
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Visualização por Categorias 

I - Semestre de 2010 Ano 2009 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total Porcentual

Administração 411:02:24 45:30:00 37:30:00 54:30:00 55:00:00 31:30:00 16:00:00 25:00:00 676:02:24 24,82%

Coleta de Dados 174:41:08 46:30:00 29:00:00 82:00:00 33:30:00 20:45:00 32:30:00 4:30:00 423:26:08 15,55%

Leitura 74:18:06 9:30:00 19:15:00 32:20:00 38:10:00 26:35:00 21:00:00 11:00:00 200:08:06 7,35%

Aulas: Disciplinas 

e Línguas 182:27:20 69:40:00 48:00:00 55:00:00 40:45:00 50:00:00 48:15:00 0:00:00 494:07:20 18,14%

Desenvolvimento e 

Escrita 67:18:00 1:40:00 0:00:00 1:00:00 0:15:00 13:00:00 23:30:00 9:30:00 116:13:00 4,27%

Trans 187:50:00 75:15:00 67:45:00 92:30:00 86:45:00 77:30:00 77:30:00 64:15:00 306:00:00 11,24%

Mestrado Total 

Realizado 1149:56:58 248:05:00 201:30:00 317:20:00 254:25:00 219:20:00 218:45:00 114:15:00 2723:36:58 100,00%

Mestrado Total 

Devido 1484:00:00 172:00:00 156:00:00 200:00:00 156:00:00 184:00:00 164:00:00 144:00:00 2660:00:00 100,00%

Mestrado Total 

Balanço 334:03:02 76:05:00 45:30:00 117:20:00 98:25:00 35:20:00 54:45:00 29:45:00 63:36:58 100,00%
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Segundo semestre de 2010 

0:00:00 

48:00:00 

96:00:00 

144:00:00 

192:00:00 

240:00:00 

288:00:00 

336:00:00 

Administração 

Coleta de Dados 

Leitura 

Aulas: Disciplinas e 
Línguas 

Desenvolvimento e Escrita 

Trans 

Mestrado Total Realizado 

Administração 
37% 

Coleta de Dados 
16% 

Leitura 
7% 

Aulas: Disciplinas 
e Línguas 

17% 

Desenvolvimento 
e Escrita 

6% 

Trans 
17% 

Visualização por Categorias 



 

56  

 

 

É no segundo semestre de 2010 que a última categoria é criada. A difusão marca 

uma nova perspectiva da pesquisa iniciando o processo de reorientação da 

mesma.  

 

Agosto de 2010 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total Porcentual

Administração 4:00:00 6:00:00 10:30:00 7:30:00 4:30:00 32:30:00 13,67%

Coleta de Dados 0:00:00 0:00:00 4:45:00 3:00:00 0:00:00 7:45:00 3,26%

Leitura 6:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 6:00:00 2,52%

Aulas: Disciplinas 

e Línguas 12:00:00 12:00:00 9:00:00 9:30:00 0:00:00 42:30:00 17,88%

Desenvolvimento e 

Escrita 0:00:00 3:00:00 0:00:00 15:00:00 10:00:00 28:00:00 11,78%

Difusão 12:30:00 14:00:00 9:00:00 0:00:00 0:00:00 35:30:00 14,93%

Trans 18:15:00 19:45:00 20:15:00 19:15:00 8:00:00 85:30:00 35,96%

Mestrado Total 52:45:00 54:45:00 53:30:00 54:15:00 22:30:00 237:45:00 100,00%

Mestrado 

Necessário 50:00:00 50:00:00 50:00:00 50:00:00 16:00:00 216:00:00

Mestrado Projeção 2:45:00 4:45:00 3:30:00 4:15:00 6:30:00 21:45:00
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Leitura 

Aulas: Disciplinas e Línguas 

Desenvolvimento e Escrita 

Difusão 

Trans 

II - Semestre de 2010 Ano 2009 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Porcentual

Administração 676:02:24 32:30:00 31:00:00 40:00:00 33:00:00 36:00:00 848:32:24 21,64%

Coleta de Dados 423:26:08 7:45:00 8:00:00 0:00:00 51:00:00 0:00:00 490:11:08 12,50%

Leitura 200:08:06 6:00:00 3:00:00 22:00:00 15:00:00 6:00:00 252:08:06 6,43%

Aulas: Disciplinas e Línguas 494:07:20 42:30:00 44:00:00 24:00:00 28:00:00 30:00:00 662:37:20 16,90%

Desenvolvimento e Escrita 116:13:00 28:00:00 95:00:00 12:00:00 0:00:00 0:00:00 251:13:00 6,41%

Difusão 0:00:00 35:30:00 0:00:00 80:00:00 12:00:00 90:00:00 217:30:00 5,55%

Trans 306:00:00 85:30:00 80:15:00 74:00:00 67:45:00 77:30:00 691:00:00 69,43%

Mestrado Total Realizado 2723:36:58 237:45:00 261:15:00 252:00:00 206:45:00 239:30:00 3920:51:58 100,00%

Mestrado Total Devido 2660:00:00 216:00:00 214:00:00 204:00:00 200:00:00 230:00:00 3724:00:00 100,00%

Mestrado Total Balanço 63:36:58 21:45:00 47:15:00 48:00:00 6:45:00 9:30:00 196:51:58 100,00%
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Primeiro semestre de 2011 

 

 

Administração 
25% 
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I - Semestre de 2011 Ano 2009 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total

Porcentu

al

Administração 848:32:24 29:00:00 29:00:00 38:00:00 35:00:00 32:00:00 29:00:00 32:00:00 195:00:00 3,62%

Coleta de Dados 490:11:08 0:00:00 0:00:00 13:30:00 57:00:00 93:00:00 0:00:00 21:00:00 184:30:00 3,43%

Leitura 252:08:06 9:00:00 9:00:00 0:00:00 2:00:00 0:00:00 9:00:00 0:00:00 20:00:00 0,37%

Aulas: Disciplinas e Línguas 662:37:20 0:00:00 0:00:00 30:00:00 15:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 45:00:00 0,84%

Desenvolvimento e Escrita 251:13:00 18:00:00 12:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 33:00:00 45:00:00 0,84%

Difusão 217:30:00 6:00:00 0:00:00 40:00:00 92:00:00 63:00:00 120:00:00 96:00:00 411:00:00 7,64%

Trans 691:00:00 60:00:00 60:00:00 78:30:00 60:00:00 82:00:00 81:00:00 77:30:00 439:00:00 16,73%

Mestrado Total Realizado 3920:51:58 122:00:00 110:00:00 200:00:00 261:00:00 270:00:00 239:00:00 259:30:00 5382:21:58 100,00%

Mestrado Total Devido 3724:00:00 172:00:00 180:00:00 200:00:00 188:00:00 192:00:00 192:00:00 188:00:00 5036:00:00 100,00%

Mestrado Total Balanço 196:51:58 50:00:00 70:00:00 0:00:00 73:00:00 78:00:00 47:00:00 71:30:00 346:21:58 100,00%
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Ao final do perído compreendido de pesquisa temos a seguinte distribuição do 
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tempo de pesquisa: 

 

Muitos dados foram coletados e organizar e sistematizar o processo de pesquisa 

foi muito dispendioso e custoso temporalmente.  

As aulas e disciplinas ocupam um tempo significativo da pesquisa, mas são 

fundamentais para as bases teóricas do trabalho. 

São as categorias de administração e trans que mais chamam a atenção, porque 

ocupam uma parcela grande da pesquisa e são atividades que estão comumente 

colocadas à margem das considerações. É importante notar que a administração é 

gerida pelo pesquisador e é uma aprendizagem que não se realiza com facilidade, 

uma vez que grande parte das burocracias que a envolvem não possuem um 

sistema simplificado de orientação. Ao adentrar o universo acadêmico as regras 

do sistema não são explícitas.  

Administração 
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Uma categoria que não teve variações ao longo do tempo concerne ao Trans, que 

demonstra ocupar realmente uma carga dispendiosa de tempo, que ainda assim é 

considerada válida, pois se ancora na realidade. Essa categoria sublinha como o 

ambiente interferiu no andamento da investigação, visto que o tempo gasto em 

trânsito na cidade interferiu substancialmente na vida e nos processos que 

envolvem a pesquisa. 

A análise dos dados permite visualizar as falhas no processo de pesquisa, assim 

como possibilita entender o que foi produzido.  

É evidente que as categorias de produção clássicas de conhecimento foram 

sacrificadas em decorrência da coleta de dados e da difusão da pesquisa. Mas 

dado o caráter inicial da pesquisa e sua opção por uma concentração voltada para 

o processo metodológico, é possível acreditar na validade do percurso.  

 

Dentro do elemento “recursos disponíveis” está o controle financeiro, que 

visa a mensurar onde foram gastos os recursos recebidos. Tal mensuração serve 

para organizar a aplicação dos recursos e avaliar em que setores deverá haver 

ajustes para melhorar ou mesmo sanar possíveis necessidades do projeto. Estão 

incluídos no item o acesso a dados, o aprimoramento técnico, a aquisição de 

equipamentos, a produção e a difusão.  

O controle financeiro é um assunto delicado. Todos os recursos utilizados 

em uma pesquisa coordenam uma série de elementos que devem ser explicitados. 

Cada pesquisa possui um arsenal de instrumentos práticos para se efetivar, de 

computadores a atores, de papel e caneta a filmadoras digitais. Esse conjunto de 

http://www.4shared.com/folder/IcB2v-VJ/Planilhas.html


 

62  

equipamentos costuma ser subestimado, o que é um equivoco, visto que reflete as 

preocupações da pesquisa, do pesquisador e a realidade na qual se insere. 

Acreditar que é possível realizar uma pesquisa independe de onde ela principia ou 

do lugar em que está estabelecida institucionalmente é desconhecer o campo e 

suas forças. 

Também é necessário que as condições iniciais da pesquisa sejam 

evidenciadas, visto que a pesquisa não se inicia do zero absoluto e os recursos 

mobilizados para ela são um reflexo do ambiente socioeconômico em que o 

trabalho está inserido e da história do pesquisador.  

 

A pesquisa iniciada em 2009 acontece em condições extremamente favoráveis, 

visto que o pesquisador faz parte da terceira geração de nipodescendentes no 

Brasil, tendo sido a segunda geração a freqüentar o ensino superior e a pós-

graduação, e tendo como perspectiva que a situação familiar na qual se insere 

vem, desde a década de 90, sofrendo uma pequena e gradativa melhora 

financeira. Todos os irmãos do pesquisador freqüentaram a universidade pública, 

diminuindo os gastos e possibilitando a inserção no mercado de trabalho logo 

após a conclusão de seus cursos. E tendo um ambiente familiar que não só 

apoiou as iniciativas de pesquisa como as incentivou a trabalho pode se 

estabelecer em uma estrutura ímpar de trabalho. 

Desde o início da pesquisa foi reservado um escritório de vinte metros quadrados 

para uso exclusivo do pesquisador e separado de sua moradia. Dois 

computadores foram destinados à pesquisa, assim como as estruturas básicas de 
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mesas, cadeiras, lixeiras e etc.  

No mesmo ano, o pesquisador foi contemplado com uma bolsa CAPES, que teve 

todos os seus recursos orientados para o desenvolvimento da pesquisa, visto que 

o pesquisador estava familiarmente amparado no que concerne à moradia, 

transporte, alimentação e gastos individuais. Todos os recursos recebidos pelo 

estado foram concentrados no desenvolvimento de uma estrutura que pudesse ser 

adequada à pesquisa que se desenvolveu. 

Apesar da condição ímpar que possibilitou o desenvolvimento da pesquisa, assim 

que o pesquisador recebeu a bolsa CAPES foi estabelecido um acordo interno no 

qual, tendo em vista a sua condição de funcionário público, i. é, de servidor do 

povo brasileiro, o pesquisador deveria cumprir condições similares à de um 

contribuinte mediano. Considerou-se um contribuinte mediano aquele que recebe 

de um salário mínimo até o valor da bolsa de pesquisa e que trabalha quarenta e 

quatro horas por semana para receber esses valores.  

Assim, foi estabelecido que o pesquisador trabalharia as mesmas quarenta e 

quatro horas por semana, durante doze meses, depois dos quais poderia tirar um 

mês de recesso. Apesar dessas condições não terem sido estabelecidas pelo 

órgão financiador, nem o pesquisador dispor de demonstrativo dessas atividades, 

o banco de horas veio responder à demanda que os recursos recebidos 

orientavam.  

Após o recebimento da bolsa Capes, a pesquisa pode prosseguir em condições 

mais favoráveis, com a aquisição, em dois anos, de uma impressora 

multifuncional, outros três laptops, um tablet, uma duplicadora de DVDs com seis 
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baias, uma rede de acesso à internet de banda larga, equipamentos periféricos de 

maior qualidade (mouses, mousepads, softwares originais, antivírus, monitor extra, 

filtros de linha).  

O controle financeiro coordenou a pesquisa e esclarece os custos operacionais 

efetivamente utilizados durante seu desenvolvimento. Desta forma, foi possível 

garantir uma difusão que abrangesse as expectativas geradas e ao mesmo tempo 

respondesse a uma demanda do próprio campo.  

Abaixo, um exemplo da planilha de controle financeiro do mês de janeiro de 2010, 

após 9 meses de bolsa CAPES, seguida do controle final realizado no 

encerramento da pesquisa. 
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A segunda parte da metodologia consiste no entrelaçamento das categorias 

mensuráveis, num processo de superação. Espera-se que um aumento 

quantitativo leve a um salto qualitativo. Os dois principais agentes desse salto são 

os procedimentos de Leitura de um lado e Desenvolvimento e Escrita de outro.  

De forma que, ao entrelaçar as três categorias, é provável a criação de um 

produto acadêmico que seja adequado aos pré-requisitos fundamentais de uma 

dissertação de mestrado dentro da área de Teoria e Prática do Teatro. É um 

método que não é uma resposta absoluta mas que, por ter um componente 

mensurável pode ser analisado e adequado segundo às necessidades. 

Por fim, um protocolo de comunicação visual foi adotado como parte dos 

dois métodos: a utilização de gráficos visuais e organizações esquemáticas em 

forma de redes conceituais ou tabelas informacionais, que facilitaram a 

comunicação do conteúdo e explicitaram os caminhos de raciocínio construídos ao 

longo de todo o processo. 

A criação desse método de mensuração do tempo de pesquisa e dos 

recursos aplicados possibilita uma série de avaliações do percurso realizado, 

produzindo uma história das realizações alcançadas. Por serem categorias que 

podem ser adaptadas para diferentes pesquisas dentro do campo é possível 

conceber esse método como uma ferramenta passível de ser utilizada nos mais 

diversos projetos. É um método que exige pouco conhecimento técnico para seu 

desenvolvimento e apresenta resultados bastante satisfatórios em relação ao 

andamento do trabalho, além de realizar uma constante vigilância epistemológica, 

essencial a todo projeto de pesquisa científica.  
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 3.1.2 Modelo de pesquisa em rede  

 

Associado ao modelo inicialmente proposto foi adicionado o de Maria 

Immacolata Vassallo de Lopes (2001;2010), uma vez que o trabalho realizado pela 

pesquisadora já é estável, possuindo uma estrutura e uma organização aplicáveis 

a qualquer pesquisa, e  servindo como matriz para o presente trabalho. Apesar de 

seu modelo ter nascido na área de Comunicação, ele é aberto e aplicável a toda e 

qualquer pesquisa, mesmo que tenha que ser eventualmente adaptado.  

Para a utilização deste modelo de pesquisa em rede, não apenas seu livro, 

mas também o curso por ela ministrado28 são as fontes para a construção que se 

segue. 

O modelo de pesquisa em rede, proposto por Lopes, pode e deve ser 

conquistado. Conquistado, porque não é um modelo a ser estudado, mas 

apreendido, uma vez que é sua utilização constante que o transformará de um 

conjunto de idéias em um conjunto de ações incorporadas à pesquisa e ao 

pesquisador.  

A proposta é dividida em fases e níveis que se entrecruzam, didaticamente 

organizado. O modelo busca organizar o processo de investigação tendo em vista 

que o processo é não linear e permite a reorganização de suas etapas em 

decorrência das necessidades do projeto.  

Temos a pesquisa dividida em seis fases: construção do objeto, 

observação, análise – descrição e interpretação –, conclusão e bibliografia. E em 

                                              
28 O  cu rso  d e  Metodo log ia  de  Pesqu isa  em Comun ica ção  Soc ia l  é  min is t rado  no  PPG -COM da  
ECA-USP e  fo i  rea l izado  em 2010 .  
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cada fase encontramos quatro níveis ou instâncias: epistemológico, teórico, 

metódico e técnico. 

 Nesta proposição cada fase da pesquisa é composta de níveis que devem 

aparecer e orientam a construção do trabalho. É essencial que todos os níveis 

apareçam em todas as fases, mesmo que com predominância de um nível sobre 

outro dependendo do momento em que a pesquisa se encontra.  

 

O quadro a seguir é resultado tanto da leitura do livro de Lopes quanto das 

anotações realizadas durante o curso oferecido pela professora em 2010.  Sua 

finalidade é funcional, pois alerta que a pesquisa não é uma organização linear 

mas uma trama que se desenvolve em níveis e fases que percorrem e atravessam 

o trabalho.  

A pesquisadora alerta que, apesar de estar representada graficamente em fases 

lineares, a pesquisadora alerta que toda a pesquisa é feita de sucessivos retornos 

e mudanças de orientação, de forma que suas fases da pesquisa, apesar de 

estarem separadas em muitas situações, ocorrem simultaneamente, e 

eventualmente devem ser refeitas. 

O essencial é visualizar que, em todas as etapas de uma pesquisa todos os níveis 

estão presentes em menor ou maior grau, sendo fundamental ter em vista que a 

vigilância epistemológica é fundamental, uma vez que a autocrítica é uma 

habilidade que o pesquisador deve conquistar e assimilar, de forma a se tornar 

uma característica do seu trabalho. 
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No modelo de pesquisa em rede, as interconexões das partes são 

essenciais. Mas essa é uma organização que ainda não se faz presente nessa 

pesquisa, apesar de começar a ser incorporada a ela. Esse é o passo a ser dado 

em seu desenvolvimento. 

 

2.2 Demandas formativas: Protocolos 

 

É na prática da pesquisa que a pesquisa se realiza. Retomando o princípio 

da formatividade de Pareyson (1993) no qual a criação se concretiza na sua 

realização, e toda realização é também formação e pensamento, a investigação 

tomou rumos inesperados no que concerne às suas atividades e às suas opções 

de encaminhamento, que se formaram no próprio fazer, como em um trabalho 

artístico.  

 “Seja qual for a atividade que se pense em exercer, sempre se 

trata de colocar problemas, constituindo-os originalmente dos dados informes 

da experiência, e de encontrar, descobrir, o melhor, inventar as soluções 

desses problemas. Sempre se trata de concluir e levar a cabo operações, ou 

seja, de produzir, realizando, efetivando, executando e de concluir o 

movimento de invenção em uma obra que se esboça e se constrói com base 

numa lei interna de organização. Sempre se trata de fazer, inventando ao 

mesmo tempo o modo de fazer, de sorte que a execução seja a aplicação da 

regra individual da obra no próprio ato que é a sua descoberta, e a obra ‘saia 

bem feita’ enquanto, no fazê-la, se encontrou o modo como se deve fazer. 

 Em suma, o operar, seja qual for a atividade que nele se 

específica, sempre implica aquele processo de produção e invenção em que 

consiste o formar, e toda as obras, enquanto vem feitas, são formas dotadas 

de independência e exemplaridade” (PAREYSON, 1993; p 21). 

É dentro da concretização das atividades diárias da pesquisa que os 

protocolos de funcionamento da mesma se revelaram, de acordo com o 

surgimento das demandas. Mesmo que não estivessem dentro do cronograma, 
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esses protocolos passaram a fazer parte da prática da investigação. Dessa forma, 

os processos internos da pesquisa podem e devem ser expostos, para que a 

contribuição do trabalho possa alcançar limites maiores do que ele.  

 Os resultados alcançados pelos métodos e protocolos da pesquisa visam a 

dar uma contribuição dentro do campo científico das artes cênicas, formado por 

forças que exigem legitimação e aceitação, como todos os campos científicos. 

Bourdieu afirma que a legitimação e a aceitação dependem do que denomina 

capital científico, que “é uma espécie particular do capital simbólico (o qual, sabe-

se, é sempre fundado sobre atos de conhecimento e reconhecimento) que 

consiste no reconhecimento (ou no crédito) atribuído pelo conjunto de pares-

concorrentes no interior do campo científico” (BOURDIEU, 2004; p.26). Para tanto, 

decidiu-se que as derivações da pesquisa – os bancos de dados – poderiam ser 

difundidas e legitimadas independentemente da pesquisa  

            A perspectiva de Bourdieu pode ser alinhada ao conceito de paradigma de 

T. Kuhn. Para que sejam aceitas alterações paradigmáticas , é necessário uma 

série de conjunções que precisam ser construídas e aceitas pelos membros do 

campo (KUHN,1998). A construção do paradigma é realizada pelos membros do 

campo científico e quanto mais autônomo é esse campo, menos está sujeito às 

pressões sociais. Nem por isso deixa de ser influenciado por elas.                           

Tanto Bourdieu quanto Kuhn colocam que o desenvolvimento científico ocorre 

através da soma das descobertas e realizações e da recepção e difusão que os 

membros fazem desses saberes.  

A pesquisa priorizou opções que pudessem gerar uma contribuição para o 

campo e fornecessem o instrumental necessário à pesquisa a ser realizada sobre 

a cena liricizada, uma vez que para o desenvolvimento dela e seus 

desdobramentos mostrava-se imprescindível produzir um método que estivesse 

em sintonia com o campo de pesquisa e o objeto sobre o qual ela se debruçava. 

Essa contribuição viria pela difusão dos trabalhos produzidos pelo campo 

artístico ou científico, mas que encontram barreiras para a sua difusão e, 

conseqüentemente, dificuldade de aceitação de suas realizações. Pretendeu-se, 
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portanto,  que os trabalhos que tinham como fonte essa cena liricizada pudessem 

circular mais e, conseqüentemente, produzir mais aceitação e questionamento.  

 Dentro desses parâmetros, a descrição dos protocolos de pesquisa teve 

como objetivo elucidar o caminhar da pesquisa e orientar não só o futuro 

desenvolvimento do projeto como futuros projetos de pesquisa. Assim, atividades 

realizadas durante a pesquisa podem revelar não apenas as ações concretas, 

mas como elas estão em acordo com o pensamento que rege seu 

desenvolvimento. 

 Os subitens que se seguem foram demandas formativas: Tradução, 

Anotação, Digitação, Scaneamento e Acervos. Por sua relevância, este último 

ganhou maior destaque e aprofundamento. 

  

2.2.1  Demandas formativas: Traduções 

 

Existe uma tradição que se estabelece nas práticas de pesquisa, uma 

tradição velada em muitos sentidos, mas muito difundida principalmente nos 

programas de pós-graduação, em que se realiza a tradução de artigos ou trechos 

de livros que não foram editados em língua portuguesa.  

Apesar do esforço de editoras como a EDUSP, Perspectiva, Hucitec e 

tantas outras, o mercado editorial brasileiro não prima pela eficiência na edição de 

livros estrangeiros de dramaturgia e tampouco de teoria teatral. Mas a despeito 

dessa característica editorial, muitos títulos utilizados em pesquisa continuam 

necessários, talvez essenciais, como textos de grandes filósofos, pensadores e 

pesquisadores de reconhecido valor que não são difundidos.  

Sendo o esquecimento, o silêncio e o banimento formas de controle e poder 

(FOUCAULT,2008)(VIEIRA,1999)29, essas estratégias, que se realizam desde a 

invenção da linguagem,  precisam ser combatidas e é responsabilidade do 

                                              
29 Ambos ,  Foucau l t  e  V ie ra ,  rea l izam essa  d iscussão  sobre  o  con t ro le  e  o  poder  a  par t i r  do  
ban imento  e  do  s i lênc io .  Foucau l t  ao  se  debruçar  sobre  o  s abe  e  o  a rqu ivamento  em seu  l i v ro  A 
arqueo log ia  do  Saber ,  enquan to  V ie i ra  rea l iza  essa  d iscussão  tendo  a  Teor ia  Gera l  dos 
Sis temas  como a rcabouço  em seu  l i v ro  Teor ia  do  conhec imento  e  a r te  fo rmas  de  conhecimento :  
Ar te  e  C iênc ia  uma v isão  a  par t i r  da  comp le x idade .  
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pesquisador contemporâneo trazer a luz aquilo que está nas trevas. (AGAMBEM, 

2009)30. 

Toda tradução é uma traição, diz uma anedota italiana, nem por isso não 

deve ser feita, nem por isso não é necessária. A tradução é um embate não só 

com a língua original, mas também com o pensamento do autor, o que torna esse 

método de pesquisa uma contribuição não somente ao campo que recebe o artigo 

traduzido, mas ao pesquisador que se aprofunda no conhecimento trabalhado.  

Traduzir artigos foi uma ação da pesquisa, que veio da percepção dessas 

necessidades que, juntamente com o aprendizado de não tentar arrombar portas 

que já estão abertas (Picon-Vallin, 2007), levou à tradução de dois artigos que se 

seguem, “O dente e a palma”, de Jean-François Lyotard, e Performance Não-

semiótica, de Michael Kirby. 

 

A inserção direta da tradução dos artigos no corpo da dissertação deve-se a  duas 

aprendizagens práticas ligadas à experiência e à convivência que o Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo (PPG-AC/ECA-

USP) promove e incentiva.  

A primeira é a ação mesma de utilizar a tradução como contribuição para o 

campo. Essa ação é uma tradição dentro do departamento e não é em si 

novidade, mas nunca se estabeleceu como regra e precisa ser valorizada. Vale 

ressaltar o exemplar trabalho da pesquisadora Fernandes que realizou grandes 

traduções, trazendo à luz o trabalho de B.M. Koltès (com tradução da peça A noite 

pouco antes das florestas, não-publicada) e de alguns excertos de textos de Jan 

                                              
30 “No  f i rmamento  que  o lhamos  a  no i te ,  as  es t re las  resp landecem c ir cundadas  por  uma densa  
t r eva .  E uma vez  que  no  un ive rso  há  um número  in f in i to  de  ga láx ias  e  de  co rpos  luminosos ,  o  
escuro  que  vemos  no  céu  é  a lgo  que ,  segundo  os  c ien t is tas ,  necess i t a  de  uma exp l icação .  É 
p rec isamente  da  exp l icação  que  a  as t ro f ís ica  con temporânea  dá  para  esse  escuro  que  gos ta r ia  
de  lhes  fa la r .  No  un ive rso  em expansão ,  as  ga láx ias  ma is  remotas  se  d is tanc iam de  nós a  uma 
ve loc idade  tão  g rande  que  sua  luz  não  consegue  no s  a lcançar .  Aqu i lo  que  percebemos  como o  
escuro  do  céu  é  essa  luz  que  v ia ja  ve loc íss ima a té  nos  e ,  no  en tan to  não  pode  nos  a lcançar ,  
po rque  as  ga láx ias  das  qua is  p rovém se  d is tanc iam a  uma ve loc idade  super io r  àque la  da  luz .  
Perceber  no  escuro  do  p resen te  e ssa  luz  que  p rocura  nos  a lcançar  e  não  pode  fazê - lo ,  i s so  
s ign i f i ca  se r  con temporâneo .  Por  i sso  os  con temporâneos  são  raros .  E por  i sso  se r  
con temporâneo  é ,  an tes  de  tudo ,  uma ques tão  de  co ragem: porque  s ign i f i ca  se r  capaz   não  
apenas  de  mante r  f i xo  o  o lha r  no  escuro  de  sua  época ,  mas  também de  perceber  nesse  escuro  
uma luz ,  que  d i r ig ida  para  nós ,  d is tanc ia -se in f in i tamente  de  nós . ”  (AGAM BEM , 2009 ;  p .64 -65 )  
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Fabre(2007), por exemplo. E é no exemplo que a tradição se renova e prossegue 

A segunda aprendizagem se realizou no PAE – programa de aperfeiçoamento de 

ensino – realizado junto ao curso de TCC em Licenciatura com a Profa. Dra. Maria 

Lúcia de Souza Barros Pupo. Pupo (2010) delimita que é no corpo dos textos que 

as informações relevantes devem ser inseridas e não em anexos que afiguram 

seguimentos não essenciais. 

Vale acrescentar que a atividade proporcionou, além da melhora técnica no uso da 

língua estrangeira, a aprendizagem técnica do uso de dois monitores 

concomitantemente. Essa tecnicidade promove uma eficiência que merece ser 

apontada. A utilização de dois monitores concomitantes é uma realidade bastante 

acessível, uma vez que os laptops possuem saídas auxiliares e os monitores 

podem ser adquiridos a preços bem reduzidos, basta colocar ambos para 

funcionar juntos e se tem uma área de trabalho estendida.  

Essa área de trabalho estendida facilita a tradução, pois permite que o texto 

original e a versão que se está produzindo ocupem cada uma um monitor, o que 

gera uma facilidade de pesquisa que se expande para outras atividades correlatas 

como ver um trabalho em DVD e realizar anotações ao mesmo tempo, sem perda 

de qualidade de imagem nem na anotação. 
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2.2.1.1 Tradução: O dente e a palma – Jean François Lyotard 

 

1. O teatro nos coloca no cerne do que é religioso-político: no coração da 

ausência, na negatividade, no niilismo como Nietzsche diria. Portanto, na questão 

do poder. Uma teoria dos signos teatrais, uma prática de signos teatrais (texto 

dramático, encenação, interpretação, arquitetura) baseia-se em aceitar o niilismo 

inerente à re-presentação. Não apenas aceitá-lo: reforçá-lo. Peirce costumava 

definir signo como algo que está para alguém no lugar de alguma coisa. Para 

esconder, para mostrar: isso é teatralidade. A modernidade do nosso fin-de-siècle 

deve-se a isto: não há nada a ser substituído, nenhuma tendência  é legitimada, 

ou então são todas. A substituição e, por conseguinte a significação; é, ela própria, 

apenas um substituto para o deslocamento. Pegue dois lugares A e B; um 

movimento de A para B, significa duas posições e um deslocamento; agora 

declare que B vem de A; você não está mais tomando a posição B positivamente, 

afirmativamente, mas em relação a A, subordinado a A, ele mesmo ausente 

(passado, oculto). B é transformado em nada, como uma ilusão de presença, o 

seu ser está em A; e A é afirmado como verdade, isto é, ausência. Esse é o 

aparelho de niilismo. A teatralidade está assim condenada? Ao repetir este 

aparato de leitura específico, a semiologia continua a teologia, a teologia da morte 

de Deus, da estrutura, da dialética crítica, etc.  

2. Deslocamento (em Freud Verschiebung ou Entstellung) é uma 

transferência de energia. Freud disse que o deslocamento é um processo 

econômico: a libido investe nesta ou naquela região da superfície do corpo (que 

também se volta para dentro de seus "órgãos internos"), que se estabelece ali, em 

posição A, ele se move, ele se instala em outro lugar, na posição B. Vamos dizer 

que B representa A? Em seu Petite anatomie de l'image, Hans Bellmer utiliza esse 

exemplo: eu tenho uma dor de dente, eu cerro o punho, cravo minhas unhas na 

palma da minha mão. Dois investimentos da libido. Podemos dizer que a ação da 

palma representa a paixão do dente? Isso é um sinal de que? Não há nenhuma 

possibilidade de reverter um no outro, a hierarquia de uma posição sobre a outra, 

o poder de um sobre o outro? Para as ciências anatômicas e fisiológicas, para a 
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reflexologia, e para qualquer reflexão, a resposta é sim, é claro. No movimento da 

libido, nenhuma irreversibilidade é possível, o corpo erótico-mórbido pode 

funcionar em todas as direções, pode ir do cerrar da palma ao da mandíbula, a 

partir do medo (imaginado?) ou um pai ou uma mãe para a obesidade (real?) ou 

úlcera (real?) do estômago. Essa reversibilidade de A para B introduz-nos à 

destruição do signo, e da teologia, e talvez de teatralidade. 

3. Reversibilidade faz parte da nossa social, econômica, ideológica 

experiência do Capitalismo moderno, que é regida por uma simples lei: o valor. Na 

economia pré-capitalista, o produto, produção, consumo (que nem sequer são 

separados em esferas distintas) estão relacionados como signos ou como a 

atividade de criação-sígnica para posições consideradas originais ou pré-

existente: o objeto, o trabalho, a destruição ou a circulação de objetos são 

pensados dentro de uma Mística ou dentro de uma Física, que está lá por e para 

outra coisa. Parte da obra de Marx perpetua essa teoria semiótica da economia 

pré-capitalista, perceptivelmente através do uso da categoria de mais-valia (de 

mercadorias, mas principalmente da força de trabalho). Mas a experiência atual do 

crescimento da economia nos ensina que as chamadas atividades econômicas 

não têm fixação em uma origem, em qualquer posição A. Tudo é trocável, 

reciprocamente, estando somente sob as condições inerentes à lei do valor: o 

trabalho não é menos signo que o dinheiro, o dinheiro não mais do que uma casa 

ou um carro, existe apenas um fluxo metamorfoseando-se em bilhões de objetos e 

correntes – tal ensinamento da política econômica deve ser comparado ao que a 

economia libidinal nos ensina: ambas, política econômica e economia libidinal, 

moldam nossa vida moderna, apóiam o criticismo e a crise do teatro. A semiologia 

inibiria essa crise e amordaçaria o criticismo.  

4. Lendo os tratados de Zeami traduzidos por R. Sieffert, e ao mesmo 

tempo Artaud e Brecht, cujas análises e fracassos contínuos ainda dominam o 

teatro de hoje, estou aprendendo como o teatro, colocado no lugar onde des-

locação torna-se re-colocação, onde o fluxo libidinal se torna representação, oscila 

entre uma semiótica e uma ciência econômica. Nos primeiros livros do Fushi-

Kaden, o jovem (C. 1400) Zeami multiplicou descontinuidades, ele dividiu, a vida 
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do ator em períodos, o ano em estações, o dia em momentos, em tipos de 

mimetismo, o repertório em gêneros de Nô (de Waki, de Ashura, das mulheres, do 

mundo real...), a diacronia da apresentação teatral em unidades (kyogen, Nô), 

montados de acordo com uma seqüência imutável jo-há-kyt, o espaço cênico em 

lugares atribuídos para tal e tal papel e para tal e tal momento da ação, o espaço 

sonoro em regiões, o mimetismo em poses, o público total, ele mesmo em 

categorias, etc. Este material é o sonho de todo semiólogo; tudo é distinto e 

codificado, cada unidade de uma ordem se refere a uma unidade de outra e de 

todas as outras ordens, o jogo inteiro parece regido por dois princípios do primado 

da significação (iwdre) e da busca de maior concordância (s66). Para perceber 

plenamente o sistema de signos, o próprio ator teve que desaparecer como 

presença; vestindo uma máscara, com as mãos escondidas, quando interpreta o 

papel da mulher; a flor (fleur) da performance foi concebida como uma 

interpretação absoluta, isto é, a não-interpretação; e quando no papel de louco, 

sem máscara, ele chama atenção para a dificuldade de perceber uma loucura por 

alusões à posse, portanto, imitando o demônio possuidor, sem no entanto cair no 

expressionismo de caricaturas faciais "Considerando que não há necessidade de 

imitar a expressão facial, acontece, porém, que na mudança de uma expressão 

usual, uma compõe o seu rosto. Essa é a intolerável vista." Intolerável na medida 

em que torna visível o invisível, que confunde os ossos com a pele, substância 

com efeitos secundários, que viola a hierarquia social e de espaços corporais 

distanciada em frente e verso, em ilusão e realidade. O extremo niilismo 

espreitando no Budismo é o que impulsiona este semiótica ao seu limite, 

transformando os signos em signos de nada, do nada que existe entre os signos, 

entre A e B; disse Zeami, é nos intervalos entre as ações que executa, seja 

falando, cantando, dançando ou mimetizando, assim, nos momentos em que ele 

não está fazendo nada, que o ator é verdadeiramente um signo, significando o 

próprio poder de significar que é um desvio e um vazio: a fantoche. Zeami citou a 

esse propósito uma fórmula zen sobre fantoches que se refere ao The Westemer 

no VII Livro da República. 
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5. No entanto, a semiótica de Zeami parece atravessada, às vezes frustrada 

por outro caminho, um caminho libidinal, uma pesquisa por intensidade, o desejo 

de potência (não é necessário para expressar o Nô como potência, Macht, 

poderia, no sentido nietzscheano, no mesmo sentido que Artaud utiliza 

crueldade?). O nome de flor (flor) é dada à busca para a intensificação energética 

do aparelho teatral. Os elementos de uma "linguagem” total são divididos e ligados 

entre si de modo a permitir a produção de efeitos de intensidade através de leves 

transgressões e da violação de unidades sobrepostas. Os signos não são mais 

vistos na sua dimensão representativa, eles não representam mais o Nada, eles 

não representam, eles permitem "ações", atuam como transformadores, 

alimentados por energias naturais e sociais, a fim de produzir afetos de uma 

intensidade muito elevada. Desta forma, podemos entender o aparecimento (um 

pouco mais tarde) nos trabalhos de Zeami do tema do inusitado, da fluidez e a 

eficácia imprevisível da atuação, do significado incalculável de aproveitar o 

momento certo, acima de tudo, o fato de que a flor (flor) da interpretação é nada, é 

só efervescente (shoiretaru). do significado incalculável de aproveitar o momento 

certo (kojitsu), que correspondem à unidade de uma cultura que também é um 

culto, portanto, abrir espaço para o a-fluxo em movimento, para uma 

deslocabilidade, e por uma espécie de eficácia por meio dos afetos, que 

pertencem à economia libidinal. 

6. A hesitação de Artaud era a mesma que a de Zeami. Mas ele pendeu 

para o outro lado. Artaud buscou destruir, não especificamente, o aparato teatral 

italiano, ou seja, Europeus do Renascimento, mas, pelo menos, a predominância 

da linguagem articulada e a supressão do corpo. Desta forma, ele esperava 

reencontrar uma eficiência libidinal da performance: "poder", "energia interior", o 

poder de afastar os afetos que trabalham pelo deslocamento de unidades bem-

ordenadas, "o segredo do teatro no espaço é a dissonância, a discrepância de 

timbres vocais e a dialética deconcatenação do discurso”. Aqui está a evidência de 

algo que muito se aproxima da economia libidinal, "no ardor da vida, no desejo de 

vida, no impulso irracional de vida, há uma espécie de maldade inicial, o desejo de 

Eros é uma crueldade porque queima as contingências, morte é crueldade, 
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ressurreição é crueldade, transfiguração é crueldade porque em todas as direções 

e em um mundo circular e fechado, não há espaço para a verdadeira morte, 

porque a ascensão é um rasgo de distância, porque o espaço fechado está cheio 

de vida, e porque todos os mais fortes da vida passam para outras vidas, assim 

devorá-los em um massacre que é transfiguração em um bem positivo.” Mas, no 

caminho para esta dissemiotização generalizada, Artaud para e o que o parou foi 

o niilismo, religião (perceptíveis mesmo neste Lettre sur la cruaute). Para a 

intensidade funcionar, ele tinha que fabricar uma "ferramenta" que seria de novo 

idioma, um sistema de signos, uma gramática dos gestos, dos “hieróglifos". Isso é 

o que ele achava que havia encontrado no teatro do leste, especialmente no 

Japonês e no Balinês. Assim, ele manteve-se um europeu, ele repetiu a 

"invenção" de um acordo entre o corpo e os sentidos, ele repetiu a grande 

descoberta da união da Eros-libido com a libido como desejo de morrer, ele 

repetiu a sua encenação "etnográfica” aqui no palco do Leste. Mas o mestre 

oriental, não menos niilista que seu pupilo ocidental, tinha também que "Inventar" 

o paraíso, seja budista ou quaisquer outros, de não-dualidade. Desta forma, a 

mutilação que Artaud estava fugindo volta a ele por meio dos hieróglifos balineses. 

Para silenciar o corpo com o teatro do escritor, caro para a Europa 

burguesa do século 19, é niilístico, mas ao fazê-lo falar do léxico e da sintaxe da 

mímica, música, dança, como o Nô faz, é novamente uma forma de aniquilamento, 

um corpo completamente transparente, pele e carne do osso que é espírito, 

intocado por todos os deslocamentos, eventos, densidade libidinal. Sem 

mencionar que a Europa moderna não tinha à sua disposição qualquer kojitsu, 

qualquer meio certificado de transmitir o afeto; ela quer signos e fala deles no 

mesmo momento em que lhe falta. É por isso que Artaud coloca mais ênfase no 

sagrado do que Zeami o fez.  

7. Será que o teatro tem de limitar-se a função de crítica? O único permitido 

pela crise da modernidade? Essa foi a solução de Brecht. Para ele, não é 

suficiente para o movimento da mão fazer uma alusão silenciosa da dor de dente, 

a eficácia é definida como um processo de entendimento ou de percepção, isto é, 

um processo de apropriação, de apoiar a causa (posição A). O teatro tem como 



 

81  

objetivo nos fazer reconhecer que existe uma estrutura de conexão do dente e do 

punho, conectando tal e tal comportamento de Mãe Coragem para tal e tal infra-

estrutura, e tal e tal mudança de comportamento para tal e tal ideologia. A eficácia 

teatral, definida como o conhecimento, é mediada pela "consciência". 

"Consciência" é, de fato, um aparato preciso da linguagem, materialismo Marxista: 

esse aparato de linguagem, por sua vez, introduz na dramaturgia e cenografia 

Brechtiniana, um aparato complexo, não menos preciso, que Brecht define como o 

distanciamento. O Distanciamento parece ser um caso extremo do niilismo, o ator 

realiza tal e tal ação em tal e tal situação, mas seu texto, sua atuação e toda a 

encenação são para assegurar que essa ação mostrada podia ser outra: "atuar 

todas as cenas em termos de outras possíveis cenas”. Este é um processo que 

reduz o seu objeto a nada, assim como o relato de uma testemunha na esquina da 

rua, longe do efetivo acidente, distanciado através do discurso. Aqui Brecht 

também pode apelar ao teatro oriental (Especialmente o chinês): "É 

evidentemente uma questão de repetição por um terceiro de um processo, de uma 

descrição reconhecidamente habilidosa. A artista mostra (representando alguém 

em raiva), que este homem está fora de si, e ele aponta para signos 

completamente externos parar prová-lo (por exemplo, tendo uma mecha de seus 

cabelos entre os dentes e mordendo-o). Mas nenhum niilismo pode realizar-se, 

todo niilismo deve permanecer religioso, onde existe uma lacuna entre A e B (o 

nihil), também deve haver sempre o link entre A e B (para conectá-lo, o religio). O 

que faz da representação em Brecht uma religião é o aparato de linguagem do 

marxismo: a total efetividade teatral que ele antecipa, depende de um sistema de 

crenças, não apenas a crença de que existem determinações sociológicas que 

correspondem às estruturas econômicas, mas a crença de que essas 

determinações constituem o vocabulário e a gramática profunda das paixões 

históricas, que produzem e regulam os deslocamento de afetos e os investimentos 

do público teatral. É por isso que este teatro é chamado teatro épico. Mas o nosso 

tempo não é mais um momento da épica do que da tragédia ou da selvagem 

crueldade. O capitalismo destrói todos os códigos, incluindo aquele que dá aos 

trabalhadores industriais o papel do herói histórico. O marxismo de Brecht = Um 
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épico enxertado em uma crítica. Após um século de Congressos Internacionais e 

meio século de Estados Socialistas, devemos dizer: o enxerto não se realizou, 

nem como dramaturgia, cenografia, nem como política mundial. A semiótica 

marxista é tão arbitrária no teatro como qualquer outra semiótica para 

correlacionar o performer e a performado e para permitir a comunicação do 

público com ele mesmo mediado pelo palco. 

8. A alienação em si, uma categoria niilista, religiosa e, novamente, 

marxista, deve ser pensada afirmativamente. A importância da alienação não é 

que ela aponta para a distância de uma origem, de uma natureza perdida, sua 

importância está na maneira como Marx analisou que, na introdução à 

contribuição crítica de l'economie politiqie no Grundrisse em (não publicados) 

capítulo VI do Kapital I, como indiferença do homem para com seu trabalho e do 

trabalho para com o homem, do dinheiro para o que ele pode comprar e da 

mercadoria para o seu homólogo monetário (e seu possuidor). Esta indiferença é a 

experiência do predomínio do valor de troca. Temos de parar de pensar nisso 

como perda de algo, a perda da diferença, isto é, da qualificação, do artesanato, 

da qualidade, do uso, do significado, do acordo, da posse. Pelo contrário, vamos 

pensar de forma positiva, esta indiferença leva a economia libidinal, para uma 

ligação direta, sem representação da política econômica com a economia libidinal. 

A teoria do valor nos coloca potencialmente em circulação não-hierárquica, onde o 

dente e a palma já não têm uma relação de ilusão e de verdade, causa e efeito, 

significante e significado (ou vice-versa), mas que coexistem, independentemente, 

como investimentos transitórios. Acidentalmente compondo uma constelação 

interrompida por um instante, uma multiplicidade de reais congelados na 

circulação de energia. O dente e a palma já não significam nada, são forças, 

intensidades, afetos presentes.  

9. Um teatro energético iria produzir eventos que são efetivamente 

descontínuos, como os atos anotados aleatoriamente em tiras de papel e 

formando lotes, puxados por John Cage e propostos aos interpretes do Theater 

Piece. Do mesmo modo que este teatro necessita, em vez de sôô, de comum 

acordo entre dança, música, mímica, palavras, estações, tempo, o público e nada, 
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é um pouco de independência e de simultaneidade de sons-ruídos, das palavras, 

arranjos de corpos, imagens que caracterizam as co-produções de Cage, 

Cunningham, Rauschenberg. Ao eliminar a relação signica e sua falsidade, a 

relação de poder (hierarquia) é impossibilitada, e conseqüentemente, o que se 

torna impossível também é a chamada dominação do dramaturgo + encenador + 

coreógrafo + cenógrafo sobre os chamados signos e também sobre os chamados 

espectadores.  

10. Os chamados espectadores, porque a noção de tal pessoa ou tal função 

é própria do contemporâneo com o predomínio da re-presentação na vida social e 

especificamente no que no Oeste moderno denominamos política. O assunto é um 

produto do aparato performático, que desaparece quando o aparato desaparece.  

11. Quanto ao lugar do teatro, esse pensamento afirmativo da alienação 

implica não só a ruína da hierarquizada relação palco/platéia, mas também a da 

hierarquizada relação interior/exterior. Pois todo teatro é um aparato duplicado, ao 

menos, uma vez. (Às vezes mais de uma vez; Hamlet, Marat-Sade, La prochaine 

fois je vous le chanterai: que poderia ser revertido, poderia ser deslocado; atores 

que interpretam nas laterais, a platéia sentada no palco), assim, constituído de 

dois limites, de duas barreiras de filtragem do ir e vir de energias, um limite (1), 

que determina o que é "exterior" ao teatro ("realidade") e o que é "interior", um 

segundo limite (2) que, no interior, dissocia o que é para ser percebido e o que 

não é para ser percebido (embaixo, luzes de palco, laterais, cadeiras, pessoas ...). 

Críticas, envolvidas no novo teatro, dirigiram-se essencialmente para o problema 

do segundo limite (2), como a encenação e os experimentos arquitetônicos 

provam. Mas a crise agora se refere ao primeiro limite (1): palco + platéia/“fora". É 

um limite seletivo, por excelência, sons, luzes, palavras, olhos, ouvidos, posturas 

(e, portanto, também no capitalismo, as carteiras) são organizados para que o que 

é um deslocamento libidinal possa ceder à Pois todo teatro é um aparato 

duplicado, ao menos, uma vez. Do lado de “fora", a dor de dente, por “dentro", a 

representação pelo cerrar do punho. Mas a questão de um teatro energético não é 

para fazer alusão à dor de dente quando o punho é cerrado nesse exato instante, 

nem o contrário. Sua questão não é nem para sugerir que tal e tal significam isso e 
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aquilo, como Brecht queria. Sua questão é produzir a máxima intensidade (por 

excesso ou por falta de energia) do que há, sem intenção. Esta é a minha 

pergunta: Isso é possível, como? 

 

Traduzido do inglês pelo autor, com revisão de Tatiana Perez Toledo. 

 The Tooth, the Palm de Jean-Francois Lyotard, traduzido por Anne Knap, 

Michel Benamou. In SubStance, Vol. 5, No. 15, Socio-Criticism (1976), pp. 105-

110. Published by: University of Wisconsin Press. 

Tradução realizada com consulta ao original em francês “La dent, la paume” 

, publicado em Jean-François Lyotard, Des Disposilits pulsionnels, Paris: Editions 

Galilée, 1994, p. 91-98. 

 

3.2.1.2 Tradução: Performance não-semiótica – Michael Kirby 

 

Ao falar de uma das minhas peças mais recentes, pretendo demonstrar 

duas importantes questões teóricas. A primeira é que, apesar do recente interesse 

generalizado na semiótica da performance, a semiótica não se aplica 

necessariamente a toda performance, há apresentações que podem ser referidas 

como "não-semióticas". Com o segundo ponto - muito menos controverso - 

Gostaria de destacar e dar exemplos da maneira pela qual a teoria estrutural, 

derivada da análise de várias obras, pode-se ser "reciclada" para se tornar a fonte 

de criatividade e fundamento prático de uma determinada produção.  

Considero a análise semiótica baseada em um modelo de arte como 

comunicação. Nesse modelo, há um emissor, uma mensagem (codificada pelo 

remetente), e um receptor (que decodifica - pelo menos em algum grau - a 

mensagem). A semiótica pode ser vista lidando principalmente com esse processo 

de decodificação de mensagens codificadas.  

Desde que eu estou a ponto de dizer que eu não envio conscientemente  

mensagens em minhas peças, eu não quero ignorar ou negligenciar a 

possibilidade de que mensagens podem ser enviadas de forma inconsciente. Há 

vários pontos importantes aqui. Primeiro, a intenção de enviar uma certa 
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mensagem controla, em grande medida, o material inconsciente. Existe um 

contínuo desde o plenamente consciente até o completamente inconsciente, e a 

mensagem que é enviada conscientemente tende a "puxar" o material 

inconsciente. Um artista psicótico pode ser uma exceção, mas na maioria dos 

casos a mensagem intuitiva, irracional e inconsciente apóia e expande a 

mensagem consciente ao invés de contradizê-la. A mensagem da qual o artista 

está consciente age como elemento centralizador , atraindo material inconsciente 

para ele. Isso não decorre da aceitação de mensagens inconscientes que 

contradizem ou, na verdade, um arco diferente dos atos conscientes. Se 

aceitamos as mensagens inconscientes, isso não significa que elas contradizem 

ou mesmo que elas são de uma natureza minimamente diferente das mensagens 

conscientes.  

Em segundo lugar, a comunicação deve ser distinguida tão rigorosa quanto 

possível, da interpretação. Uma mensagem “recebida” não necessariamente foi 

enviada; muitas mensagens são meras projeções ou leituras no trabalho (lidas no 

trabalho ou leituras do trabalho - não sei qual passa melhor a idéia de uma leitura 

externa ao trabalho que foi acoplada ao trabalho). Em “Uma Teoria da Semiótica”, 

Umberto Eco tenta lidar com o problema da inferência. Ele explica que certos atos 

de inferência devem ser reconhecidas como atos semióticos, "mas só quando elas 

são culturalmente reconhecidos e sistematicamente codificados”. Isto coloca a 

ênfase em um código, culturalmente estabelecido e distingue da privada  

interpretação pessoal idiossincrática da análise semiótica. Semiótica, então, não é 

a exegese do sentido, mas a demonstração de como o significado deriva de um 

código especial, a menos que o próprio código seja claro, só temos interpretações.  

Terceiro, o diretor da peça é ele mesmo um analista, conhecedor de muitos, 

se não de todos, dos códigos para decifrar as mensagens inconscientes. Sendo 

que a criação de uma performance não é, na maioria dos casos, um ato 

espontâneo, mas sim, envolve os ensaios, o remetente da mensagem também 

torna-se seu receptor, estudando o "objeto semiótico" mais e mais. Isto significa 

que as mensagens não-conscientes podem ser rastreadas e controladas de uma 
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forma que não é verdade, por exemplo, com o comportamento espontâneo da vida 

cotidiana.  

Um quarto e último ponto sobre a mensagem inconsciente - um ponto 

derivado de certa forma a partir do segundo ponto, que relaciona todas as 

comunicações a um código culturalmente estabelecido durante a tentativa de 

diferenciar comunicação e interpretação - é que uma peça, ou qualquer obra de 

arte, pode ter várias interpretações sem ter uma "correta"; "mensagens" 

contraditórias podem ser igualmente corretas. Especialmente para aqueles que 

acreditam que a arte deve ter uma mensagem - aqueles que têm sido levadas a 

acreditar que a arte-como-comunicação é o único modelo possível - é muito difícil 

não ver uma mensagem em qualquer trabalho, mesmo que nenhum tenha sido 

intencional.  (Se a mensagem não aparece, a experiência é rejeitada e/ou a obra 

denegrida.). Assim, as técnicas de codificação de mensagens podem ser 

utilizadas e a decodificação pode ser esperada, ou até mesmo procurada, sem 

que uma mensagem tenha sido realmente enviada.  

À luz dessas questões teóricas, vamos olhar para a minha peça “Double 

Gothic”. “Double Gothic” foi realizada em uma estrutura muito específica e pouco 

usual. Fixamos seis grandes cortinas pretas paralelas uma a outra separadas por  

noventa centímetros. Esse arranjo criou cinco corredores paralelos de noventa 

centímetros de largura em que os atores poderiam atuar. Três luzes, apontado 

diretamente para baixo e coberto por máscaras cônicas, foram penduradas altas 

em cada passagem. O conjunto foi fechado em plástico preto. Espectadores 

sentavam em lados opostos da construção, olhando um em direção ao outro, 

embora eles não pudessem se ver. Os atores estavam falando em voz baixa, e as 

duas secções de audiência permitiam o maior número de espectadores possível 

de chegar tão perto quanto possível da performance. Os espectadores podiam ver 

dentro da caixa de plástico-e-cortina somente se uma luz fosse acesa lá dentro.  

Esta era uma máquina para atuar que organizava o espaço e a percepção 

em uma forma muito específica. Não foi uma indicação semiótica de lugar, tema, 

etc. Qualquer peça poderia ter sido feita no construto. Dado que, a escuridão era 

mais apropriada - em um sentido semioticamente tradicional - para uma peça 
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séria, como “Double Gothic” mais do que teria sido para uma comédia, mas a 

maioria das minhas outras peças poderia ter sido feita muito bem nela. A 

apresentação física foi uma variável mais ou menos independente não 

intencionada para expressar um tema central ou transmitir parte de uma 

mensagem unificada. Derivado das preocupações com a organização da 

experiência mais do que com as preocupações com a transmissão de 

informações. 

As estruturas primárias duracionais ou temporais de “Double Gothic” foram 

desenvolvidas a partir de leitura de Morfologia do Conto de Vladimir Propp. (Aqui, 

chegamos à segunda questão: o uso da teoria estrutural para produzir um 

espetáculo. A partir de agora essa questão vai se entrelaçar com a explicação do 

conceito de uma peça não-semiótica. Os dois, processo e resultado, estão 

intimamente relacionados). Propp postula que todos os contos de fadas russos 

são compostos de variações sobre um número limitado de eventos. Nenhum 

desses eventos são obrigatórios, mas aqueles que são utilizados devem ocorrer 

em uma ordem particular. Este conceito chama a atenção para a estrutura de 

eventos subjacente a qualquer gênero de literatura ou dramaturgia. Podemos 

levantar a hipótese de que qualquer gênero faz uso de um número limitado de 

eventos e que estes ocorrem em uma ordem particular. Esta é uma das 

características que distinguem o trabalho individual como parte de um gênero e 

identificam o gênero em si. Mesmo que esta teoria não fosse verdadeira, o 

conceito poderia fornecer a base sobre a qual construir uma peça estruturalista 

como “Double Gothic”. Na arte, as idéias não têm que ser corretas ou verdadeiras 

para serem utilizáveis.  

O segundo conceito utilizável encontrado em Propp é o que ele chama de 

“função” da personagem. Propp explica função como "um ato de caráter, definido 

a partir do ponto de vista de sua importância para o curso da ação." Em outras 

palavras, as personagens não são considerados em termos da sua unicidade, 

personalidades individuais idiossincráticas, mas em termos de como eles 

funcionam, como eles se relacionam com a história. Em termos de personalidade, 

o herói de uma história pode ser bem diferente do herói em outra, mas ambos 



 

88  

funcionam como heróis. Embora as variações psicológicas e situacionais sejam 

infinitas, o número de funções da personagem é limitado.  

Para trabalhar com a estrutura de eventos, eu precisava usar mais de uma 

história. Um único evento, embora tenha sido desenvolvida através de uma 

análise da estrutura do evento, seria apenas uma representação dessa estrutura. 

Tudo tem  uma estrutura, e a estrutura de uma seqüência particular de eventos em 

uma história não atrai atenção em si, aumenta sua visibilidade ou sua dinâmica. 

Contudo, se mais de uma história foi contada e essas histórias, embora 

superficialmente diferentes, tenham a mesma estrutura-evento, essa estrutura se 

tornaria visível, uma coisa em si, dominante.  

Quando comecei a trabalhar com os conceitos de Propp, comecei a 

escrever uma peça em um gênero diferente do gótico. Afinal, o gênero em si não 

era importante. Eu começava a escrever “The Morphology of Science Fiction”. Que 

apresentava três histórias simultâneas que eram idênticas na sua estrutura de 

eventos, mas totalmente diferentes na maneira como os eventos foram reunidos. 

Uma história se passava em um reino submarino, uma em uma cidade oculta na 

Cordilheira dos Andes, uma perto de uma lua de Marte (água / terra / ar). Os 

heróis das três histórias eram uma mulher, um andróide, e um homem. Assim, as 

três versões do mesmo “evento" - contrários, é claro, em todos os seus detalhes 

superficiais de localização, situação e personalidade – podiam  ser vistas ao 

mesmo tempo, lado a lado. As três histórias eram compostas pelo mesmo número 

de eventos "idênticos", que começavam e terminavam simultaneamente. A escrita 

parecia ir bem, mas logo percebi que, para ter um diálogo que não se 

sobrepusesse, pelo menos, dois terços de cada cena tinham que ser em ações 

sem palavras. Esta condição, em si, não era um problema. Eu tenho escrito, 

intencionalmente, peças que foram essencialmente visuais e tinham poucas falas. 

Mas o visual ficou muito complicada e proibitivamente caro. Eu deixei o projeto de 

lado.  

“Double Gothic”  foi um desenvolvimento mais prático dessas idéias, 

usando um gênero diferente. Duas histórias com a mesma estrutura de eventos 

seriam suficientes para demonstrar essa estrutura, para torná-la manifesta. Eu 



 

89  

decidi alternar as duas histórias, representando uma cena de uma e depois a 

“mesma” cena da outra, em vez de apresentá-los simultaneamente.  

No ensaio, uma história foi definida para ser apresentada em um dos lados 

da caixa preta e a outra para o outro lado. Uma história era para ser em primeiro 

plano e a outra o pano de fundo para cada uma das duas audiências. Quando nos 

mudamos para a construção em si, uma das atrizes, Ela Troyano, destacou que as 

histórias poderiam ser apresentadas assim que eles começavam em lados 

opostos da caixa e evoluindo cena por cena, corredor por corredor, para o lado 

oposto, assim passando uns aos outros. Isto é o que nós fizemos. O movimento 

de cada uma das histórias se distanciava de um público e caminhava para a outra 

audiência - a clareza e visibilidade das cenas controlada pelo número de 

intervenientes paredes de tecido - era uma estrutura puramente formal. Não tinha 

nada a ver com o significado ou uma mensagem.  A alternância de histórias 

adicionou uma dinâmica de antecipação. Uma vez que o espectador percebia que 

a segunda história era uma versão da primeira, certos elementos podiam ser 

esperados. Esta funcionalidade se relacionava com a visibilidade e a audiabilidade 

relativamente baixa nos corredores distantes.  O que não era muito disponível 

para os olhos e ouvidos podia ser preenchido, em certa medida, pela mente e 

imaginação. Se alguma coisa não foi percebida por causa da escuridão, do baixo 

nível vocal, e a intervenção das paredes de tecido, poderia ser considerado como 

semelhante ao que foi percebido claramente na cena mais próxima.  

As funções dos personagens foram mantidas a um mínimo. Cada história 

tinha uma heroína, um antagonista, e um ajudante do antagonista. A decisão de 

usar somente mulheres foi completamente arbitrária. (Eu gosto desse tipo de 

decisão.) Meu espetáculo anterior, “Identity Control”, teve apenas homens nos 

papéis. Por que não usar apenas mulheres em “Double Gothic”? É claro, um belo 

homem misterioso é um recurso padrão do gênero gótico, e a sexualidade 

reprimida é uma das suas características dominantes. Depois de uma 

performance, me perguntaram por que eu tinha colocado o material lésbico na 

peça. A resposta foi que o sexo era vital para o gênero gótico, e eu tinha escolhido 

para fazer uma (ou duas) versão (ões) apenas com mulheres. Este incidente, para 
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mim, é um exemplo de como o pensamento estruturalista pode criar combinações 

incomuns de elementos que não seriam produzidos seguindo os métodos usuais 

de criação de mensagem, a intuição, inspiração e gosto.  

“Double Gothic” começa na escuridão. Uma música de órgão alta pára 

imprevisivelmente cada vez a intervalos mais curtos enquanto uma das quinze 

lâmpadas  a pino acende e em seguida outra revela uma única e breve ação, 

talvez acompanhada por uma fala. As primeiras ações relacionadas a sapatos, 

aos pés. Uma mulher segurando uma boneca diz: "Um de seus sapatos está 

faltando." Uma mulher sentada lentamente tira uma de suas meias. Uma mulher 

com um casaco branco de laboratório fica olhando para os  sapatos de salto alto 

de uma mulher, que ela segura em suas mãos. Mais tarde, quando os intervalos 

de escuridão e música se tornam cada vez mais curtos, serão meras imagens de 

luvas, de mãos. "É um anel de casamento?" Uma das mulheres pergunta. A 

mulher do jaleco branco tira as luvas de borracha. Uma mulher sentada admira as 

unhas e pergunta: "Elas são compridas o suficiente?". Esta seqüência de abertura 

é composta de imagens que aparecerão nas mesmas luzes, durante as cenas da 

peça. Após as cenas, uma seqüência semelhante de fechamento é composta por 

outras imagens que foram recorrentes ao longo das duas narrativas. Assim 

incorporado nas duas histórias e também separado delas é uma rede temática de 

gestos e ações similares que são completamente não-informacionais.  

O estrutura de eventos de “Double Gothic”  é bastante simples. Na primeira 

cena de cada história, a heroína encontra o ajudante da antagonista. Vemos uma 

jovem mulher cujo carro foi, aparentemente, jogado para fora da estrada. É noite, 

a chuva ameaça, um cão uiva, ela está sozinha. O salto de um dos sapatos dela 

está quebrado. Então, uma mulher que não fala aparece com uma lanterna. 

Aparentemente, ela é uma surda-muda. Ela dá à jovem uma mensagem 

oferecendo refúgio para a noite. Há trovões e relâmpagos ao saírem.  

Na segunda cena - a primeira cena da segunda história, apresentada no 

lado oposto da construção - uma diferente jovem mulher também está só à noite. 

Aparentemente ela desceu de um trem esperando alguém para encontrá-la, mas 
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ninguém está lá. Chuva ameaça, um cão uiva. Então, uma mulher cega aparece, 

aparentemente enviado pelo "médico", e pede à jovem para segui-la.  

Na segunda cena de cada história, as duas mulheres - a heroína e o 

ajudante - passam por uma floresta à noite. Na terceira cena, eles encontram a 

Antagonista: em uma história, uma médica que usa um jaleco branco e luvas de 

borracha, e na outra história, uma mulher em uma cadeira de rodas. Na quarta 

cena as histórias já se passaram uma através da outra e estão se movendo em 

direção à platéia-seções a partir do qual podiam ser vistas apenas vagamente nas 

primeiras cenas  -  a Antagonista e sua ajudante mostram para a heroína o quarto 

onde ela irá dormir. Deixadas sozinhas e sem saber que está sendo monitorada, a 

heroína começa a se despir para dormir. Na quinta cena de cada história - 

representada no lado oposto do corredor, onde a história começou - o Antagonista 

e sua ajudante discutem. (Claro, este breve resumo do estrutura de eventos 

enfatiza as semelhanças entre as cenas em vez de os detalhes que eram bem 

diferentes.)  

As sextas cenas em cada história são exatamente iguais, com o mesmo 

diálogo e bloqueio. A heroína é despertada pela ajudante que diz que ela deve 

partir. "Eu não vou fugir ..." a Heroína diz. "Eu quero saber o que está 

acontecendo em aberto aqui. A auxiliar sai. A jovem mulher pega um candelabro, 

uma luminária com uma chaminé de vidro. Agora ambas as mulheres estão 

caminhando lentamente pelos corredores de cortina enquanto a música de órgão 

começa. Então, a seqüência final de imagens isoladas tomadas das cenas 

começa. 

As histórias, a estrutura de eventos não têm fim. O gênero não precisa de 

um fim. Todo mundo sabe que nenhum dano real cairá sobre a heroína de um 

Gótico e que ela vai viver feliz para sempre, mas mais importante para a peça 

não-semiótica é que o fim de uma história é muitas vezes o que a transforma em 

uma metáfora e lhe dá sentido. Uma história como um todo, é vista para reproduzir 

a vida, fazer um comentário sobre ela, para explicá-la. Sem um fim, uma narrativa 

perde muito do poder de se tornar uma mensagem.  
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Como se pode ver, uso várias estruturas, emprestadas e criadas, para 

trabalhar contra o envio de uma mensagem sobre algo. É a estrutura que é 

importante, não os significados envolvidos que surgem e desaparecem. Se uma 

mensagem pode ser construída de forma consciente, também pode ser 

conscientemente desconstruída.  

Vejo o teste de Rorschach como uma metáfora para esse tipo de trabalho e 

para grande parte da arte moderna. Rorschach coloca tinta em um pedaço de 

papel e dobrou o papel, produzindo uma imagem simétrica. Quando perguntado o 

que eles vêem na mancha de tinta, as pessoas sempre encontram alguma coisa. 

Eles sempre recebem uma mensagem, mas nenhuma mensagem foi enviada, a 

mancha de tinta foi formada por acaso. Rorschach não alega uma resposta 

correta, uma mensagem em cada mancha.  

Se alguém permite que uma mancha de tinta possa ser criada por acaso e 

não tenha nenhum significado intencional, deve-se permitir que uma 

representação possa ser feita por acaso ou por outras técnicas mais complexas e 

não tenha nenhum significado intencional. Confrontados com este tipo de 

performance, os semioticistas não podem reivindicar decodificar o significado mais 

do que ele é capaz de decodificar o significado de uma mancha de tinta. Enquanto 

um significado pode ser encontrado, como sempre encontramos nas manchas de 

tinta, não há decodificação "correta" de uma mensagem. A ênfase é sobre a 

personalidade e as características do receptor e não na obra de arte.  

Analistas semióticos muitas vezes parecem buscar a explicação inusitada, 

imprevisível e única de sentido. Eles parecem sentir que seu trabalho é importante 

na medida em que eles podem derivar significados que são diferentes daqueles 

que são encontrados, decodificados e compreendido por seus pares. Isso é 

irônico, porque na análise do teste de Rorschach respostas incomuns e originais 

são muitas vezes consideradas uma indicações das neuroses ou psicoses. 

Certamente eles não têm mais validade ou veracidade do que as respostas mais 

numerosas da média.  

Se uma peça “Double Gothic” não pretende comunicar uma mensagem. O 

que ela faz? Eu acho que cria um novo tipo de formalismo. Formalismo nas artes 
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tradicionalmente refere à composição, harmonia, equilíbrio, etc. Tem sido 

primordialmente sensorial, lidando com relações no continuo perceptivo da visão e 

audição. O formalismo de uma peça estruturalista é mental. Ela envolve as 

relações entre as idéias, ele está preocupado com a forma como a mente funciona 

para fazer conexões entre as coisas. Embora utilize significados e informações, 

não é sobre esses significados e informações, mas sobre as relações intelectuais 

entre os elementos.  

Se isso não soar interessante ou emocionante, a resposta é apenas uma 

questão de gosto. Meu próprio gosto que me faz sentir que o trabalho deste tipo 

pode ser extremamente interessante e emocionante. Se eu fiz isso soar como se o 

teatro estruturalista seja apenas um processo cerebral, essa impressão não é 

verdadeira. O funcionamento da mente, as conexões de consciência que são 

feitas e as conexões que são apenas sentidas ou mal percebidas - estes 

processos não são o lugar onde a experiência deve terminar. A maneira como 

nossa mente funciona é, em si, material experimental para o qual nós 

respondemos emocionalmente. O estruturalismo é uma forma de criar novas 

emoções, emoções que não podem ser derivadas da natureza ou das mensagens.  

 

NOTAS  

1 Umberto Eco, A Theory of Semiotics (Bloomington, 1976), p. 17.  

2 Vladimir Propp, Morfologia do Conto, trans. Laurence Scott, 2 ª ed.  

Michael Kirby Universidade de Nova York in  "Nonsemiotic Performance,"  

Modern Drama 25.1 (March 1982) 
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3.2.2  Demandas formativas: Anotações de aula 

 

Grande parte das anotações de aula realizadas durante os cursos de 

graduação se perderam, visto que a acessibilidade do material no suporte papel 

não apenas era frágil como obedecia a uma organização linear nem sempre 

compatível com o pensamento dos professores – não-lineares – de transmitir o 

conhecimento. Há também que se considerar as limitações de cada anotador e 

também o suporte que possui. 

O acesso a uma infindável variedade de recursos tecnológicos, em 

constante transformação, e sua incorporação durante a pesquisa, permitiu   que se 

coordenasse e agregasse uma série de valores ao trabalho, que são passiveis de 

transmissão e difusão. 

A primeira constatação direta do uso dos computadores pessoais nas 

pesquisas está na possibilidade de realizar anotações diretamente em 

documentos digitais.  

Existem no mercado diversos programas de anotações, todos com diversos 

recursos visuais, alguns deles exclusivamente online, outros que podem ser 

utilizados off-line. Foi selecionado o programa de anotações que vem dentro do 

pacote Office, denominado de OneNote, que possui ferramentas gráficas como 

setas e diagramas, dois sistemas de organização de documentos laterais e 

horizontais, um sistema simplificado de criar hiperlinks internos, além de um 

sistema de busca por palavras ou expressões. 

O software demonstrou ser uma ferramenta eficiente e bastante simplificada 

de registro, possibilitando, além da utilização da escrita, a inserção de recursos 

audiovisuais como imagens e vídeos. 

 

http://www.4shared.com/folder/5DO0XYGQ/Notaes.html
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O programa OneNote foi um recurso decisivo para a disponibilização da 

pesquisa. Assim foi possível disponibilizar as anotações de aula, o que possibilita 

não somente um avanço para as gerações de pesquisadores posteriores, como 

também a formação de uma memória das disciplinas oferecidas no curso, mesmo 

que seccionada pelo olhar do pesquisador. Apesar de não serem registros fiéis, as 

anotações  são material que pode ser acessado por outros pesquisadores, além 

de facilitar a consulta do próprio pesquisador, o que justifica inserir essas 

anotações no corpo da dissertação, já que se trata de um procedimento de 

trabalho.  

A opção por fazer essa inserção no formato digital visa incluir no corpo da 

dissertação os avanços tecnológicos que se afiguram nos atuais programas de 
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pesquisa, utilizando as possibilidades que o programa de anotações oferece, que 

expandem os limites que as anotações em papel possuem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserir DVD com as anotações em pdf e em onenote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao fim de dois anos de disciplinas cursadas outras questões sobre 

anotação foram sendo formuladas. Se por um lado a acessibilidade às notas 

realizadas in loco estavam salvas, a compreensão do conteúdo, e o acréscimo 

significativo dos recursos visuais, não eram suficientes para a assimilação das 

disciplinas.  

Participando ativamente do programa e tendo a oportunidade oferecida 

pelos Coordenadores que ocuparam essa função durante esse período – Profs. 

Drs. Luiz Fernando Ramos (Coordenador do programa em 2009-2010) e Flávio 

Desgranges (Coordenador do programa em 2011) – foi possível iniciar um 
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processo de memória mais eficiente, com a gravação das aulas ministradas pelos 

professores no curso já em vídeo digital.  

Essa iniciativa, que surgiu no início do curso e se mantém até o presente 

momento, resultou no registro parcial da disciplina “Les enjeux du théâtre 

aujourd’hui : Entre théâtralité et performativité”, oferecida pela Profa. Dra. Josette 

Féral, da Universidade de Quebec,  Montreal, no ano de 2009, e o registro 

completo da disciplina “Teatro e tecnologia”, ministrada pela Profa. Dra. Béatrice 

Picon-Vallin, do CNRS (Centre national de la recherche scientifique) de Paris, em 

2010. As gravações de cursos em vídeo digital deverão se estender até o final do 

vínculo com o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPG-AC 

ECA/USP).  

Infelizmente, a possibilidade de realizar esses registros se apresentou 

somente durante o processo de pesquisa, de forma que as outras disciplinas 

realizadas não tiveram seus registros efetuados, falha que deve ser sanada pelo 

PPG-AC ECA/USP. 
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                                Inserir DVD dos cursos      
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Inserir DVD dos cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserir DVD dos cursos 
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Inserir DVD dos cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserir DVD dos cursos 

 

 

 

 



 

103  

 

 

 

 

Inserir DVD dos cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserir DVD dos cursos 
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Inserir DVD dos cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserir DVD dos cursos 

 

 

 

 

 



 

105  

 

 

 

Inserir DVD dos cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserir DVD dos cursos 

 

 

 

 



 

106  

 

 

 

 

Inserir DVD dos cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserir DVD dos cursos 
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Inserir DVD dos cursos 

 

 

 

 

 

 

Manter o registro desses cursos serve não apenas para a consulta das 

disciplinas e arquivamento histórico, mas também como material de estudo e 

retomada das aulas, para corrigir anotações, observar detalhes perdidos e 

apreender o que foi apresentado. 

Um recurso ainda em construção afigura-se como potencial fonte de 

estudo. A partir da gravação em mp3 de algumas disciplinas ministradas pelo Prof. 

Dr. Jorge de Albuquerque Viera nos cursos de graduação e pós-graduação na 

PUC-SP, a saber, Teoria Geral dos Sistemas, Grupo de Estudos, Corpo e Novas 

Tecnologias I e II e Semiótica – e da prática de escutá-los diariamente, foi possível 

notar que parte do conteúdo era melhor assimilada nessa plataforma auditiva.  

Assim, a partir dessa constatação, alguns artigos passaram a ser gerados 

também em conteúdo mp3. A gravação aconteceu não somente em relação às 

aulas ministradas por alguns docentes, mas também quanto à leitura de textos 

teóricos, como o projeto iniciado com a leitura do livro Estética da Formatividade, 

de Luigi Pareyson, que está sendo realizada com a atriz Daniela Alves. 
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Inser ir cd de mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.4shared.com/folder/FRsGe2AF/Audios.html
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3.2.3 Demandas formativas: Digitações e Scaneamentos 

 

 O último item de demandas formativas foi sendo desenvolvido ao longo da 

pesquisa a partir de uma idéia amplamente difundida na rede (WWW) para a 

difusão de conteúdos digitalizados. Constata-se aí uma cultura de 

compartilhamento conhecida como scans, na qual os dados referentes à produção 

de livros, revistas e materiais impressos são scaneados e distribuídos 

gratuitamente pela rede.  

Essa cultura de difusão que ganha cada vez mais adeptos, está para a 

literatura como o download de músicas está para a indústria musical. Utilizando a 

rede, ambos – download de músicas e de scans – têm princípios e mecanismos 

muito semelhantes e caminham a passos largos. Seu princípio básico é o de 

compartilhamento dos dados – livros, revistas, histórias em quadrinhos – 

gratuitamente, praticamente sem defasagem entre o lançamento impresso e o 

virtual. E seu mecanismo de funcionamento é a troca de arquivos por download. 

O embate entre as editoras e as equipes de scans começa a entrar na 

mesma linha com que as grandes gravadoras tentaram enfrentar a cultura de 

compartilhamento de músicas num esforço de coibir os sites de compartilhamento 

e ameaçar os que realizam tais trocas com processos e intervenções.  

Dentro desse contexto, a pesquisa desenvolveu a ação de digitalizar parte 

do seu acervo, digitando novamente os livros ou digitalizando-os, utilizando a 

tecnologia de scaneamento, e posteriormente, utilizando um software de 

reconhecimento de caracteres – OCR – para fazer a transformação do scan em 

texto editável.  

Inicialmente, a idéia foi tornar acessíveis obras que não estivessem mais 

sendo editadas, porque a idéia de colocar para circular textos que não estivessem 

sendo publicadas é, em si, enriquecedora. No decorrer da pesquisa ajustes foram 

feitos para definir parâmetros mais claros para o scaneamento ou a digitalização 

de um texto ou livro.  

Dessa forma, definimos que os livros selecionados deveriam ter valor 

associado à pesquisa em andamento, além de serem obras que não estivessem 

http://www.4shared.com/folder/7Pt81OIl/Textos_Complementares.html


 

110  

mais em circulação ou que fossem publicadas apenas em língua estrangeira. A 

opção por obras de língua estrangeira ocorreu pela possibilidade de, tornada 

digital a informação, pudesse ocorrer uma ação de tradução e difusão. 

Foram scaneados ou digitados novamente, no computador, os seguintes 

títulos: 

Livros: 

 

- O teatro e seu espaço de Peter Brook31.  

- Estética Relacional de Nicolas Bourriaud32. 

- O futuro do drama de Jean-Pierre Sarrazac. 

- Conceitos Fundamentais da Poética de Emil Staiger.  

- The Formalist Theater de Michael Kirby. 

- The Viewpoints Book de Anne Bogart e Tina Landau. 

- Estética da Formatividade de Luige Pareyson. 

 
Textos:  
 

- “The Tooth, the Palm” de Jean-Francois Lyotard In SubStance, Vol. 5, No. 

15, Socio-Criticism (1976), pp. 105-110. 

- “Nonsemiotic Performance” de Michael Kirby In Modern Drama 25.1 

(March 1982) 

- “Os tempos hipermodernos – Tempo contra tempo, ou a sociedade 

hipermoderna” de Gilles Lipovetsky in LIPOVETSKY, Gilles e CHARLES, 

Sébastien Os tempos hipermodernos Tradução Mário Vilela, Editora Barcarola, 

São Paulo, 2004. p. 13-48. 

- “Contra a interpretação” de Susan Sontag in SONTAG, Susan Contra a 

Interpretação Trad. Ana Maria Capovilla, Editora LP&M, Porto Alegre, 1987. p. 

11-23. 

                                              
31 Visto ter sido o primeiro livro a passar por esse processo quando a ação ainda não se afigurava como um método, 
sendo selecionado por ser um livro esgotado, de difícil acesso, não reeditado e com um vínculo pessoal direto com o 
pesquisador. 
32 Essa obra foi selecionada no afã da descoberta do autor, pela originalidade da obra, mesmo que depois tenha sido 
descartada como referencial ainda está no escopo das obras selecionadas sem um critério metodológico. 
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- “Do estilo” de Susan Sontag in SONTAG, Susan Contra a Interpretação 

Trad. Ana Maria Capovilla, Editora LP&M, Porto Alegre, 1987. p. 24-49. 

- “Happenings: uma arte de justaposição radical” de Susan Sontag in 

SONTAG, Susan Contra a Interpretação Trad. Ana Maria Capovilla, Editora 

LP&M, Porto Alegre, 1987. p. 305-317. 

- “Notas sobre Camp” de Susan Sontag in SONTAG, Susan Contra a 

Interpretação Trad. Ana Maria Capovilla, Editora LP&M, Porto Alegre, 1987. p. 

318-337.. 

- “Uma cultura e uma nova sensibilidade” de Susan Sontag in SONTAG, 

Susan Contra a Interpretação Trad. Ana Maria Capovilla, Editora LP&M, Porto 

Alegre, 1987. p. 318-350. 

- “Performance et théâtralité: le sujet démystifié" de Josette Féral in 

Théatrâlité, écriture et mise en scène. Quebec, Hutubise. 1985, p.125-139. 

- “La représentation émancipée" de Bernard Dort in DORT, Bernard La 

représentation émancipée Actes Sud, 1988, p 171-184. 

- "Terminologie" de Jacques Polieri in POLIERI, Jacques Scénographie 

sémiographie, Editions Denoël, Paris, 1971. p.7-13 . 

- "Le Théâtre Kaléidoscopique" de Jacques Polieri in POLIERI, Jacques 

Scénographie sémiographie, Editions Denoël, Paris, 1971. p.17-18. 

- "Partitions pour un théâtre non figuratif" de Jacques Polieri in POLIERI, 

Jacques Scénographie sémiographie, Editions Denoël, Paris, 1971. p.19-22 . 

- "Pour une nouvelle dimension scénique" de Jacques Polieri in POLIERI, 

Jacques Scénographie sémiographie, Editions Denoël, Paris, 1971. p.23-26. 

- "Arquitecture et scénographie" de Jacques Polieri in POLIERI, Jacques 

Scénographie sémiographie, Editions Denoël, Paris, 1971. p.29- 31. 
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O universo de scans é mais conhecido entre os aficionados por HQs (histórias em 

quadrinhos) também denominado “Comics”. Essa cultura de scans veio preencher 

uma lacuna que as editoras não conseguiam suprir. Visto que a produção de HQs 

é gigantesca, abrangendo trabalhos nos EUA, Europa e Ásia, as poucas editoras 

nacionais possuíam descontinuavam muitas séries, ou não reeditavam os 

clássicos, o que enfurecia aqueles apaixonados por esse tipo de obras. A partir da 

popularização tecnológica, grupos de scans foram formados.  

Os grupos de scans costumam ser compostos por um scaneador – que realiza a 

digitalização das obras originais –, um tradutor, um revisor e um diagramador – 

responsável por reinserir os textos traduzidos no lugar dos textos originais. Essa 

equipe escolhe obras que passam pelo processo, são comprimidas em um 

formato cbr ou cbz que permite a leitura com uma interface bastante amigável, e 

logo depois são disponibilizadas via repositórios virtuais, sempre gratuitamente e 

com o aviso: “de fã para fã – não aceite cobrança por esse scan”.  

Essa ação só se realiza por ser essa uma geração conectada, colaborativa, e que 

preza a circulação do conhecimento em detrimento da utilização deste como fonte 

de lucro. Ou seja, os scans são distribuídos gratuitamente e indiscriminadamente. 

O que gerou uma difusão de trabalhos já notoriamente reconhecidos como  

Sandman de Neil Gaiman e a obra de Manara ,por exemplo.  

Essa cultura se generalizou para além dos quadrinhos abarcando animes – 

desenhos japoneses – séries de televisão, filmes e por fim livros. 

Na categoria livros, essa geração está produzindo uma difusão de conhecimento 

jamais alcançada antes, uma difusão democrática e indiscriminada – cerceada 

apenas pela falta de acesso ou de orientação – de livros que vão da filosofia 

clássica à literatura contemporânea, e que tem produzido uma batalha 

generalizada contra o que a indústria cultural denominou pirataria. 

A acessibilidade ao conhecimento é direito fundamental do homem e a discussão 

em torno do embate entre conhecimento livre e direitos de copyright está longe de 

uma resolução amigável. Ao largo da discussão floresce uma geração conectada 

e difusora na qual o compartilhamento está a frente da lucratividade. 
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Inserir cd com textos scaneados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Acervos: Protocolos 

 

A idéia original do Protocolo LOCKSS (Lot Of Copies Keep Stuff Safe33) 

criado na Universidade de Stanford, é preconizar a difusão de dados com o intuito 

de salvaguardá-los. Associado ao artigo 46 inciso VI da lei de direitos autorais34, 

que coloca que a reprodução não constitui ofensa aos direitos autorais quando 

realizada para fins didáticos e sem fins lucrativos, gerou ações com o único intuito 

                                              
33 Uma t radução  l i v res  se r ia :  Mu i tas  c óp ias  mantém a  sa lvo  as  co isas ,  no  s i te  da  ins t i tu ição 
(h t tp : / / lockss .s tan fo rd .edu / lockss /Home )  é poss íve l  compreender  o  con jun to  de  idé ias  que 
operam no  pro toco lo ,  que  busca  a  sa lvaguarda  do  conhec imento  a t ravés  da  d i fusão  do  banco 
de  dados  que  f i ca  en tão  a  sa lvo  em d iversas  par tes  do  mundo e  ass im l i v re  de  po ss íve is  
perdas .   
34 BRASIL .  Dec re to  n .  9 .610 ,  de  19  de  fevere i ro  de  1998 .  A l te ra ,  a tua l iza  e  conso l ida  a  
leg is lação  sobre  d i re i tos  au to ra is  e  dá  ou t ras  p rov idênc ias . Lex :  
h t tp : / /www.p lana l to .g ov .b r /Cc iv i l_03 /Le is /L9610 .h tm .  

http://lockss.stanford.edu/lockss/Home
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L9610.htm
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de responder à percepção da ausência de uma política de conservação e difusão 

de conteúdo teatral em formato audiovisual.   

A percepção dessa lacuna ocorreu somente ao longo do processo de 

pesquisa, não sendo intencional a formação de acervos. O fato de perceber que 

os alunos de graduação não tinham acesso às revistas especializadas, como os 

alunos de pós-graduação tinham pelo sistema SIBINET35, e constatar que o 

sistema de bibliotecas da USP possuía um acervo muito limitado de obras teatrais 

em formato audiovisual, gerou reflexões e ações com a intenção de preencher 

essas lacunas. Assim foram criados dois focos de trabalho técnico: Acervo 

Bibliográfico e Acervo Multimídia. 

 

3.3.1 Acervo bibliográfico  

 

Dentro da pesquisa inicial, a coleta de dados foi adquirindo as 

características de banco de dados, uma vez que se passou do mapeamento de 

artigos selecionados à pesquisa para a construção de um acervo unificado que 

fosse acessível e facilmente indexável. A opção por um acervo indexado se 

mostrou a mais eficiente e completa.  

Inicialmente, a ação de coletar dados estava intrinsecamente ligada ao 

assunto original – a cena liricizada – produzindo assim um leque de artigos que se 

conectavam à pesquisa, às vezes sem estar diretamente relacionados, mas dentro 

do escopo de pesquisa.  

Assim foi produzida uma lista primeira de artigos não ordenados e 

tematicamente unificados. Ao iniciar a coleta de dados, constatou-se que muitos 

artigos, apesar de não adentrarem o foco de interesse imediato da pesquisa, eram 

                                              
35 S is tema In te r l igado  de  Bib l io tecas  da  Un ivers idade  de  S ão  Pau lo ,  que  mantém convên io com 
o  consorc io  CAPES para  a  ass ina tu ra  de  per iód icos  in te rnac iona is  e  nac iona is .  

http://www.4shared.com/folder/hu-Xh4pa/Banco_de_dados.html
http://www.4shared.com/folder/rwb2YXWA/Livros.html
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interessantes e reuni-los, tendo um bom acesso à rede (banda larga de internet), 

não despendia tempo excessivo. Assim, passou-se da coleta de artigos 

relacionados ao tema da pesquisa à coleta de determinados números de alguns 

periódicos.  

Ao entrar em contato com o conceito de estado da arte – conceito 

importado que não se refere à arte em si, mas ao estado atual de desenvolvimento 

de uma determinada área, campo científico ou técnico, ou seja quais são os 

parâmetros utilizados naquele momento no seus padrões mais elevados e 

consagrados – uma decisão mais radical foi tomada:  optou-se por um 

mapeamento do estado da arte36 construído a partir dos artigos publicados dentro 

do campo, sendo selecionadas então as revistas eletrônicas:  

Nacionais:  

- Sala preta: Números 1 a 10 de 2001 à 2010. 

- Urdimento: Números 1 a 13 de 1997 à 2009. 

- Percevejo: Volume 1 números 1 e 2 de 2009 (únicos números disponíveis 

online). 

Internacionais:  

Europa:  

- Contemporary Theatre:  Volumes 15 à 20 - 4 números anuais de 2005 à 

2010. 

                                              
36 A opção  pe la  u t i l i zação  do  es tado  da  a r te  como em c i ênc ias  ma is  c láss icas  como f ís ica ou  
engenhar ia  de  5  anos  acabou  demons trando te r  uma e f ic iênc ia  l im i tada .  Se  por  um lado  o  
es tado  da  a r te  fo i  mapeado  –  com as  pesqu isas  que  es tão  sendo  rea l izadas  nes te  momento  
con temp ladas  –  po r  ou t ro  lado  em ar te  como em f i loso f ia ,  ob ras  esc r i tas  há  ma is  tempo nem 
por  isso  perdem seu  va lo r .  Apesar  de  não  demarcarem o  es tado  da  a r te  são  mu i tas  vezes  
tex tos  de  re fe rênc ia  a inda  u t i l i zados  e  a inda  impor tan tes .  A p robab i l idade  ind ica  que  esse  
acervo  deve  se r  expand ido  para  a lém  do  es tado  da  a r te ,  ab rangendo  o  máx imo de  con teúdo  
d ispon íve l .   
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- New Theatre Quartely: Volumes 21 à 26 – 3 números dos volumes 21 e 26 

e 4 números dos volumes 22 à 25, de 2005 à 2010. 

- Performance Research: Volume 13 número 4 de 2008 (único exemplar 

gratuito disponível online). 

América do Sul:  

- E-misférica: Números 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1 

de 2004 à 2010. 

América do Norte:  

- Dance Research Journal: Volume 41, números 1 e 2 de 2009. 

- Performance Art Journal (PAJ): Volumes 27 à 32, 3 números anuais de 

2005 à 2010. 

- Substance: Volume 31, número 23 edição especial com o tema 

Teatralidade de 2002 e Volume 67, número 18/19 de 1977. 

-The Drama Review(TDR): Volumes 47 à 53, 4 números anuais de 2003 à 

2009 e Volume 54, 3 números de 2010. 

- Theater. Volumes 35 à 39, 3 números anuais de 2005 à 2009 e Volume 

40, 2 números de 2010. 

Dentre as diversas publicações existentes, essas foram selecionadas por 

terem seu conteúdo online, possibilitando que os artigos fossem coletados e 

armazenados para o estudo e a análise. Deixou-se de lado outras publicações de 

igual importância para o cenário atual da pesquisa – como o Folhetim, do Teatro 

do Pequeno Gesto, a Performance Research e o Drama Review, por exemplo – 

por uma questão de tempo ou falta de recursos para a coleta desses dados. 
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Vale ressaltar a tentativa do pesquisador de projetar um panorama que não 

se restringisse a uma visão estritamente norte-americana ou européia, procurando 

contemplar também o espaço de reflexão latino-americano e nacional. 

A reunião desses artigos coordenados não por um eixo temático, mas a 

partir de um rastreio do estado da arte dos últimos cinco anos, possibilitou a 

criação de um banco de dados que poderia ser utilizado por qualquer pesquisa e 

qualquer pesquisador dentro do campo, visto que não se restringia a um tema, 

mas a um conjunto de fontes consagradas, que não permitiam um acesso 

simplificado, uma vez que para cada artigo todo um caminho eletrônico precisa ser 

percorrido. 

Associado aos números coletados sistematicamente e que foram 

organizados em pastas com o título do artigo e o autor,  os artigos recolhidos que 

não foram organizados estão na pasta denominada “Aleatoriamente”. 

Por fim, temos a pasta denominada “Livros”, no qual está o banco de livros 

recolhidos durante todo o período da pesquisa, totalizando 820 livros organizados 

pelo sobrenome do autor. 
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Inserir DVD com banco de dados 
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3.3.2 Acervo multimídia 

 

O acervo multimídia teve um caminho ainda mais tortuoso e, talvez por isso, 

mais inesperado, no qual convergiram fatores diversos: acessibilidade, formação, 

memória, conservação digital, técnicas de registro, captura e difusão (que serão 

aprofundados no capítulo posterior) e a história pessoal do pesquisador.  

Inicialmente, o pesquisador possuía algumas obras de videodança, teatro-

dança e os espetáculos que ele próprio havia gravado. Era um conjunto de DVDs 

e fitas de videocassete, com trabalhos esparsos e sem nenhuma unidade, 

compartilhados com os colegas mais próximos.  

Com a mudança tecnológica que ocorreu na transição das fitas de 

videocassete para as mídias digitais, uma alteração começou a ocorrer. A 

mudança tecnológica estava imprimindo uma mudança técnica e uma mudança 

conceitual em ritmo acelerado.  

A mudança técnica foi o barateamento das mídias digitais: DVDs, CDs, 

filmadoras, reprodutores, gravadores, além de computadores – desktops e laptops 

–  estavam sendo vendidos a preços cada vez mais acessíveis a todas as faixas 

da população, o que gerou uma mudança conceitual, que foi a disseminação da 

informação, que não se restringia mais àqueles que tinham poder aquisitivo para 

essas tecnologias. 

 

Se a geração dos videocassetes era constituída de acumuladores de 

conhecimento e acervos restritos – e isso não se dava apenas com os materiais 

audiovisuais, mas também com livros, revistas e todas as formas de conhecimento 

disponível – a geração digital é de disseminadores.  

A geração dos videocassetes possuía, e ainda possui, um apego ao material que 

beirava o preciosismo. Uma vez que eram mídias mais caras, e a cópia quase 

sempre perdia qualidade, era muito difícil que esse conhecimento circulasse.  

No início dos anos 90, antes da popularização das fotocopiadoras a preços 

realmente populares, a dificuldade de conseguir uma cópia do livro O teatro e seu 

espaço de Peter Brook era imensa. Só tive o livro em mãos na biblioteca da ECA, 
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pois os que o possuíam não o emprestavam. Apesar de na época ser uma obra 

muito citada, poucos a haviam lido. O mesmo valia para o livro Em busca de um 

teatro pobre, de Jerzy Grotowski. Vivíamos uma época em que possuir os 

materiais era ter controle do conhecimento. 

A nova geração opera em nova chave, utilizando a rede mundial para fazer 

circular as produções técnico-artístico-filosóficas sem que haja expectativa de 

retorno imediato.   

 

A partir dessa tímida primeira coleção, iniciou-se o processo de construção 

de um acervo multimidiático. Esse acervo foi construído a partir de quatro ações 

de coleta de dados: 

- Doação; 

- Intercâmbio de material; 

- Transcodificação de fitas de videocassete 

E 

- Captura direta de material 

Diversos colegas pesquisadores ou artistas começaram a doar gentilmente 

seus trabalhos, com o único intuito de difundi-los. Professores convidados pelo 

Departamento de Artes Cênicas, ao ministrar disciplinas traziam material para as 

aulas e generosamente permitiam o acesso a eles. Assim professores como a 

Profa. Dra. Josette Féral, Profa. Dra. Béatrice Picon-Vallin e o Prof. Dr. Stephan 

Blaumgarten cederam parte dos seus acervos. 

Durante a construção do acervo, outros pesquisadores puderam colaborar, 

realizando um intercâmbio em que ambos os acervos podiam expandir-se com a 

troca de materiais, o que ocorreu no caso do Prof. Marcelo Denny, do próprio 

Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP. 

Outra ação de coleta foi a da transcodificação dos trabalhos que estavam 

em videocassete para DVDs. Essa transcodificação foi feita não apenas das obras 

que o pesquisador possuía, mas foi e está sendo disseminada entre o corpo 

docente do Departamento de Artes Cênicas da ECA, uma vez que esse tipo de 

suporte não tem mais como ser veiculado. Todos os aparelhos de videocassete do 
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departamento estão quebrados e mesmo fora do departamento. Esse é um tipo de 

mídia que tem seus dias contatos, pois ao contrário do vinil que conserva valores 

agregados diferenciais em relação às mídias digitais, o videocassete não tem 

essas características. 

 Por fim, a coleta direta de material envolveu três ações: 

 - Download de vídeos; 

- Gravação com filmadoras digitais; 

 - Captura de vídeos diretos na tela do computador e transcodificação para 

suporte digital. 

 Com a rede mundial de computadores, o compartilhamento de arquivos 

digitais foi amplamente difundido, sendo necessária uma pesquisa nos repositórios 

mundiais de conteúdo e acesso a um servidor estável, que permita o download de 

trabalhos internacionais e nacionais de grande repercussão. Assim, foi possível 

coletar trabalhos de Win Vanderkeybus, Maguy Marin, Montalvo-Hervieau, Pina 

Bausch e muitos outros, como se observará nas seções 3.3.2.1 Listagem em 

ordem Alfabética e 3.3.2.2 Caixa do Acervo (externo). 

 Outra possibilidade foi a captura direta de trabalhos com filmadoras digitais, 

realizada por colegas ou pelo próprio pesquisador, de trabalhos próprios ou a 

convite de outros artistas, como as filmagens dos espetáculos “Silêncio” do grupo 

Performa e “Esse lado para cima”, da Brava Cia, assim como a filmagem das 

disciplinas ministradas por Josette Féral e Béatrice Picon-Vallin. 

 Por fim, a partir da constatação de que alguns sites de difusão de conteúdo 

não permitiam o download dos seus filmes, foi realizada uma pesquisa de como 

manter esses conteúdos disponíveis e transmissíveis, chegando-se ao seguinte 

protocolo de funcionamento: os filmes disponibilizados eram gravados diretamente 

da tela através do programa Camtasia, eram então salvos e renderizados37 para 

um formato digital passível de ser reproduzido em mídia DVD (mp4) e finalmente 

ganhavam o formato de DVDs. 

                                              
37  A render ização  é  uma g í r ia  uma g í r ia  nac iona l  que  vem de  " render " ,  que  s ign i f i cando 
conver te r  uma sér ie  de  s ímbo los  grá f icos  num arqu ivo  v isua l ,  ou  se ja ,  " f i xa r"  as  imagens  num 
v ídeo ,  conv er tendo -as  de um t ipo  de a rqu ivo  para ou t ro ,  ou  a inda  " t raduz i r"  de  uma l inguagem 
para  ou t ra .  Em suma é  o  p rocesso  pe lo  qua l  pode -se  ob ter  o  produ to  f ina l de  um 
processamento  d ig i ta l  qua lquer  in  h t tp : / /p t .w ik iped ia .org /w ik i /Render iza% C3% A7% C3%A3o .  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Renderiza%C3%A7%C3%A3o
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A produção da captura direta em tela requer um aprendizado técnico e um 

equipamento específico para que seja otimizada. Isso só foi possível com a bolsa 

de pesquisa CAPES, que permitiu a aquisição de computadores com capacidade 

de processamento aceitável para a tarefa. Gravar uma obra de uma hora gera um 

trabalho de quatro horas, que inclui a gravação, o salvamento, a renderização e a 

queima de mídia DVD. Para que a pesquisa não ficasse paralisada com essa 

atividade era essencial ter uma rede de computadores que fizessem diversas 

atividades simultaneamente. O que fez com que o escritório ganhasse uma 

configuração com cinco computadores funcionando simultaneamente: Um realiza 

downloads, um grava e renderiza obras online, um salva e queima DVDs e outro é 

responsável pela impressão das capas e todo material gráfico necessário, 

deixando o quinto computador para que o pesquisador possa realizar pesquisas 

online e dar continuidade ao projeto. 

Além desses equipamentos foram assimilados uma torre duplicadora de DVDs 

com seis baias – que acelera a produção dos arquivos – e uma impressora com 

bulk ink, que permite a impressão das capas, e dados utilizados durante a 

pesquisa. 

 

Foto: Humberto Issao. Vista do Escritório de Pesquisa. 
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Foto: Humberto Issao. Torre duplicadora. 

 

 

Foto: Humberto Issao. Impressora com bulk ink 
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Foto: Humberto Issao. Nero Vision 
 

 

Foto: Humberto Issao. Camtasia 

 

 Assim, ao final de dois anos de pesquisa e um ano de trabalho em torno do 

acervo, foi possível ter 300 títulos. O acervo completo será associado ao trabalho 

realizado pelos Professores Marcos Bulhões e Marcelo Denny desde 2004. Com a 

união, o acervo será renomeado, chamando-se Acervo Caleidoscópio Digital, que 

está em fase de parametrização e reinício de suas atividades. 
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3.3.2.1 Listagem em ordem Alfabética 

Legendas 
Estão em amarelo as entradas realizadas após o fechamento da duplicação para 
a dissertação de mestrado. 

Estão em 
Rosa 
todas as 
entradas 
que não 
foram 
copiadas 
porque 
tiveram 
alguma 
objeção, 
sempre 
justificad
a no 
campo 
da 
Descriçã
o 

Escrita
s em 
vermel
ho 
estão 
as 
obras 
que 
possue
m 
acentu
adas 
caracte
rísticas 
liricizad
as 

      

Escritas em Azul são 
obras com traços 
performativos bem 
marcados ou 
performances já 
declaradas 

Identificação no 

Acervo 
Caleidoscópio 

Descrição 
Direçã

o 

Tipo 

de 

filmag
em 

D

V

D
s 

Origem 

Ano 

de 

entra

da no 
Acerv

o 

Intertextualidades 

Absolute Wilson 
Documentário sobre Robert Wilson com a participação de Susan Sontag, Philip 
Glass e David Byrne 

Dir.: 
Katharin
a Otto 

Berstein 
(roteiro e 
produção

) 

Docum
entário 

1 
Avax 
home 

3-jun-
11 

Robert Wilson, Pina 
Bausch Documentários, 
Ariane Mnouchkine - "Au 
Soleil Même la Nuit" 

Action Physique - 
Marco de Marinis 

Action Physique - Marco de Marinis 
 Dir.: 

Marco de 
Marinis 

Docum
entário 

1 
Josette 
Féral 

3-jun-
11 

Odin Teatret, New York 
Ballet Workout, Richard 
Schechner - Rasaboxes 
Oficina 
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Aderbal Freire 
Filho - Macbeth 

Voltando de uma batalha, Macbeth e Banquo, generais do exército escocês do 
Rei Duncan, encontram três feiticeiras. Macbeth é saudado profeticamente por 
elas como futuro Barão de Cawdor e Rei da Escócia e Banquo como pai de uma 
linhagem de reis. Nobres escoceses trazem a mensagem de que o Barão de 
Cawdor havia sido executado por traição e que todas suas terras e título 
passariam a Macbeth. A realização da primeira parte da profecia impulsiona a 
ambição de Macbeth em se tornar rei. Em seu castelo, sua mulher, Lady 
Macbeth, lê com satisfação a carta do marido relatando o encontro com as 
bruxas e a esperança ali contida. Mais tarde, na noite em que o Rei Duncan se 
hospeda no castelo de Macbeth, este decide matá-lo, com a ajuda de Lady 
Macbeth. O ato brutal dá início a uma de série de assassinatos que Macbeth, já 
coroado rei, cometerá para se manter no trono. De bravo guerreiro e grande 
general do exército escocês que retorna vitorioso dos campos de batalha, 
Macbeth se transforma em um assassino inescrupuloso e bestial, cujos atos 
sanguinários são movidos por um único impulso: a ambição. 

Dir.: 
Aderbal 
Freire 
Filho 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://ww
w.cennar
ium.com/
teatro/ma

cbeth 

12-set-
11 

Cia dos atores - 
ensaio.hamlet 

Akram Khan - 
Sacred Monsters 

Monstros sagrados é antes de tudo o encontro e a troca de duas estrelas do 
mundo da dança: Sylvie Guillem e Akram Khan. Eles exploram a dinâmica e a 
linguagem de duas grandes formas de dança clássica, balé e kathak. Mas há 
também uma virar um lado? para o estrelato. Não há mais espaço para a 
imperfeição, o fracasso, para expressar reais sentimentos e emoções. O status 
divino torna-se desumano, monstruoso. Eles são Monstros sagrados. O termo foi 
usado pela primeira vez na França no Século 19 como uma forma de tratamento 
para as grandes estrelas do teatro, como Sarah Bernhardt. O uso do termo 
marca o nascimento do estrelato contemporâneo, no qual o público e a mídia 
dão condições divinas aos ícones das artes e do mundo dos esportes. "Eu sou 
uma bailarina clássica. Eu tenho treinado como bailarina clássica, mas não 
posso dizer que a minha "religião" é um estilo, uma técnica ou uma tradição. O 
que posso dizer é que o 'lugar' onde Eu executar, seja qual for o estilo que eu 
executar, se sente fortemente um "lugar sagrado”. 

Dir.: 
Akram 
Khan 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://mifi
ves.blogs
pot.com/ 

11-ago-
11 

  

http://www.cennarium.com/teatro/macbeth
http://www.cennarium.com/teatro/macbeth
http://www.cennarium.com/teatro/macbeth
http://www.cennarium.com/teatro/macbeth
http://www.cennarium.com/teatro/macbeth
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Além de cada 
solidão 

Box Contento as 3 versões do espetáculo Além de cada solidão - Trabalho final 
realizado com formandos da UNICAMP  a partir de textos de B. M. Koltès 
utilizando uma estrutura não convencional de palco - público sentado no centro 
da cena 

 Dir.: 
Humbert
o Issao 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
3-jun-

11 

Alice K - Morte e vida 
severina - Outro 
Trabalho de Conclusão 
em Artes Cênicas na 
UNICAMP/Atentados e 
Holocausto trabalhos de 
conclusão de curso em 
Artes Cênicas na ECA-
USP 

Alice in 
wonderland - 
Unsuk Chin 

Ópera com máscaras 
Dir.: 

Unsuk 
Chin 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Avax 
home 

3-jun-
11 

Deborah Hunt 

Alice K - Morte e 
vida severina 

Trabalho de conclusão de curso da Unicamp com músicas originais de Greg 
Slivar 

Dir.: 
Alice K 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Greg 
Slivar 

13-jul-
11 

Além de cada solidão - 
Outro Trabalho de 
Conclusão de curso em 
Artes Cênicas na 
UNICAMP/Atentados e 
Holocausto trabalhos de 
conclusão de curso em 
Artes Cênicas na ECA-
USP 

Anatoli Vassiliev - 
Medeamaterial 

Monólogo com projeção, bastante física 
Dir.: 

Anatoli 
Vassiliev 

Registr
o do 

espetác
ulo 

  
Stephan 
Baumgar

ten 

3-jun-
11 

Bando de teatro Olodum 
- Bença, Guilhermo 
Gomez - Peña : La 
pocha nostra - Border 
realities, Coletânea UBU 

andcompany&cia - 
Lithhle red " 
herstoory" 

DVD contento o espetáculo de 2006 
Dir.: 

Nocola 
Nord 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Stephan 
Baumgar

ten 

3-jun-
11 

Jan Lauwers e 
Needcompany - The deer 
House, Jan Fabre, Cia 
dos Atores, Falk Richter - 
Play Loud, Volksbuhne - 
tod eines Praktikanten - 
René Pollesch 

Angelin Preljocaj - 
Blanche-Neige 

Vídeo-dança 

Dir.: 
Angelin 
Preljocaj 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

  

Angelin Preljocaj - 
cece est mon 
cops/medee 

Vídeo-dança 1   

Angelin Preljocaj - Vídeo-dança 1   
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Siddharta 

Ann Van Broek - 
co(te)lette 

Vídeo-dança 1   

Anne Teresa de 
Keersmaeker - 
Archterland 

Archterland: Uma versão filmada de Archterland, o magnífico o trabalho de 
dança da vanguarda belga coreografado por Anne Teresa De Keersmaeker. Ao 
contrário de muitas peças de dança filmadas, é dirigida pela própria De 
Keersmaker, que traz o talento coreográfico para a câmera, refletindo estruturas 
da obra e temas altamente desenvolvidos de forma cinematográfica. O elenco 
original foi em grande parte substituído para o filme. A peça foi adaptada ao novo 
meio, com revisões coreográficas apropriadas para a expressão cinematográfica. 
Pela primeira vez em La Monnaie, em 1990, Archterland se tornou uma parte 
fundamental do repertório de Rosas, Cia de Keersmaker. Mais de oitenta 
versões foram encenadas em cidades de todo o mundo. Musicada pelos 
compositores contemporâneos Eugene Ysaye e Gyorgy Ligeti, a peça evidencia 
um humor exuberante, uma vez que explora as tensões entre o homem e a 
mulher,  e entre a música e a dança.  

Dir.: 
Anne 

Teresa 
de 

Keersma
eker 

Registr
o do 

espetác
ulo 

2 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Maguy Marin, Win 
Vanderkeybus, Cena 11 - 
in´perfeito, Vídeo-Dança 
- Reunião I, Pina Bausch 

Anne Teresa de 
Keersmaeker - 
Fase 

Fase, ma mere i oye e fragmentos diversos 

Dir.: 
Anne 

Teresa 
de 

Keersma
eker 

Registr
o do 

espetác
ulo 

2 
3-jun-

11 

Maguy Marin, Win 
Vanderkeybus, Cena 11 - 
in´perfeito, Pina Bausch, 
Vídeo-Dança - Reunião I 

Anne Teresa de 
Keersmaeker - 
Rosas Danst 
Rosas 

Vídeodança dirigido por Thierry de Mey 

Dir.: 
Anne 

Teresa 
de 

Keersma
eker 

Registr
o do 

espetác
ulo 

2 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Maguy Marin, Win 
Vanderkeybus, Cena 11 - 
in´perfeito, Pina Bausch, 
Vídeo-Dança - Reunião I 

Antunes Filho e 
Gianni Ratto 

Inclui um programa sobre o Teatro Segundo Antunes Filho e um Documentário 
sobre Gianni Ratto. 

Dir.: 
Diversos 

Produç
ão 

Temáti
ca 

Especi
al 

1 
SESC 

TV 
12-set-

11 
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Anuang´A 
Fernando - 
Traditional future 

Solo com trabalho de dança contemporânea com raízes africanas da dança 
massai 

Dir.: 
Anuanga

´A 
Fernand

o 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

23-jun-
11 

Ariane Mnouchkine - 
Tambours sur le digue, 
Georges Momboye 
Empreintes Massaï, 
Maria Paula Costa Rego 
- Castanho sua cor 

Arena conta Arena 
50 anos - CD-
ROM 

CD-ROM com o projeto do trabalho - Objeção: Sem imagens Audiovisuais 
Dir.: 

Cibele 
Forjaz 

CD-
ROM 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

  

Ariane 
Mnouchkine - "Au 
Soleil Même la 
Nuit" 

DVD com documentário sobre o Théâtre du Soleil -  sem legenda 

Dir.: 
Ariane 

Mnouchk
ine 

Docum
entário 

2 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Peter Brook, Pina 
Bausch Documentários. 
Absolut Wilson 

Ariane 
Mnouchkine - 1789 

DVD com a filmagem do espetáculo transformado de VHS para DVD -  sem 
legenda 

DVD 
produzi

do 
1 

3-jun-
11 

Victor Garcia - O Balcão, 
Richard  Schechner - 
Dionysus in 69 

Ariane 
Mnouchkine - 
l´aventure du 
théâtre du Soleil  

DVD com documentário sobre o Théâtre du Soleil - sem legenda 
Docum
entário 

1 

http://torr
entz.eu/1
b416ae7f
66bf867e
32f73868
61a7d0fd
61f524f 

3-jun-
11 

Peter Brook, Pina 
Bausch Documentários. 
Absolut Wilson 

Ariane 
Mnouchkine - Les 
Éphémères 

Box com 3 DVDs contendo as duas partes do trabalho mais as entrevistas 

Registr
o do 

espetác
ulo 

3 

http://php
2.arte.tv/f
estivete/c
ontent/ep
hemeres/
index_fr.

html 

14-jun-
11 

  

Ariane 
Mnouchkine - 
Molière 

Box com 2 DVDs de filme  - Objeção: É uma produção Cinematográfica 

Dir.: 
Ariane 

Mnouchk
ine 

Filme 2 
Flávio 

Desgran
ges 

14-jun-
11 

  

Ariane 
Mnouchkine - 
Tambours sur le 
digue 

DVD Oficial com a filmagem do espetáculo -  sem legenda 

Dir.: 
Ariane 

Mnouchk
ine 

DVD 
produzi

do 
1 

Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Anuang´A Fernando - 
Traditional future 
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Armazém Cia de 
Teatro - Alice 
através do espelho 

Espetáculo do Grupo Armazém Cia de teatro - DVD Oficial 
Dir.: 

Paulo de 
Moraes 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

A própria 
Cia. 

3-jun-
11 

Grupo Galpão - 
Documentário 

Armazém Cia de 
Teatro - Da arte de 
subir em telhados 

Espetáculo do Grupo Armazém Cia de teatro - DVD Oficial 
Dir.: 

Paulo de 
Moraes 

1 
3-jun-

11 
Grupo Galpão - 
Documentário 

Armazém Cia de 
Teatro - Pessoas 
invisíveis 

Espetáculo do Grupo Armazém Cia de teatro - DVD Oficial 
Dir.: 

Paulo de 
Moraes 

  
3-jun-

11 
Grupo Galpão - 
Documentário 

Art Performances 
au Quebec 6 

Performances Curtas 
Dir.: 

Diversos 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Josette 
Féral 

3-jun-
11 

Guilhermo Gomez - Peña 
: La pocha nostra - 
Border realities, Carlton 
Arts, Marcel Lí Antunez 
Roca - Portifólio-
Hipermembrana-
protomembrana, Marina 
Abramovic e Chris 
Burden 

Artemanhas - 
Documentário 

Documentário sobre a Trupe Artemanhas, contemplada com a lei de fomento ao 
teatro da cidade de São Paulo 

Dir.: 
Luciano 
Santiago 

Docum
entário 

1 
Luciano 
Santiago 

13-jul-
11 

Brava Cia - esse lado 
para cima 

Arthur Beloni - 
Divertimentos em 
Bequadro e frio 36 
e meio C 

Box com 2 DVDs das filmagem dos espetáculos Divertimentos em Bequadro e 
frio 36 e meio C  

Dir.: 
Arthur 
Beloni 

filmage
m do 

espetác
ulo 

2 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Alice K - Morte e vida 
severina - Outro 
Trabalho de Conclusão 
em Artes Cênicas na 
UNICAMP/Atentados e 
Holocausto trabalhos de 
conclusão de curso em 
Artes Cênicas na ECA-
USP 

Asdrúbal Trouxe o 
Trombone - 
Xarabovalha 

Documentário sobre o Grupo e o espetáculo Trate-me Leão no Rio de Janeiro 

Dir.: 
Heloísa 
Buarque 

de 
Hollanda 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Livro 

Sobre O 
grupo 

11-ago-
11 

  

Augusto Boal - 
Teatro do oprimido 

Coletânea com Vídeos curtos sobre e com Augusto Boal 
Dir.: 

Diversos 
Docum
entário 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

  

Balé da Cidade de 
São Paulo Cia 1 e 

Inclui "Res Ipsa"de Remi Levi; Um passo acima de Raimundo Costa; Substância 
Básica de Armando Aurique e Quase dois de Claudia Palma 

Dir.: 
Diversos 

Registr
o do 

1 SescTV 
11-ago-

11 
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Cia 2 espetác
ulo 

Bando de teatro 
Olodum - Bença 

"O espetáculo é um assentamento, uma imersão. Um diálogo franco e 
envolvente com o candomblé - pelo seu caráter ritualístico, na utilização de  
elementos cênicos (corpo, voz, musicalidade), mas também como organização 
comunitária, lugar de vivência, de saberes e valores, pelos quais se evoca o 
posicionamento como membro de uma sociedade, elo de uma cadeia e parte de 
uma natureza eminentemente cíclica. Respeito e atitude." - retirado do blog do 
grupo : bandodeteatro.blogspot.com 

Dir.: 
Marcio 

Meirelles 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 Anônima 
3-jun-

11 
  

Bartabas - 
Chimère 

Trabalhos cênicos com a presença de cavalos 

Dir.: 
Bartabas 

DVD 
produzi

do 

1 
http://ava
xhome.w
s/Vídeo/
Format/v
_musical/
Bartabasi
ngaroper
aEquestr
e2004.ht

ml 

16-jun-
11 

Luc Petton - fragmentos 

Bartabas - Eclipse Trabalhos cênicos com a presença de cavalos 1 
16-jun-

11 

Bartabas - Loungta Trabalhos cênicos com a presença de cavalos 1 
16-jun-

11 

Bartabas - ópera 
eqüestre e cabaret 
eqüestre 

Box com dois DVDs com trabalhos com cavalos - Objeção: Excesso de obras do 
autor 

Dir.: 
Bartabas 

DVD 
produzi

do 
2 

http://ava
xhome.w
s/Vídeo/
Format/v
_musical/
Bartabasi
ngaroper
aEquestr
e2004.ht

ml 

3-jun-
11 

Luc Petton - fragmentos 
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Bartabas - Triptyk Trabalhos cênicos com a presença de cavalos 
Dir.: 

Bartabas 

DVD 
produzi

do 
1 

http://ava
xhome.w
s/Vídeo/
Format/v
_musical/
Bartabasi
ngaroper
aEquestr
e2004.ht

ml 

16-jun-
11 

Luc Petton - fragmentos 

Bernard Murat - 
Fernando Krapp 

Espetáculo francês com texto de Tankred Dorst 
Dir.: 

Bernard 
Murat 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Avax 
home 

13-jul-
11 

  

Beth Lopes - 
Atentados 

Espetáculo apresentado no Departamento de Artes Cênicas com texto de Martim 
Crimp 

Dir.: Beth 
Lopes 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
3-jun-

11 

Além de cada solidão e 
Morte e Vida Severina - 
Trabalhos de Conclusão 
de curso em Artes 
cênicas na UNICAMP/ 
Holocausto - Trabalho de 
conclusão de curso em 
Artes Cênicas na ECA-
USP 

Bill T. Jones - 
Solos Fattoume/la 
compagnie de 
indes 

3 Vídeos-dança 
 Dir.: 

Diversos 

DVD 
produzi

do 
1 

http://ball
etoman.c

om/  

3-jun-
11 

  

Bill Viola - The 
Passing 

Vídeoarte - Objeção: Obra de Vídeoarte 
 Dir.: Bill 

Viola 

DVD 
produzi

do 
1 

Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

  

Blue Man Group Espetáculo da Broadway 
Dir.: Blue 

Man 
Group 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Avax 
home 

3-jun-
11 

Ellen Degeneres 

Brava Cia - esse 
lado para cima 

registro de espetáculo realizado no CAC-USP dentro da mostra de licenciatura 
2010 - realizado por Humberto Issao 

Dir.: 
Brava 

Cia 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

Filmage
m direta - 
Humbert
o Issao 

3-jun-
11 

Artemanhas - 
Documentário, Rimini 
ProtoKoll - Cargo Sofia 
X, Odin Teatret - 
Campinas, Nego fugido, 
Ricardo Karmani e 
Otávio Donasci - Viagem 
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ao centro da terra, 
Megaespetáculo, Royal 
de Luxe 

Brecht no cinema I Primeiro DVD de série de 3 

Dir.: 
Diversos 

Docum
entário 

1 

Locadora 

13-jul-
11 

O século Stanislavski, 
Documentário Artaud, 

Meyerhold 

Brecht no cinema 
II 

Segundo DVD de série de 3 1 
13-jul-

11 

Brecht no cinema 
III 

Terceiro DVD de série de 3 1 
13-jul-

11 

Carlton Arts 
Série de reportagens com coordenadas pela repórter Lúcia Guimarães sobre arte 
contemporânea - entre elas Borgs; Pilobolous 

Dir.: 
Diversos 

Docum
entário 

1 
Gravaçã
o TV a 
Cabo 

3-jun-
11 

Art Performances au 
Quebec 6, Bando de 
teatro Olodum - Bença, 
Guilhermo Gomez - Peña 
: La pocha nostra - 
Border realities, Marina 
Abramovic 

Cena 11 - 
in´perfeito 

Um dos primeiros trabalhos da Cia. 

Dir.: 
Alejandro 
Ahmed 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Maguy Marin, Win 
Vanderkeybus 

Cena 11 - 
pequenas frestas 
de ficção sobre 
realidade 
insistente 

 pequenas frestas de ficção sobre realidade insistente 1 
3-jun-

11 

Cena 11 - SKR e 
Violência 

SKR é um dos trabalhos da Cia que dialoga com a tecnologia e Violência é um 
dos trabalhos emblemáticos da Cia com uma grande tela de vidro separando o 
espetáculo do público 

Dir.: 
Alejandro 
Ahmed 

Vídeo 
editado 

do 
espetác

ulo 

1 
SESC 

TV 
12-set-

11 
Maguy Marin, Win 
Vanderkeybus 

CEP 20000 Documentário sobre o espaço de poesia 
Dir.: 

Diversos 
Docum
entário 

1 
Avax 
Home 

3-jun-
11 

  

César Augusto - 
Os inocentes 

Espetáculo Carioca baseado no livro The holy innocents de Gilbert Adair 
Dir.: 

César 
Augusto 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://cen
arium.co

m 

13-jul-
11 

  

Christiane Jatahy - 
Corte Seco 

Espetáculo nacional da Cia. Vértice de Teatro com bruscas rupturas realizadas 
diferentemente a cada espetáculo. 

Dir.:Chris
tiane 

Jatahy 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://ww
w.cennar
ium.com 

18-jun-
11 

Cia dos atores - 
ensaio.hamlet 

http://cennarium.com.br/
http://cennarium.com.br/
http://cennarium.com.br/
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Cia Autoretrato - 
retornar-se 

Retornar-se é o espetáculo que sintetiza todas as pesquisas realizadas pela Cia. 
Auto-Retrato até o ano de 2003 na Casa nº1, dentro do Programa de Residência 
Artística do Teatro da Vertigem. Posteriormente o espetáculo foi reformulado 
com o objetivo de aprimorar a relação entre ator e espectador e enfatizar a 
percepção do presente através do jogo. A nova versão, denominada Retorna-se 
em Jogo, possui uma dramaturgia baseada em múltiplas possibilidades de 
escolha que eram definidas através de decisões tomadas pelas performers ao 
longo da apresentação. Estreou no Festival de Teatro de Curitiba em 2005 e 
desde então faz parte do repertório da Companhia. 

Dir.: 
Maurício 
Veloso 
com a 
Cia. 

Autoretra
to 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
3-jun-

11 

Alice K - Morte e vida 
severina - Outro 
Trabalho de Conclusão 
em Artes Cênicas na 
UNICAMP/Atentados e 
Holocausto trabalhos de 
conclusão de curso em 
Artes Cênicas na ECA-
USP 

Cia Brasileira de 
Teatro 

Grupo de Brasília com um trabalho a partir da obra de Paulo Leminski 
Dir.: 

Marcio 
Abreu 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Stephan 
Baumgar

ten 

11-ago-
11 

Cia dos atores - 
ensaio.hamlet 

Cia de Danças de 
Diadema - No 
prego & Baque 

Com as coreografias: No prego e Baque 
Dir.: 

Diversos 

Vídeo 
editado 

do 
espetác

ulo 

1 
SESC 

TV 
12-set-

11 
  

Cia Dia de 
Descanso - às oito 

Espetáculo criado de forma colaborativa a partir de estímulos do livro Alice no 
país das maravilhas 

Dir.: 
Humbert
o Issao 

com 
Isabel 

Moraes, 
Diogo 

Spinelli e 
Adriana 
Oliveira 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
3-jun-

11 
  

Cia dos Atores - 
Apropriação 

Espetáculo da Cia dos atores realizado com dois atores tendo como material 
base os textos de Harold Pinter 

Dir.: Bel 
Garcia 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://ww
w.cennar
ium.com 

18-jun-
11 

  

Cia dos Atores - 
ensaio.hamlet 

DVD com o espetáculo 
Dir.: 

Enrique 
Diaz 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Diogo 

Spinelli 
3-jun-

11 

Cia Brasileira de Teatro, 
Peter Brook- Hamlet, 
Teatro Oficina - Ham-Let 

http://cennarium.com.br/
http://cennarium.com.br/
http://cennarium.com.br/
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Cia dos Outros - 
Holocausto 

Espetáculo de formatura em Direção Teatral da ECA - USP 

Dir.: 
Fernand

a 
Camargo 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
3-jun-

11 

Além de cada solidão e 
Morte e Vida Severina - 
Trabalhos de Conclusão 
de curso em Artes 
cênicas na UNICAMP/ 
Atentados - Trabalho de 
conclusão de curso em 
Artes Cênicas na ECA-
USP 

Cia Linhas Aéreas 
- o animal na sala 

Espetáculo de Dança-Teatro 
Dir.: 

Renata 
Melo 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://cen
arium.co

m  

23-jun-
11 

  

Cia Sylvia que te 
ama tanto - 
Morada 

Filmagem do espetáculo MORADA Direção e pesquisa de linguagem: 
Marcio Z. Pimentel Dir.: 

Marcio 
Pimentel 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

  

Cia Sylvia que te 
ama tanto - 
Simulacro 

Filmagem do espetáculo Simulacro - Direção e pesquisa de linguagem: 
Marcio Z. Pimentel 
Box com 2 DVDs contento Simulacro DVD 1 e 2 

2   

Cia Triptal - Cardiff Trabalho que compõe a tetralogia do dramaturgo Eugene O'Neill 

Dir.: 
André 
Garolli 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://ww
w.eoneill.
com/tv/z
ona/zona

.htm 

3-jun-
11 

  

Cia Triptal - Longa 
jornada de volta 
para casa 

Trabalho que compõe a tetralogia do dramaturgo Eugene O'Neill 1   

Cia Triptal - Rumo 
a Cardiff 

Trabalho que compõe a tetralogia do dramaturgo Eugene O'Neill 1   

Cia Triptal - Zona 
de guerra 

Trabalho que compõe a tetralogia do dramaturgo Eugene O'Neill 1   

Cinzas do 
Rebolado 

Documentário realizado sobre teatro de revista 

Dir.: Luiz 
Fernand
o Ramos 
e Silvia 
Fernand

es 

Docum
entário 

1 
Luiz 

Fernand
o Ramos 

3-jun-
11 

  

http://cenarium.com/
http://cenarium.com/
http://cenarium.com/
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Circo mínimo - 
NuConcreto 

Ficha Técnica - Nu Concreto  
Concepção e Direção: Rodrigo Matheus; Co-direção: Alexandre Roit; Elenco: 
Ana Maíra FavachoBruno RudolfFelipe ChagasMariana DuarteNatália 
VoorenRicardo Rodrigues; Roteiro: Alexandre Roit e Rodrigo Matheus; 
Consultoria Dramatúrgica: Marcelo Lazzaratto; Direção de Arte (cenografia, 
figurinos e adereços):Luciana Bueno; Iluminação: Wagner Freire; Música 
Original: André Abujamra; Maquiagem: Denise Borro; Direção de Produção: 
Paula Lopez; Produção Executiva:Flávia Hiroki; Assistência de Arte: Camila 
Fogaça, Julia de Francesco, Thiago Roque (Arroiz); Consultoria de magia: 
Ricardo Malerbi; Consultoria coreográfica: 
Chris Belluomini; Treinador de Mastro Chinês e preparador físico: Angel 
Andricáin; Operadores de som: Fernando Cervantes e Ricardo Paula Souza; 
Operadores de luz: Maria Druck ou Alessandra Bottega; Realização: Circo 
Mínimo - Espetáculo financiado pelo Programa de Fomento ao Teatro para a 
Cidade de São Paulo. Estreou no dia 16 de Abril de 2009. 

Dir.: 
Rodrigo 
Matheus 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://ww
w.cennar
ium.com 

16-jun-
11 

  

Coletânea Stuff 
and Things 

Loft do grupo 7 Fingers (Aqui você está em um loft um pouco confuso, onde sete 
colegas de quarto tranquilamente fazem uma pausa em suas idas e vindas para 
lhe oferecer uma recepção calorosa: Agora há um DJ na mesa de som, e um 
sujeito de boa índole, um jovem está tentando subir uma escada que 
obstinadamente resiste a seus esforços, entretanto, uma jovem é arrebatada e 
levada para o ar por uma toalha de mesa, é quando você começa a perceber 
que a vida cotidiana é cheia de mistérios inesperados ... 7 Fingers é um novo 
tipo de circo, uma mistura de teatro íntimo, avant-garde, coreografia e 
performance musical de tirar o fôlego); Tricodex de Philippe Decouflé (Tricodex é 
a quarta etapa em um processo que remonta quase 20 anos. O gatilho foi o 
Seraphinus Codex, uma enciclopédia. de um mundo imaginário, escrito em uma 
língua desconhecida, mas, felizmente, ricamente ilustrado. Philippe Decouflé 
criou Codex, sua primeira versão coreográfica, para sete bailarinos, em 1986. 
Seguindo-se um ano depois com uma filmagem com o mesmo título. Alguns 
anos mais tarde ele se sentiu obrigado a refazer o tema, o resultado sendo 
Decodex, para 12 dançarinos. A mais recente manifestação desse impulso 
recorrente é Tricodex de hoje, para 30 membros da Cia de Ballet de Lyon. Como 
Picasso, que às vezes produzidas versões frescas do mesmo assunto com anos 
de diferença, Decouflé gosta de executar a idéia original através do filtro das 
suas preocupações atuais, no entanto, permanece inalterado uma meticulosa 
sondagem de exploração poética deste mundo imaginário que se baseia em 
muitas facetas de um vasto vocabulário coreográfico;  Le sacre du Printemps de 
Angelin Preljocaj (Com a música de Igor Stravinsky (1913). Esse é uma das 
raras filmagens completas deste balé com coreografia de Angelin Preljocaj de 
2001. Duração 37'55'') 

Dir.: 
Diversos 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://mifi
ves.blogs
pot.com/ 

11-ago-
11 

  

http://cennarium.com.br/
http://cennarium.com.br/
http://cennarium.com.br/
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Coletânea UBU 

DVD contendo os videos: Bauhaus the face of 20th century(2004); The Wooster 
Group The South Bank Show part 1 e 2, American Masters John Cage; Is Dead 
(portrait incomplet de Gertrude Stein); Joseph Beuys Transformer documentário - 
Todos em inglês sem legenda 

Dir.: 
Diversos 

Diverso
s 

1 
http://ubu

.com/ 
14-jun-

11 

Coletânea UBU, Marcel 
Lí Antunez Roca - 
Portifólio-
Hipermembrana-
protomembrana, Split 
Britches - Retro 
Perspective, Rodrigo 
Garcia e Carniceria 
teatro - Borges e Goya - 
Jardineria Humana, 
Marina Abramovic 

Comédia em pé Filmagem de Stand-up com 4 humoristas 

Dir.:Fábi
o 

Porchat, 
Fernand

o 
Caruso, 
Léo Lins 
e Paulo 

Carvalho 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://ww
w.cennar
ium.com 

16-jun-
11 

Danilo Gentili, Terça 
Insana 

Conny Janssen - 
waste e glass 

Resíduos & Vidro ("Vuil & Glass", originalmente) realizada por Conny Janssen 
Danst em cooperação com Cello Octet Conjunto Ibérico, com coreografia de 
Conny Janssen, com música de Philip Glass tocada ao vivo. "Localizado", versão 
2002. 

Dir.: 
Conny 

Janssen 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/
2011/08/
conny-

janssen-
waste-
glass-
vuil-

glass.ht
ml  

12-set-
11 

  

CPT - Ensaio 
Aberto - Fomento 
ao Teatro 

Documentário produzido pela Cooperativa Paulista de teatro sobre a Lei de 
Fomento na Cidade de São Paulo - Uma série de 12 programas que enfoca a 
trajetória da Lei Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, 
abordando desde sua implantação até o resultado cênico dos projetos 
selecionados. Trata-se de um documento que ilustra a luta pela criação da lei (de 
2002) e os desdobramentos deste benefício. 

Dir.:  Luiz 
Gustavo 

Cruz 

Produç
ão 

Temáti
ca 

Especi
al 

1 

http://ww
w.cooper
ativadete
atro.com.
br/2010/?
page_id=

4370 

12-set-
11 

  

http://cennarium.com.br/
http://cennarium.com.br/
http://cennarium.com.br/
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2011/08/conny-janssen-waste-glass-vuil-glass.html
http://www.cooperativadeteatro.com.br/2010/?page_id=4370
http://www.cooperativadeteatro.com.br/2010/?page_id=4370
http://www.cooperativadeteatro.com.br/2010/?page_id=4370
http://www.cooperativadeteatro.com.br/2010/?page_id=4370
http://www.cooperativadeteatro.com.br/2010/?page_id=4370
http://www.cooperativadeteatro.com.br/2010/?page_id=4370
http://www.cooperativadeteatro.com.br/2010/?page_id=4370
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Cursive II 

Cursive II é uma obra-prima de Lin Hwai-min, coreógrafo do Cloud Gate Dance 
Theatre de Taiwan. Inspirado pela estética da caligrafia chinesa, este trabalho é 
ao mesmo tempo imponente e sedutor. Os dançarinos treinados em meditação, 
Chi-Kung e das artes marciais, ferozes como o trovão marcantes ou suaves 
como tinta fluindo em papel de arroz. A complexidade de energia é reforçada 
pela música de John Cage. Cursive II é o resultado de uma longa jornada para a 
prática antiga do movimento e da espiritualidade. Misturando ainda mais tai chi 
em sua linguagem de dança moderna, Lin Hwai-min, criou uma obra belíssima 
em tons monocromáticos. Cursive II é marcada por variações na energia e 
complexidade, dirigido por colagem profundamente comovente da música por 
outro budista, John Cage. Cursive II é uma meditação extraordinária sobre o 
equilíbrio dos opostos, apresentados em uma aura de minimalismo hipnótico. 

Dir.: Lin 
Hwai-min 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

  

Dada Cinema Filmes curtos do movimento Dadaísta 
 Dir.: 

Diversos 
Filmes 1 

Avax 
home 

13-jul-
11 

Victor Garcia - O Balcão, 
Richard  Schechner - 
Dionysus in 69 

Dança Ativa 
Série de reportagens com Cias de Dança: Cena 11; Quasar; Ana Vitória; Graal 
Dançado 

Dir.: 
Diversos 

TV 1 
Gravaçã
o TV a 
Cabo 

3-jun-
11 

  

Danièle Naudin - 
Anrat 

Bate papo com a Pesquisadora Danièle Naudin da ANRAT - instituição francesa 
de ensino de Artes Cênicas - Objeção: Material Exclusivo do Departamento de 
Artes Cênicas 

  Aula   
Captaçã
o Direta 

27-jul-
11 

  

Danilo Gentili - 
Politicamente 
Incorreto 

Comédia Stand Up brasileira 
 Dir.: 

Danilo 
Gentil 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Stand 
Center 

13-jul-
11 

Terça Insana, Comédia 
em pé 

De la guarda - 
Fuerzabruta 

DVD contendo documentário e registro do espetáculo 
 Dir.: 
Diqui 

James 

Docum
entário 

e 
Registr

o do 
espetác

ulo 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Deborah Colker, Dumb 
Type - pH, DV8 



 

140  

Deborah Hunt - 
Arquearse & Baba 
Yaga 

"Arquearse" é um suspense com máscaras e títeres sobre o tema de biopirataria. 
Escrita e encenada por Deborah Hunt, a peça estreou em Seville, foi para Río 
Piedras, Porto Rico, para a University of Connecticut, Estados Unidos, e 
encenada pela última vez em Magdalena Sin Fronteras, Santa Clara, Cuba. 
Deborah Hunt é uma artesã de máscaras, titeriteira e artista performática com 35 
anos de experiência em criação e apresentação de trabalhos de teatro e 
performance originais. Já trabalhou na Nova Zelândia, EUA, Inglaterra, México, 
América Central, Porto Rico, Ilhas Britânicas Windward, Argentina, Dinamarca, 
Noruega, Belgrado, Venezuela, Cuba, Espanha, Singapura, Austrália, e trabalha 
em duas línguas (inglês/espanhol) desde 1985. Hunt leciona também a arte de 
fazer títeres e máscaras, oferecendo laboratórios intensos que duram de uma 
semana até nove meses. Nascida na Nova Zelândia, e residente em Porto Rico 
desde 1990, é integrante do Magdalena Project e fundadora e diretora artística 
da MASKHUNT Inc, o teatro do fútil. & "Baba Yaga" é o resultado de um 
laboratório de nove meses em criação de máscaras e títeres dirigido por 
Deborah Hunt, em Río Piedras, Porto Rico, no qual os participantes criaram suas 
máscaras e títeres e trabalharam coletivamente nesta produção. "Baba Yaga" é 
uma versão mais antiga e muito mais interessante de Cinderela, com a heroína 
saindo-se como um ser forte e poderoso. Hunt apresenta estas oficinas mais 
longas a cada dois anos; destas experiências, grupos de jovens "mascareros" 
(artesãos de máscaras) surgiram e desenvolveram seu próprio estilo e foco.  

 Dir.: 
Deborah 

Hunt 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

3-jun-
11 

Alice in wonderland - 
Unsuk Chin, Finger 
Players 

Deborah Colker - 
MIX 

Mix 

Dir.: 
Deborah 
Colker 

Registr
o do 

espetác
ulo 

2 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

De la guarda - 
Fuerzabruta, Dumb Type 

- pH, DV8 Deborah Colker - 
nó e 4x4 

Nó e 4x4 1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Destricted 
7 filmes de 7 realizadores: Larry Clark, Mattew Barney, Gastpar Noé, Marina 
Abramovic, Richard Prince, Marco Brambrilla, Sam Taylor-Wood - Objeção: Obra 
cinematográfica 

 Dir.: 
Diversos 

Filmes 1 
Avax 
home 

3-jun-
11 

  

Dimitris 
Papaioannou - 
2(two) 

Vídeo-dança 

 Dir.: 
Dimitris 

Papaioan
nou  

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 
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Direct 
Trechos do espetáculo - Objeção: Fragmentos do Espetáculo em PB por conta 
da transcodificação de VHS para DVD 

 Dir.: 
Cyril 
Teste 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 Anônima 
3-jun-

11 
  

Diretores do 
Teatro Brasileiro 

Antunes Filho, José Celso, A. Abujamra e Flávio Rangel falando sobre os seus 
trabalhos, direção de peças, escolha de repertório, relacionamento ator e diretor 
e outros aspectos da atividade teatral 

 Dir.: 
Miroel 

Silveira 
Aula 1 

Bibliotec
a ECA 

3-jun-
11 

Béatrice Picon-Vallin, 
Josette Féral (aulas) 

Distopia - DEUX 
A partir da obra "A Gaivota" foi feita uma releitura do relacionamento entre dois 
dos personagens 

Dir.: 
Humbert
o Issao e 
adaptaçã

o 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
3-jun-

11 
  

Documentário - A. 
Artaud 

En Compagnie d´Antonin Artaud 
Dir.: 

Gérard 
Mordillat 

Docum
entário 

  
Luís 

Fernand
o Ramos 

27-jul-
11 

O século Stanislavski, 
Brecht no cinema, 
Meyerhold 

Documentário - 
Além mar 

O documentário dirigido por Belisário Franca e por Hermano Vianna é uma 
viagem antropológica aos países em que a herança portuguesa ultrapassa os 
limites da língua. A série de cinco programas revela que a herança lusitana 
sobrevive até hoje por conta das expedições medievais tanto no carnaval de rua 
da Malásia, no Sudoeste da Ásia, como na profusão de cruzeiros espalhados 
nos quintais das casas de Goa. Há restos do antigo império lusitano também 
numa comunidade de pescadores eurasianos de Cingapura, no Sudeste 
Asiático, que adotou como língua o kristang — uma mistura de português criollo 
com a estrutura gramatical do malaio — para manter a identidade. Objeção: Não 
Ligado diretamente ao campo 

Dir.:  
Belisário 
Franca 

Docum
entário 

  GNT 
27-jul-

11 
  

Documentário - 
Heróica Natureza 

"Dividido em três programas, a série faz um mapeamento da relação entre o 
desenvolvimento econômico, seu impacto ambiental, e as opções e os custos de 
modelos de desenvolvimento sustentável a partir de fontes renováveis de 
geração de energia. O filme aborda também a situação atual da Floresta 
Amazônica, além de problemas econômicos e ambientais relacionados com a 
globalização." Objeção: Não Ligado diretamente ao campo 

Dir.:Alfre
do 

Flaksma
n 

Docum
entário 

  GNT 
27-jul-

11 
  

Documentário - 
Porque os homens 
não Passam a 
Ferro 

Documentário sobre a diferença entre a aprendizagem e o comportamento entre 
homens e mulheres. Objeção: Não Ligado diretamente ao campo 

Dir.: 
Diversos 

Docum
entário 

  GNT 
27-jul-

11 
Oliver Sacks: the mind 
traveller 
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Documentário - S. 
Becket 

Documentário Waiting For Beckett em Inglês: Esperando Beckett realiza o perfil 
da vida e obra do, premiado autor e Nobel, Samuel Beckett. Um escritor que 
evitava publicidade ao longo de sua vida, e ainda se tornou uma influência no 
mundo cultural. Suas peças e romances têm sido estudados e realizados em 
todos os continentes e traduzidos para mais de 20 idiomas. Nos Estados Unidos, 
sua peça mais famosa Esperando Godot já vendeu mais de um milhão e meio de 
cópias, e seu corpo de trabalho continua a cativar algumas das melhores mentes 
do nosso tempo. 

Dir.: 
John L. 
Reilly 

Docum
entário 

  
Luís 

Fernand
o Ramos 

27-jul-
11 

  

Doido Monólogo escrito e dirigido por Elias Andreato 
Dir.: 
Elias 

Andreato 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://cen
arium.co

m 

11-ago-
11 

  

Dumb Type - pH 
Vídeo-dança de grupo japonês que utiliza Vídeo-instalação com uma máquina 
que aparenta ser um scaner gigante 

Dir.: Teiji 
Furuhash

i 

DVD 
produzi

do 
  

VHS 
para 
DVD 

27-jul-
11 

Deborah Colker, 
Fuerzabruta, DV8 

DV8 - Phisical 
Theatre 

Teatro Físico com uma coletânea dos trabalhos do grupo: Enter Achilles (Dir.: 
Clara van Gool);  Strange Fish (Dir.: David Hinton); Dead Drems of Monochrome 
Men (Dir.: David Hinton) 

 Dir.: 
Diversos 

DVD 
produzi

do 
  

Isabel 
Moraes 

27-jul-
11 

Deborah Colker, 
Fuerzabruta, Dumb Type 

DV8 - the cost of 
living 

Trabalho em vídeo-dança com um membro da CANDOCO  
Dir.:Lloyd 
Newson 

DVD 
produzi

do 
  

Avax 
home 

27-jul-
11 

Deborah Colker, 
Fuerzabruta 

Dzi Croquetes Documentário com a trajetória do grupo. 

Dir.: 
Tatiana 
Issa e 

Raphael 
Alvarez 

Docum
entário 

  
Avax 
home 

27-jul-
11 

Grupo Galpão - 
Documentário 

Edouard Lock e La 
la la human steps - 
Amélia 

Espetáculo produzido para a tela com cenas de balé clássico e dança 
contemporânea 

Dir.: 
Edouard 

Lock 

DVD 
produzi

do 
1 

Avax 
home 

29/jul/1
1 

Win Vandekeybus, Anne 
Teresa de Keersmaeker 

Eduardo 
Chatagnier - Café 

Curta metragem - Objeção: Obra Cinematográfica 

Dir.: 
Eduardo 
Chatagni

er 

DVD 
produzi

do 
1 

O próprio 
diretor 

27-jul-
11 
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Eduardo Coutinho 
- jogo de cena 

Jogo de Cena é o décimo longa-metragem de Eduardo Coutinho, um dos 
maiores documentaristas brasileiros em atividade. É também a sua quinta 
parceria com a produtora Vídeofilmes. Depois de um início de carreira dividido 
entre a ficção e o documentário, Coutinho optou pelo segundo a partir de uma 
profícua passagem pelo programa Globo Repórter, na década de 70. Cabra 
Marcado para Morrer (1964-1984), seu acerto de contas com a História e com 
um projeto do passado, tornou-se um grande clássico do cinema brasileiro. Mais 
recentemente, iniciou uma fase muito produtiva com a realização seguida de 
cinco filmes em seis anos: Santo Forte (1999), Babilônia 2000 (2000), Edifício 
Master (2002), Peões (2004) e O Fim e o Princípio (2005). A solidez do método 
de Coutinho e sua sensibilidade para ouvir pessoas comuns são fruto de 
laboriosa reflexão sobre o seu ofício ao longo de inúmeros documentários em 
Vídeo realizados nas décadas de 80 e 90, entre os quais se destacam Santa 
Marta: Duas Semanas no Morro (1987) e Boca de Lixo (1992). - Objeção: Não 
Pertencimento ao Campo 

Dir.: 
Eduardo 
Coutinho 

Docum
entário 
ficciona

l 

1 
Canal 
Brasil 

12-set-
11 

  

Egg: White tm Espetáculo realizado na Holanda com estudantes de intercâmbio internacional 
 Dir.: 

Coletiva 

Registr
o do 

espetác
ulo 

  
Isabel 

Moraes 
3-jun-

11 
  

El teatro 
Campesino - zoo-
suit 

Considera-se que esta seja a peça mais famosa do El Teatro Campesino. "Zoot 
Suit" (zoot suit foi um terno popular do início da década de anos 40, de colete, 
paletó comprido e folgado e calças de cintura alta e afuniladas na perna) foi 
produzida pela primeira vez em 1978 no Mark Taper Form onde fez uma carreira 
sem precedentes de 12 semanas e, desde então, tem sido encenada numerosas 
vezes incluindo esta produção de 2003. Em 1981, foi adaptada para um filme de 
longa-metragem dos estúdios da Universal Films. "Zoot Suit" é baseada no 
misterioso assassinato "Sleep Lagoon" de 1942 e as Revoltas Zoot Suits que 
aconteceram em Los Angeles depois daquele assassinato. As revoltas 
aconteceram em bairro de Los Angeles altamente carregado de questões raciais 
onde marinheiros, soldados e fuzileiros navais --que voltavam da Segunda 
Guerra Mundial-- entraram em conflito com mexicanos chamados de "zoot 
suiters".  

 Dir.: Luiz 
Valdez 

filmage
m do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

3-jun-
11 

Yuyachkani, Teatro 
Experimental de Cali, 
Teatro La Candelaria, 
Rosa Luiza Marquez, 
Teatro Pregones 

Ellen Degeneres - 
here and now 

Comédia Stand Up americana 

Dir.: 
Ellen 

Degener
es 

DVD 
produzi

do 
1 

Avax 
home 

29/jul/1
1 

Danilo Gentili, Terça 
Insana 
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Entrevista com 
Josette Féral 

Entrevista realizada com Josette Féral sobre pedagogia do teatro - Objeção: 
Material Exclusivo do Departamento de Artes Cênicas 

Dir.: 
Marcos 
Bulhões 

Captaç
ão 

Direta 
1 

Captaçã
o Direta 

29/jul/1
1 

  

Espanca e XIX de 
Teatro - Marcha 
para Zenturo 

Espetáculo realizado em parceria com os dois grupos teatrais 

 Dir.: 
Espanca 
e XIX de 
Teatro 

Vídeo 
editado 

do 
espetác

ulo 

1 
http://ww
w.cennar
ium.com 

15-jun-
11 

  

Exemplos de 
Teatralidade 

Três exemplos de teatralidade selecionados por Josette Féral: O baile de Ettore 
Scola - E. Decroux e A. Mnouchkine - Objeção: Material Utilizado em aula para 
exemplificações na forma de curtos fragmentos 

 Dir.: 
Diversos 

Fragme
ntos 

1 
Josette 
Féral 

3-jun-
11 

Josette Féral - Teatro 
além das fronteiras 

Fabrice Murgia - 
Life: Reset 

Espetáculo multimídia com tecnologia 3D e muitas projeções, em francês sem 
legenda 

 Dir.: 
Fabrice 
Murgia 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

14-jun-
11 

  

Falk Richter - Dieu 
est um DJ 

Espetáculo Francês 
 Dir.: 
Falk 

Richter 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

13-jul-
11 

  

Falk Richter - Play 
Loud 

Espetáculo com dançarinos, atores, músicos e projeção com artistas de diversas 
origens européias, em francês sem legenda 

 Dir.: 
Falk 

Richter 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

14-jun-
11 

andcompany&cia - 
Lithhle red " herstoory", 
Jan Lauwers e 
Needcompany - The deer 
House, Jan Fabre, Cia 
dos Atores, Falk Richter - 
Play Loud 

Far 15 - A 
metamorfose 

DVD com o espetáculo 
 Dir.: 

Sandro 
Borelli 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

  

Felipe Hirsch e 
Daniela Thomas - 
Insolação 

Filme - Objeção: Obra cinematográfica 

Dir.: 
Felipe 

Hirsch e 
Daniela 
Thomas 

DVD 
produzi

do 
1 

Silvia 
Fernand

es 

27-jul-
11 

  

Fernando Philbert 
- Avenida Brasil 

Musical Realizado no Rio de Janeiro com jovens através de ONGs 
 Dir.: 

Fernand
o Philbert 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://cen
arium.co

m 

13-jul-
11 

  

http://cennarium.com.br/
http://cennarium.com.br/
http://cennarium.com.br/
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Finger Players Teatro de Animação de Singapura 

Dir.: 
Chong 

Tze 
Chien 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

11-ago-
11 

Deborah Hunt, Alice in 
Wonderland 

Fragmentos - 
France Dance 1 

DVD com trechos de coreógrafos franceses - Objeção: Só possui pequenos 
fragmentos 

 Dir.: 
Diversos 

Fragme
ntos 

1 

Naiá 
Delion 

3-jun-
11 

Vídeo-dança francesa - 
fragmentos editados 

Fragmentos: 
France Danse 2 

1 

Fragmentos: 
France Danse 3 

1 

Fragmentos: 
France Danse 4 

1 

Frank Castorf - 
Anjo Negro 

Filmagem do espetáculo montado com atores brasileiros com Dramaturgia de 
Nelson Rodrigues 

Dir.: 
Frank 

Castorf 

filmage
m do 

espetác
ulo 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

andcompany&cia - 
Lithhle red " herstoory", 
Jan Lauwers e 
Needcompany - The deer 
House, Jan Fabre, Cia 
dos Atores, Falk Richter - 
Play Loud, Volksbuhne - 
tod eines Praktikanten - 
René Pollesch 

Georges Aperghls 
- Luna Park 

Trabalho Francês com múltiplas telas e 4 performers 
 Dir.: 

Georges 
Aperghls 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

18-jun-
11 

Frank Castorf,  Gob 
Squad, Montalvo-
Hervieau 

Georges Momboye 
Empreintes 
Massaï 

Diretor Africano que se apresentou na França - Dança 

 Dir.: 
Georges 
Momboy

e 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

16-jun-
11 

Anuang´A Fernando - 
Traditional future, Maria 
Paula Costa Rego - 
Castanho sua cor 

Georgio Barbero 
Corsetti 

Trabalho introduzido pela Profa. Béatrice Picon-Vallin no curso Teatro e 
Tecnologia em 2011 no Departamento de Artes Cênicas - Objeção: Só possui 
pequenos fragmentos. 

 Dir.: 
Georgio 
Barbero 
Corsetti 

Fragme
ntos 

1 Anônima 
3-jun-

11 
  

Gerald Thomas I 
Box com 2 DVDs com os Vídeos: Almost complete works part1 e 2, Entrevista 
com Judith Malina, Gerald Thomas in Lodon, NxW, Moses and Aron e Philip 
glass on Gerald Thomas Dir.: 

Gerald 
Thomas 

Registr
o do 

espetác
ulo 

2 
http://ww
w.geraldt
homas.c

om/ 

3-jun-
11 

Robert Wilson - Einstein 
on the Beach - Robert 
Wilson - Fables de La 

Fontaine, Robert Lepage, 
Théâtre du Radeau Gerald Thomas II 

Box com 3 DVDs com os Vídeos: The ventriloquist I e II, Um circo de rins e 
fígados I,II e III, Kepler 

Registr
o do 

espetác
ulo 

3 
3-jun-

11 
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Get Krump 

Documentário em inglês sobre Street Dance nos EUA - Usher, Missy Elliot, B2K, 
TV Dança 360, e nas notícias. Este DVD apresenta os mais quentes bailarinos e 
coreógrafos que fazem Krump a mania mais quente dança desde breakdancing! 
Este filme centra-se nas pessoas que estão fazendo Krump explode nas ruas. 
Roland Tabor, Dave Scott, e Sparks Shane são apresentados. Objeção: 
Documentário em Inglês 

 Dir.: 
Diversos 

Docum
entário 

1 
Avax 
home 

3-jun-
11 

  

Gilles Jobin - 
A+B=X 

Vídeo-dança 

 Dir.: 
Gilles 
Jobin 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Win Vandekeybus, Anne 
Teresa de Keersmaeker 

Gilles Jobin - 
Braindance 

Vídeo-dança 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

Glenn Gould - 
L´Idée du Nord 

Trabalho Francês com textos simultâneos, microfones e verborrágico. 
 Dir.: 

Glenn 
Gould 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

18-jun-
11 

  

Gob Squad - super 
night shot 

4 Telas de vídeo mostram o trabalho filmado uma hora antes do público chegar. 
Super Night Shot é realizado sem cortes ou edições e é produzido com quatro 
câmeras de vídeo por quatro artistas. Começando no acampamento base (o 
local), todas as câmeras são sincronizadas para gravar ao mesmo tempo. Então, 
em uma breve estilo militar, os artistas declararam uma "guerra ao anonimato" 
antes de tomar as ruas da cidade em um conjunto de aventuras mágicas que 
celebram reuniões não planejadas com estranhos. Culminando com um beijo 
estilo Hollywood entre heróis e desavisadas co-estrelas, os quatro ativistas, em 
seguida, retornam ao acampamento base para receber  a recepção dos heróis 
pela platéia. As fitas são então imediatamente reproduzidas lado a lado em 
sincronia se tornando unidos em uma tela widescreen. 

 Dir.: 
Gob 

Squad 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Stephan 
Baumgar

ten 

3-jun-
11 

Georges Aperghls - Luna 
Park, Montalvo-Hervieau 

Greg Slivar - 
Savant 

Espetáculo Experimental com a convergência de diversos suportes 
 Dir.: 
Greg 
Slivar 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Greg 
Slivar 

13-jul-
11 
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Grübber - Die 
Affare rue de 
Lourcine 

Die Affare rue de Lourcine trata do caso da Rua Lourcine, em um ato de cômico 
misturado com versos, foi criado no Théâtre du Palais-Royal, em 26 Março de 
1857. No enredo o personagem Lenglumé acorda com uma dor de cabeça 
violenta e com a fala arrastada. Ele visitou no dia anterior, sem o conhecimento 
de sua esposa, o banquete dos ex-alunos da instituição Labadens. Ele não se 
lembra o que ele fez "após a salada ..." De repente, ele descobre em sua própria 
cama um estranho, que passa a ser o seu ex-colega, Mistingue, também 
convidado para o banquete. Convidou-o para almoçar e pediu-lhe para não 
contar à sua esposa. Os dois homens então percebem que suas mãos estão 
pretas e há carvão em seus bolsos. Na leitura do jornal temos a história de um 
crime horrível, o assassinato de um comerciante de carvão. Mistingue Lenglumé, 
em sua embriaguez, cometeram esse crime hediondo. Então, eles são rápidos 
para remover as evidências. A peça teve um grande sucesso: foi mostrado sem 
interrupção até 30 de abril de 1857 e repetida com freqüência depois disso.  

Dir.: 
Peter 
Behle, 
Klaus-

Michael 
Grüber 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Rafaela 
Uhiara 

12-set-
11 

  

Grupo Corpo - 30 
anos 

Documentário visitando a trajetória do Grupo Corpo 
 Dir.: 
Lucy 

Barreto 

Docum
entário 

1 Locadora 
13-jul-

11 
  

Grupo Galpão - 
Documentário 

DVD com o documentário sobre o Grupo 
 Dir.: 

Grupo 
Galpão 

Docum
entário 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Armazém Cia de Teatro, 
Dzi Croquetes 

Grupo Minik 
Mondó - Olho 

Trabalho Multimídia da Cia. 
Dir.: 

Márcio 
Marques 

Vídeo 
editado 

do 
espetác

ulo 

1 
SESC 

TV 
12-set-

11 
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Guilhermo Gomez 
- Peña : La pocha 
nostra - Border 
realities 

La Pocha Nostra é uma organização de artes transdisciplinares em constante 
transformação, fundada em 1993 por Guillermo Gómez-Peña, Roberto Sifuentes 
e Nola Mariano na Califórnia. O objetivo era conceitualizar formalmente as 
colaborações de Gómez-Peña com outros artistas performáticos. A organização 
fornece uma base (e um fórum) para uma rede de artistas rebeldes de várias 
disciplinas, gerações e antecedentes étnicos, cujo denominador comum é o 
desejo de atravessar e apagar as fronteiras perigosas entre a arte e a política, a 
prática e a teoria, o artista e o espectador. A partir de junho de 2006, incluem-se 
como integrantes os artistas performáticos Guillermo Gómez-Peña, Violeta Luna, 
Michelle Ceballos e Roberto Sifuentes; os curadores Gabriela Salgado e Orlando 
Britto; e mais de trinta associados em todo o mundo, em países como o México, 
a Espanha, o Reino Unido e a Austrália. Os projetos variam entre performance 
solo e duetos até instalações performáticas em larga escala, incluindo vídeo, 
fotografia, áudio e cyber-art. La Pocha colabora através de fronteiras nacionais, 
raça, gênero e gerações. Seu modelo de colaboração funciona como um ato de 
diplomacia cidadã e como um meio de criar "comunidades efêmeras" de 
rebeldes com a mesma mentalidade. A premissa básica destas colaborações 
está fundada sobre um ideal: se aprendermos a atravessar fronteiras no palco, 
poderemos aprender a fazê-lo em esferas sociais muito maiores. La Pocha luta 
para erradicar mitos de pureza e dissolver fronteiras que circundam a cultura, a 
etnicidade, o gênero, a língua e o métier. Esses são atos radicais. 

 Dir.: 
Guilherm
o Gomez 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

3-jun-
11 

Coletânea UBU, Marcel 
Lí Antunez Roca - 
Portifólio-
Hipermembrana-
protomembrana, Split 
Britches - Retro 
Perspective, Rodrigo 
Garcia e Carniceria 
teatro - Borges e Goya - 
Jardineria Humana, 
Marina Abramovic 

Hanokh Levin - 
Yakich et 
Poupatchée 

Definido como comédia cruel, está em francês sem legenda 
 Dir.: 

Hanokh 
Levin 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

15-jun-
11 

  

Hans-Thies 
Lehmann - USP 
4/08/2010 

Aula Realizada na Universidade de São Paulo com o tema: A tragédia no teatro 
contemporâneo - Objeção; não liberado pelo PPG-AC 

Dir.: 
Hans-
Thies 

Lehmann 

Captaç
ão 

Direta 
  

Captaçã
o Direta 

    

Hotel pro forma + 
Laurie Anderson - 
trechos 

Hotel pro forma conta a história da branca de neve de maneira radical e Laurie 
Anderson e trechos de seus trabalhos 

 Dir.: 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Josette 
Féral 

3-jun-
11 

  

Ivaldo Bertazzo - 
Mãe Gentil 

Objeção: Qualidade bastante ruim da filmagem 
Dir.: 

Ivaldo 
Bertazzo 

DVD 1 
Luiz 

Capacci 
3-jun-

11 
  

Ivaldo Bertazzo - 
Samwaad rua do 
encontro 

Vídeo-dança 
Dir.: 

Ivaldo 
Bertazzo 

DVD 
produzi

do 
2 SESC 

3-jun-
11 
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Ivaldo Bertazzo 
Milagrimas 

Vídeo-dança 
DVD 

produzi
do 

2 SESC 
3-jun-

11 
  

Jan Fabre - 
L´histoire des 
larmes 

Espetáculo realizado no Festival de Avignon 
 Dir.: Jan 

Fabre 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Frank Castorf, 
andcompany&cia- Lithhle 
red " herstoory", Jan 
Lauwers e Needcompany 
- The deer House, Cia 
dos Atores 

Jan Fabre - 
Vídeoarte - 
troubleyn - 60 min 

Objeção: Vídeo-arte 
 Dir.:  
Jan 

Fabre 

Vídeoar
te 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

  

Jan Lauwers e 
Needcompany - 
The deer House 

Jan Lauwers em "The Deer House": Enquanto estávamos em turnê em algum 
lugar na França, um dos nossos bailarinos, Tijen Lawton, recebeu a notícia de 
que seu irmão, o jornalista de guerra Kerem Lawton, tinha sido morto a tiros em 
Kosovo. Sua morte trágica foi o ponto de partida para uma peça sobre um grupo 
de teatro que são, cada vez mais, confrontados com a dura realidade do mundo 
viajando ao redor dele. Tudo é política, mas a arte não é tudo. A arte sempre fica 
presa entre as páginas da história: é inútil e não tem influência sobre todos os 
eventos e em tudo". O Festpiele Salzburger convidou Lauwers em Janeiro para 
fazer uma nova produção, "The deer house", para o verão 2008. Juntamente 
com Isabella´s Room (2004) e The Lobster shop (2006) esta nova produção 
compõe uma trilogia sobre a natureza humana: Cara triste / feliz da cara. A 
trilogia como um todo foi realizada pela primeira vez do Festival de Salzburg.  

 Dir.: Jan 
Lauwers 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Stephan 
Baumgar

ten 

3-jun-
11 

Frank Castorf, 
andcompany&cia- Lithhle 
red " herstoory", Jan 
Fabre, Cia dos Atores 

Jean Charles Gil - 
Mozart Requiem 

Espetáculo de dança 

 Dir.: 
Jean 

Charles 
Gil 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

  

Jean Christophe 
Maillot - Miniatures 

Vídeo-dança 

 Dir.: 
Jean 

Christop
he 

Maillot 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 
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Josef Nadj - Asobu 

Você é um amante da poesia, artes marciais japonesas e metamorfose? Se 
assim for, você vai encontrar esta simbiose em Asobu, a mais recente criação, 
pelo franco-coreógrafo húngaro Josef Nadj. Asobu é o termo japonês para 
"jogar" e refere-se a um desafio artístico fantástico. Bailarinos franceses e 
húngaros se reúnem em uma produção em larga escala e atuam a partir de 
caracteres com uma estranha aura humorística. Asobu é um tributo de Nadj às 
formas de teatro visual do Oriente e do Ocidente. Seu teatro-movimento é 
baseado no mundo de ilusão, que vai desde teatro de sombras até a magia da 
fábula. Homens usando chapéus e ternos pretos realizam uma cerimônia de 
absurdo em busca de só Deus sabe o que . É como se você estivesse assistindo 
a um filme mudo em que a tragédia e o burlesco andam de mãos dadas. 
Reconhecemos o olho fílmico de Josef Nadj, que foi treinado na academia de 
arte em Budapeste. Em Paris, ele fez um estudo especial da mímica e da dança, 
"Quando eu descobri que uma pessoa no palco cria um paradoxo, um mistério 
que não pode ser ignorado, me senti permanentemente atraído para esse 
espaço." 

Dir.: 
Josef 
Nadj 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://ball
etoman.c
om/2011/
09/06/as

obu-
josef-

nadj.html  

12-set-
11 

  

Joseph Campbell - 
O poder do mito 

Objeção: Material de Apoio sem vinculo direto 
 Dir.: 

Joseph 
Campbell 

Docum
entário 

2 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

  

Josette Féral - 
Teatro além das 
fronteiras 1 

Gravação do curso dado pela Profa. Josette Féral no Departamento de artes 
cênicas da ECA-USP em 2009 

 Dir.: 
Josette 
Féral 

Aula 

1 

Josette 
Féral 

3-jun-
11 

Teatro e Tecnologia - 
Béatrice Picon-Vallin, 
Diretores do Teatro 

Brasileiro 

Josette Féral - 
Teatro além das 
fronteiras 2 

1 

Josette Féral - 
Teatro além das 
fronteiras 3 

1 

Josette Féral 
Coletânea de 
Exemplos 

Exemplos escolhidos pela Professora Josette Féral para dar em aula referente 
ao curso Teatro além das fronteiras dado no Departamento de Artes Cênicas da 

ECA USP em 2009 

 Dir.: 
Diversos 

Fragme
ntos 

1 
3-jun-

11 
  

Josette Féral 
Coletânea de 
Exemplos 2 

1 
3-jun-

11 
  

http://balletoman.com/2011/09/06/asobu-josef-nadj.html
http://balletoman.com/2011/09/06/asobu-josef-nadj.html
http://balletoman.com/2011/09/06/asobu-josef-nadj.html
http://balletoman.com/2011/09/06/asobu-josef-nadj.html
http://balletoman.com/2011/09/06/asobu-josef-nadj.html
http://balletoman.com/2011/09/06/asobu-josef-nadj.html
http://balletoman.com/2011/09/06/asobu-josef-nadj.html
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Juan Kruz Diaz de 
Garaio Esnaola - 4 
elements 4 
seasons 

DVD contento o espetáculo 4 elements 4 seasons. É um projeto da Radialsystem 
e Academie Für Alte Musik Berlin com Sasha Waltz e convidados. Coreografado 
e dançado por Juan Kruz Diaz de Garaio Esnola com música de Vivaldi e Rebel 
executados pela Academie Für Alte Musik Berlin 

 Dir.: 
Juan 
Kruz 

Diaz de 
Garaio 

Esnaola 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

  

Julie Taymor - 
Oedipus Rex 

Ópera com a Tokyo Opera Singers 
Dir.: Julie 
Taymor 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Avax 
home 

11-ago-
11 

  

Julie Taymor - 
Titus 

Objeção: Adaptação cinematográfica da peça Titus Andronicus de Shakespeare 
realizada pela diretora especialista em máscaras que dirigiu também o musical 
Rei Leão na Broadway 

 Dir.: 
Julie 

Taymor 
Filme 1 

Avax 
home 

13-jul-
11 

  

Kantor 1 Que morram os artistas e a Classe Morta 
 Dir.: 

Kantor 

Registr
o do 

espetác
ulo 

4 
Rafaela 
Uhiara 

3-jun-
11 

Robert Wilson - Einstein 
on the Beach - Robert 
Wilson - Fables de La 

Fontaine, Robert Lepage, 
Théâtre du Radeau, 
Societas Raffaello 

Sanzio 

Kantor 2 Os Belos e os feios, A classe morta, As neves de antanho e Wielopole Wielopole 
 Dir.: 

Kantor 

Registr
o do 

espetác
ulo 

4 
Rafaela 
Uhiara 

3-jun-
11 

Kantor 3 Aujourd'hui c'est mon anniversaire 
 Dir.: 

Kantor 

Registr
o do 

espetác
ulo 

4 
Rafaela 
Uhiara 

3-jun-
11 

Kantor 4 Documentário de Andrzej Sapija 1985 
 Dir.: 

Andrzej 
Sapija 

Registr
o do 

espetác
ulo 

4 
Rafaela 
Uhiara 

3-jun-
11 

Kantor 5 Wielopole Wielopole 1984 
 Dir.: 

Kantor 

Registr
o do 

espetác
ulo 

4 
Rafaela 
Uhiara 

3-jun-
11 

Kantor 6 The return of Odysseus 
 Dir.: 

Kantor 

Registr
o do 

espetác
ulo 

4 
Rafaela 
Uhiara 

3-jun-
11 
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Kantor 7 As neves de antanho 2 - Objeção: Repetição de obra em outro DVD 
 Dir.: 

Kantor 
Docum
entário 

4 
Rafaela 
Uhiara 

3-jun-
11 

Robert Wilson - Einstein 
on the Beach - Robert 
Wilson - Fables de La 
Fontaine, Robert Lepage, 
Théâtre du Radeau, 
Societas Raffaello 
Sanzio 

Kazuo Ohno - 
Beauty and 
Strength - la 
argentina 

Box com 2 DVDs - Documentário e Registro do espetáculo 
 Dir.: 

Diversos 

Docum
entário 

e 
Registr

o do 
espetác

ulo 

2 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Sankai Juku - shijima, 
Dumb Type 

Kibbutz 
Contemporary 
Dance Company 

Vídeo-dança com texto de Woyzeck by Georg Buchner narração de Leah 
Koening 

 Dir.: 
Rami 
Be'er 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

  

Kitaro -  Tamayura Vídeo-dança 
 Dir.: 
Kitaro 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://ball
etoman.c

om/  

3-jun-
11 

  

La fura dels baus Documentário sobre a trajetória do grupo 
 Dir.: La 

Fura dels 
baus 

Docum
entário 

1 
Bibliotec
a ECA 

3-jun-
11 

  

La Fura dels Baus 
- I Wagner - 
Götterdämmerung 

Primeira de quatro partes da ópera - dois DVDs de 8,5 Gb 
Dir.: La 

fura dels 
baus - 

Orquestr
a de La 
Comunit

at 
Valencia
na - Reg. 

Zubin 
Mehta- 
stage 

director: 
Carlos 

DVD 
produzi

do 

1 

Avax 
home 

3-jun-
11 

Patrice Chereau -  Der 
Ring Des Nibelungem 

La Fura dels Baus 
- II Wagner - 
Siegfried 

Segunda de quatro partes da ópera - dois DVDs de 8,5 Gb 1 

La Fura dels Baus 
- III Wagner - Die 
Walkure 

Terceira de quatro partes da ópera - dois DVDs de 8,5 Gb 1 

La Fura dels Baus 
- IV Wagner - Das 
Rheingold 

Quarta de quatro partes da ópera - dois DVDs de 8,5 Gb 1 

http://balletoman.com/
http://balletoman.com/
http://balletoman.com/
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Padrissa 

La pietra del 
Paragone 

Ópera de Rossini 

Dir.: 
Georgio 
Barbero 
Corsetti 

e Pierfick 
Sorin 

DVD 
produzi

do 
1 

Avax 
home 

3-jun-
11 

  

Le Goûte des 
autres 

Objeção: obra cinematográfica 
Dir.: de 
Agnès 
Jaoui 

filme 1 
Avax 
Home 

3-jun-
11 

  

Leni Basso Vídeo-dança 
 Dir.: 
Leni 

Basso 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

  

Luc Petton - 
fragmentos 

Fragmentos do trabalho do diretor que trabalha com pássaros vivos em cena 
 Dir.: Luc 

Petton 
Fragme

ntos 
1 

Pesquisa 
Google 

13-jul-
11 

Bartabas 

Lucy Walker - Lixo 
Extraordinário 

Documentário sobre o trabalho do artista plástico Vik Muniz - Objeção: Não 
diretamente relacionado ao campo 

 Dir.: 
Lucy 

Walker 

Docum
entário 

1 
Stand 
Center 

13-jul-
11 

  

Luís Mello - Rock 
Antígona 

Releitura da peça Antígona, de Sófocles 
 Dir.: 

Guilherm
e Leme 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://cen
arium.co

m  

21-jun-
11 

Teatro la Candelaria - 
Antígona, Yuyachkani - 
Antígona 

Luiz Fernando - 
Beckett 

Aula Sobre Beckett com fragmentos de vídeos. Objeção: qualidade ruim da 
captação 

 Dir.: Luiz 
Fernand
o Ramos 

Docum
entário 

1 
Vinícius 
Torres 

Machado 

3-jun-
11 

  

Lume Exercício Duas cenas resultado de oficina - objeção: sem contextualização 
 Dir.: 

Grupo 
Lume 

  1 
Stephan 
Baumgar

ten 

3-jun-
11 

  

M. Lemieux e 
Robert Lepage 

Seleção de diversos fragmentos dos trabalhos de M. Lemieux e R. Lepage 
selecionados pela profa. Josette Féral 

 Dir.: 
Diversos 

Fragme
ntos 

1 
Josette 
Féral 

3-jun-
11 

Robert Wilson, Théâtre 
du Radeau, Societas 
Raffaello Sanzio 

Macelo Denny - 
Devorando 
Quixote 

Filmagem do espetáculo  
Dir.: 

Marcelo 
Denny 

filmage
m do 

espetác
ulo 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

  

http://cenarium.com/
http://cenarium.com/
http://cenarium.com/
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Maguy Marin - 
May B e Ram Dam 

Box com 3 DVDs com dois espetáculos: May B (filmagem do espetáculo ruim e 
outra melhor) e Ram Dam 

Dir.: 
Maguy 
Marin 

filmage
m do 

espetác
ulo 

3 

http://ball
etoman.c

om/ e 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Win Vandekeybus, Anne 
Teresa de Keersmaeker, 
Vídeo-Dança - Reunião I 

Mapa Teatro - 
história de amor e 
psicose 4.48 

Box com 2 DVDs contento os Vídeos: História de amor(Vídeo-teatro) e psicose 
4.48 (filmagem do espetáculo) 

Dir.:Rolf 
and Heidi 
Abderhal

den  

filmage
m do 

espetác
ulo e 
DVD 

produzi
do 

2 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

3-jun-
11 

Teatro la Candelaria, 
Yuyachkani 

Mapa teatro - 
testigo de las 
ruinas 

Sobre a destruição do bairro Cartucho, para dar lugar a um parque e que se 
transformou numa performance com moradores reais do antigo bairro 

Dir.:Heidi 
y Rolf 

Abderhal
den 

filmage
m do 

espetác
ulo e 
DVD 

produzi
do 

1 
Stephan 
Baumgar

ten 

3-jun-
11 

Teatro la Candelaria, 
Yuyachkani 

Marcel Lí Antunez 
Roca - Portifólio-
Hipermembrana-
protomembrana 

Box com 3 DVDs do artista fundador da Cia. La fura dels baus 
 Dir.: 

Marcel Lí  

DVD 
produzi

do 
3 

Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Bando de teatro Olodum 
- Bença, Guilhermo 
Gomez - Peña : La 
pocha nostra - Border 
realities, Carlton Arts, 
Marcel Lí Antunez Roca - 
Portifólio-
Hipermembrana-
protomembrana, Marina 
Abramovic e Chris 
Burden 

Maria Paula Costa 
Rego - Castanho 
sua cor 

Grupo de Pernambuco Grial que em "Castanho Sua Cor" apresenta a bailarina 
de formação erudita - Maria Paula, e Seu Martelo, um dos mais antigos 
representantes da cultura popular de Pernambuco. Ambos misturam referências 
e técnicas para explorar elementos da tradição popular e da contemporaneidade. 

Dir.: 
Maria 
Paula 
Costa 
Rego 

Vídeo 
editado 

do 
espetác

ulo 

1 
SESC 

TV 
12-set-

11 

Georges Momboye 
Empreintes Massaï, 
Anuang´A Fernando - 
Traditional future 

http://balletoman.com/%20e%20Acervo%20Marcelo%20Denny
http://balletoman.com/%20e%20Acervo%20Marcelo%20Denny
http://balletoman.com/%20e%20Acervo%20Marcelo%20Denny
http://balletoman.com/%20e%20Acervo%20Marcelo%20Denny
http://balletoman.com/%20e%20Acervo%20Marcelo%20Denny
http://balletoman.com/%20e%20Acervo%20Marcelo%20Denny
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Marília Alvim - 
Hermeto Pascoal 
ato de criação 

Hermeto Pascoal e Mário Carneiro estavam no estúdio para criar a trilha sonora 
do documentário Eu Vi o Mundo... Ele começava no Recife, falando sobre Cícero 
Dias e seu famoso painel. Hermeto olhava numa TV as imagens do Vídeo e 
dedilhava o piano ou soprava a escaleta. A cada solicitação de Mário, ele 
respondia simplesmente "deixa comigo". E lá vinha mais uma pérola de melodia, 
harmonia, cadência e improvisação. A frase expressava a incontinência criativa 
de um dos nossos "gênios da raça". Hermeto não faz ninguém esperar pela 
música -- ela brota dele como água da nascente. Esses dois dias mágicos de 
janeiro de 2002 poderiam ter ficado apenas na memória dos músicos, técnicos e 
da "família estendida" que preparava o filme -- Mário, sua mulher Hileana 
Menezes, a ex-mulher Marília Alvim, o marido atual de Marília, Maurice 
Capovilla, a filha dele Mayra Capovilla e poucos mais. Felizmente, Marília, a 
produtora, cuidou para que houvesse ali uma câmera de Vídeo. O resultado, 
dirigido por ela, é Hermeto Pascoal -- Ato de Criação. Objeção: não 
pertencimento ao campo 

Dir.: 
Marília 
Alvim 

Docum
entário 

1 
Canal 
Brasil 

12-set-
11 

  

Marina Abramovic 
e Chris Burden 

DVD com uma coletânea de trabalhos 
Dir.: 

Diversos 

DVD 
produzi

do 
1 

http://ubu
.com/ 

3-jun-
11 

Bando de teatro Olodum 
- Bença, Guilhermo 
Gomez - Peña : La 
pocha nostra - Border 
realities, Carlton Arts, 
Marcel Lí Antunez Roca - 
Portifólio-
Hipermembrana-
protomembrana,  

Marius Von 
Mayenburg - le 
chien, la nuit et le 
cocteau 

Espetáculo Francês 

 Dir.: 
Marius 

Von 
Mayenbu

rg 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

13-jul-
11 

  

Mathilde Monnier - 
Frère et soeur 

Reportagem do Festival de Avignon mais filmagem do espetáculo 
Dir.: 

Mathilde 
Monnier 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

  

Mattew Barney - 
Cremaster 

Box contento 4 DVDs com os Trabalhos em Vídeo do artista - Objeção: 
Vídeoarte 

 Dir.: 
Mattew 
Barney 

DVD 
produzi

do 
4 

Avax 
Home 

3-jun-
11 

Robert Wilson - Stations, 
Maya Deren - 
Experimental films 
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Maya Deren - 
Experimental films 

DVD com filmes curtos em PB - Objeção: Vídeoarte 
Dir.: 

Maya 
Deren 

DVD 
produzi

do 
1 

Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Robert Wilson - Stations, 
Mattew Barney - 
Cremaster 

Médée Euripede 
Em 2007, o diretor Tonino De Bernardi filma uma versão moderna do mito, de 
Medéia. Localizado em Paris e estrelado por Isabelle Huppert no papel da 
protagonista, é chamado Milagre Médée .  

 Dir.: 
Tonino 

De 
Bernardi 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Avax 
Home 

3-jun-
11 

Patrice Chéreau -  
Phèdre 

Medley 1 dv8/Akran Khan/ Marie Chouinard//Philipe Decouflé/Sidi Larbi 
 Dir.: 

Diversos 
Fragme

ntos 
1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Win Vandekeybus, Anne 
Teresa de Keersmaeker, 
Vídeo-Dança - Reunião I 

Medley 2 Kylian e Sophie Calle 
 Dir.: 

Diversos 
Fragme

ntos 
1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Guilhermo Gomez - Peña 
: La pocha nostra - 
Border realities, Carlton 
Arts, Marcel Lí Antunez 
Roca - Portifólio-
Hipermembrana-
protomembrana, Marina 
Abramovic e Chris 
Burden 

Megaespetáculo 

Mega-espetáculo sobre a Revolução Francesa. De José Roberto Aguilar. 
Comemoração carnavalizada dos duzentos anos da Revolução. Com José Celso 
Martinez Corrêa, Sérgio Mamberti, Jorge Mautner, Arnaldo Antunes, Guto Lacaz, 
Ivald Granato e grande elenco, treinado especialmente na Oficina Cultural 
Oswald de Andrade. Ensaios: maio e junho. Apresentação: Praça Charles Miller, 
16 de julho de1989. 

 Dir.: 
José 

Roberto 
Aguilar 

Docum
entário 

e 
Registr

o do 
espetác

ulo 

1 
Luiz 

Fernand
o Ramos 

3-jun-
11 

Rimini ProtoKoll - Cargo 
Sofia X, Odin Teatret - 
Campinas, Nego fugido, 
Ricardo Karmani e 
Otávio Donasci - Viagem 
ao centro da terra, 
Megaespetáculo, Royal 
de Luxe, Brava Cia. 

Merce 
Cunningham 
Collection 

Merce Cunningham Collection combina três vídeos clássicos de dança. Filme 
feito por Merce Cunningham e Elliot Caplan, apresenta as introduções DELI 
COMMEDIA e BEACH BIRDS FOR CAMERA , por Merce Cunningham. Nascido 
em Centralia, Washington, Cunningham recebeu sua primeira formação em 
dança na Escola Cornish (agora Cornish College of the Arts), em Seattle. De 
1939 a 1945, foi solista na companhia de Martha Graham. Apresentou seu 
primeiro solo com John Cage, em abril de 1944. A Merce Cunningham Dance 
Company foi formada no Black Mountain College, no verão de 1953. Desde 
então Cunningham coreografou quase 200 obras em diversas companhias além 
da sua. Trabalhou extensivamente em filme e vídeo e se interessou pela 
tecnologia contemporânea, o que o levou a trabalhar com o DanceForms 

Dir.: 
Merce 

Cunning
ham 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://mifi
ves.blogs
pot.com/ 

11-ago-
11 

Victor Garcia - O Balcão, 
Ariane Mnouchkine-1978 
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programa de computador, que ele usou para fazer todas as suas danças desde 
Trackers (1991). Em 1997, ele começou a trabalhar na captura de movimentos 
com Paul Kaiser e Shelley Eshkar de Mídia Riverbed para desenvolver BIPED, 
com música de Gavin Bryars, realizada pela primeira vez em 1999 no Zellerbach 
Hall, Universidade da Califórnia em Berkeley. Outro grande trabalho, Interscape, 
apresentado pela primeira vez em 2000, reuniu Cunningham com seu 
colaborador Robert Rauschenberg, que projetou as duas cenografias e os trajes, 
com música de John Cage); Points in Space é a aclamada colaboração entre o 
coreógrafo Merce Cunningham, o compositor John Cage e o cineasta Elliot 
Caplan. A primeira metade documentário da BBC traz entrevistas com 
Cunningham, Cage e os membros da Cia, bem como cenas dos ensaios em 
Nova York e Londres. Pond Way Pond Way pode ser descrito como um dos 
"estudos de natureza" de Cunningham, onde o movimento evoca pássaros, 
animais ou paisagens. É uma peça lírica, contemplativa e sensual, com o 
movimento, de acordo com Cunningham, sendo uma reminiscência do jogo de 
pedras deslizando sobre uma lagoa, onde ele gostava de brincar quando criança. 

Meyerhold Biomecanique Mime centrum Berlin 
 Dir.: 

Desconh
ecido 

  1 
Josette 
Féral 

3-jun-
11 

Documentário A. Artaud, 
Brecht no cinema, O 
século Stanislavski 

Montalvo-Hervieu - 
Orphée 

Filmagem do Espetáculo (multimídia e com projeções, características da Cia) 
Dir.: 

Montalvo
-Hervieu 

Filmag
em do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

14-jun-
11 

Anne Teresa de 
Keersmaeker, Pina 
Bausch, DV8, William 
Forsythe, Play Loud, 
Luna Park 

Montalvo-Hervieu - 
Paradis 

Filmagem do espetáculo Paradis 
Dir.: 

Montalvo
-Hervieu 

Filmag
em do 

espetác
ulo 

1 
http://ball
etoman.c

om/ 

3-jun-
11 

Anne Teresa de 
Keersmaeker, Pina 
Bausch, DV8, William 
Forsythe, Play Loud, 
Luna Park 

Montionhouse 
Perfect & Driven 

Vídeo-dança 

 
Dir.:Clair

e 
Benson, 
Junion 

Cunning
ham 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://ball
etoman.c

om 

13-jul-
11 
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Naiá Delion - mil 
olhos 

Espetáculo de dança sobre o olhar (espetáculo filmado para Vídeo) 

Dir.: Naiá 
Delion e 
Concepç

ão e 
Interpret

ação,  
com 

Dramatur
gismo de 
Humbert
o Issao 

Filmag
em 

editada 
1 

A própria 
Cia. 

3-jun-
11 

  

Naiá Delion - use o 
assento para 
flutuar 

Este trabalho surgiu durante um período de residência artística, e diante da 
necessidade da criação de um trabalho. Como ponto de partida, fiz uma lista 
com as danças, os desejos, as pessoas, as músicas e as imagens que eu tinha. 
Durante nove meses, trabalhei em cima do que havia sido previamente 
selecionado, buscando encontrar uma ligação entre as coisas que estavam 
inicialmente desarticuladas entre si. Criar uma organização a partir de métodos 
previamente conhecidos mostrou-se uma estratégia impossível de ser seguida. 
Como dançar esta impossibilidade tornou-se uma questão. Uma dança que 
nunca se repete; um corpo que se agita, gagueja; um trabalho que não tem fim; 
uma pergunta que não tem resposta; uma tristeza; uma libertação. "Use o 
assento para flutuar" tenta preservar o lugar de não saber como sendo o único 
lugar possível para o encontro com o público. Que dança não é dança? Quem 
somos nós? O que estamos fazendo aqui? 

Dir.: Naiá 
Delion 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
12-set-

11 
  

Nego fugido Documentário produzido na Bahia sobre manifestação Popular 
 Dir.: 

Desconh
ecido 

Docum
entário 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Royal de Luxe - le mithe 
du geant, Odin Teatret - 
Campinas, Brava Cia, 
Odin Teatret - Campinas 

New York City - 
Workout 

DVD com exercícios realizados pelo grupo 
 Dir.: 

Desconh
ecido 

Ensaio 1 
http://ball
etoman.c

om 

13-jul-
11 

Odin Teatret, Action 
Physique - Marco de 
Marinis, Richard 
Schechner - Rasaboxes 
Oficina 

O século 
Stanislavski 

Box com 3 DVDs contendo as 3 partes do documentário em francês com 
legendas em português 

Dir.: 
Peter 

Hercomb
e 

Docum
entário 

- TV 
3 

Vinícius 
Torres 

Machado 

3-jun-
11 

Documentário A. Artaud, 
Brecht no cinema, 
Meyerhold 
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Odin Teatret - 
1964-1994 

Phisical and Vocal Training 1972 
Dir.: 

Eugenio 
Barba 

Ensaio 1 
Avax 
home 

13-jul-
11 

New York Ballet 
Workout, Action 

Physique - Marco de 
Marinis, Richard 

Schechner - Rasaboxes 
Oficina 

Odin Teatret - alla 
ricerca del corpo 
transparente e 
corporal mime 

DVD com dois trabalhos do Odin Teatret 
 Dir.: 

Eugenio 
Barba 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

18-jun-
11 

Odin Teatret - 
Campinas 

Registro do Espetáculo feito por Arthur Matuck 
 Dir.: 

Eugenio 
Barba 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Bibliotec
a ECA 

3-jun-
11 

Rimini ProtoKoll - Cargo 
Sofia X, Nego fugido, 
Ricardo Karmani e 
Otávio Donasci - Viagem 
ao centro da terra, 
Megaespetáculo, Brava 
Cia., Royal de Luxe 

Odin Teatret - 
Sobre las dos 
orillas del río e 
ascent to the sea 

DVD com dois trabalhos do Odin Teatret 
 Dir.: 

Eugenio 
Barba 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

18-jun-
11 

New York Ballet 
Workout, Action 
Physique - Marco de 
Marinis, Richard 
Schechner - Rasaboxes 
Oficina 

Odin Teatret - 
Traces in the snow 

DVD com dois trabalhos do Odin Teatret 
 Dir.: 

Eugenio 
Barba 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Luiz 

Capacci 
3-jun-

11 
  

oi nóis aqui traveiz 
- kassandra in 
process 

2 DVD com o espetáculo e making of do espetáculo Kassandra in Process 
Dir.: Ói 

nóis aqui 
traveiz 

DVDs 
produzi

dos 
2 

Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Artemanhas - 
Documentário 

Oliver Sacks: the 
mind traveller 

Box contendo 3 DVD com a série - Objeção: Material de apoio sem vínculo direto 
 Dir.: 

Desconh
ecido 

Docum
entário 

3 
Gravado
s da TV 
a Cabo 

3-jun-
11 

Documentário - Porque 
os homens não Passam 
a Ferro 

Os dois lados da 
rua augusta 

Documentário sobre a parte baixa da aclamada Rua Augusta 
Dir.: 

Dionísio 
Neto 

Docum
entário 

1 
Ravel 
Cabral 

3-jun-
11 

  

Patrice Chereau -  
Der Ring Des 
Nibelungem 

4 DVDs contendo a tetralogia de Richard Wagner “O anel dos Nibelungos” 
Objeção - Obra similar já copiada 

 Dir.: 
Patrice 

Chereau 

Registr
o do 

espetác
ulo 

4 
Avax 
home 

13-jul-
11 

La Fura dels Baus - 
Wagner  
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Patrice Chéreau -  
Phèdre 

DVD com a encenação de Fedra, de Racine, por Patrice Chéreau 
 Dir.: 

Patrice 
Chereau 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Médée Euripede 

Paulinho da viola - 
meu tempo é hoje 

Documentário - Objeção: Material de apoio sem vínculo direto 

 Dir.: 
Izabel 

Jaguarib
e 

Docum
entário 

1 
Downloa

d 
3-jun-

11 
  

Paulo José - Um 
navio no Espaço 

Espetáculo realizado sobre a Poetisa Ana Cristina César 
Dir.: 

Paulo 
José 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://cen
arium.co

m 

11-ago-
11 

  

Peter Brook 
Documentário com legendas em inglês no qual Peter Brook reencontra uma 
turma de alunos e perpassa sua experiência e trajetória. 

 Dir.: 
Jean-

Gabriel 
Carsso/
Mohame

d 
Charbagi 

Docum
entário 

1 
Avax 
Home 

3-jun-
11 

Pina Bausch 
Documentários, Ariane 
Mnouchkine - "Au Soleil 
Même la Nuit", Absolut 
Wilson 

Peter Brook - 
Hamlet 

Filmagem da encenação de Hamlet, de Shakespeare, por Peter Brook 
Dir.: 

Peter 
Brook 

Filmag
em do 

espetác
ulo 

1 

http://ava
xhome.w
s/Vídeo/
made_in/
europe/T
he_Trag
edy_of_
Hamlet_
2002_Pe
ter_Broo

k.html 

3-jun-
11 

Cia dos atores - 
ensaio.hamlet, Teatro 
Oficina - Ham-Let 

Peter Brook - 
Marat/Sade 

Filmagem da encenação de Marat/Sade, de Peter Weiss, por Peter Brook  - 
Objeção: Filme 

Dir.: 
Peter 
Brook 

Filme 1 
Avax 
Home 

3-jun-
11 

  

Peter Greenaway - 
4 american 
composers 

Box com 2 DVDs contento a série com os documentários sobre: Philip Glass, 
John Cage, Meredith Monk, Robert Aschey , em inglês sem legenda - Objeção: 
Não se relaciona diretamente ao campo. 

 Dir.: 
Peter 

Greenaw
ay 

Docum
entário 

2 
Avax 
home 

14-jun-
11 

Stockhausen - helicoptes 
string quartet 
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Peter Sellars - Don 
Giovanni 

Don Giovanni. Filme de Peter Sellars 1990. Elenco: Eugene Perry (Don G), 
Herbert Perry (Leporello), Lorraine Hunt (Donna Elvira), Dominique Labelle 
(Donna Anna), Carroll Freeman (Ottavio), Ai Lan Zhu (Zerlina), Elmore James 
(Masetto), James Patterson (Commendatore). Maestro: Craig Smith com a 
Sinfónica de Wiener. Profissional auto-proclamado provocador Peter Sellars 
define o seu filme de 1990 Don Giovanni em espanhol ambientado no Harlem, 
em Nova Yorque, num ambiente de gueto, que funciona surpreendentemente 
bem, com referência ao libreto original. 

Dir.: 
Peter 

Sellars 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Avax 
home 

12-set-
11 

  

Peter Sellars - 
Extraits 

Fragmentos de trabalhos do Diretor selecionados pela Profa. Josette Féral -
Objeção - Fragmentos e redundância 

 Dir.: 
Peter 

Sellars 

Fragme
ntos 

1 
Josette 
Féral 

3-jun-
11 

  

Peter Sellars - 
Merchant of 
Venice 

DVD em PB 
Dir.: 

Peter 
Sellars 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 Anônima 
3-jun-

11 
  

Peter Sellars - 
Theodora 
G.F.Handel 

Ópera dirigida por Sellars de 1996 
 Dir.: 
Peter 

Sellars 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Avax 
home 

15-jun-
11 

  

Peter Weiss - 
L´Instruction 

Documentário sobre a Montagem em Preto e Branco  de O interrogatório, de 
Peter Weiss em francês sem legenda 

 Dir.: 
Desconh

ecido 

docum
entário 

1 
Béatrice 
Picon-
Vallin 

3-jun-
11 

Victor Garcia - O Balcão, 
Ariane Mnouchkine-1978 

Philip - a portrait in 
twelve parts - 
Objeção - Não se 
relaciona 
diretamente ao 
campo. 

Box com dois DVDs - Objeção - não diretamente ligado ao campo 
 Dir.: 
Scott 
Hicks 

Docum
entário 

2 
Avax 
home 

3-jun-
11 

  

Philip Glass - 
Satyagraha 

Ópera Multimídia 
Dir.: 

Hugo 
Kãch 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Avax 
Home 

3-jun-
11 

Robert Wilson - Einstein 
on the Beach - Robert 
Wilson - Fables de La 
Fontaine 

Philippe Decouflé - 
Íris 

Vídeo editado do espetáculo Íris 
Dir.: 

Philippe 
Decouflé 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Luna Park, Gob Squad 
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Philippe Decouflé - 
Kaleidoskop 

DVD com trabalhos do coreógrafo  - Objeção: redundância 
Dir.: 

Philippe 
Decouflé 

DVD 
produzi

do 
1 

Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Luna Park, Gob Squad 

Philippe Decouflé - 
Shazam 

Vídeo editado do espetáculo Shazam 
Dir.: 

Philippe 
Decouflé 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Luna Park, Gob Squad 

Pina Bausch - 
Café Müller 

Vídeo-dança 
Dir.: Pina 
Bausch 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Maguy Marin, Win 
Vanderkeybus, Cena 11 - 
in´perfeito, Anne Teresa 
de Keersmaeker, Sasha 

Waltz, Vídeo-Dança - 
Reunião I 

Pina Bausch - Die 
Klage der Kaiserin 

Vídeo-dança 
Dir.: Pina 
Bausch 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
3-jun-

11 

Pina Bausch - 
Documentários 

Coletânea de documentários sobre a coreógrafa 
 Dir.: 

Diversos 
Docum
entário 

1 

Mix: 
http://ubu
.com/ e 

http://ball
etoman.c

om/ 

3-jun-
11 

Peter Brook, Ariane 
Mnouchkine - "Au Soleil 
Même la Nuit", Absolut 
Wilson 

Pina Bausch - 
Kontakthof mit 
Senioren ab 65 

Vídeo-dança 
Dir.: Pina 
Bausch 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Maguy Marin, Win 
Vanderkeybus, Cena 11 - 
in´perfeito, Anne Teresa 
de Keersmaeker, Sasha 
Waltz, Vídeo-Dança - 
Reunião I 
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Pina Bausch - 
Orpheus e 
Eurydice 

Orfeu e Eurídice é obra-prima de Pina Bausch e símbolo máximo do gênio desta 
coreógrafa alemã. Com a Ópera de Paris, em fevereiro de 2008: pela primeira 
vez em sua carreira Pina Bausch concordou em ter um de seus trabalhos 
exibidos na televisão e emitidos em DVD.  Desde o início, era desejo de Gluck 
que Orfeu e Eurídice tivesse um acompanhamento de dança. E foi Pina Bausch 
que, por seu poder dramático, conseguiu transformar o trabalho em um tanzoper 
em uma ópera dançada. O objetivo de Pina Bausch foi o de criar personagens 
divididos entre suas naturezas de "cantares" e o "dançarinos". Ao invés de 
contradizer Gluck, esta versão do mito tem sua visão ainda mais sombria. 
Enquanto o fluxo livre da dança revela corpos impulsionados por amor, sugere 
também, e acima de tudo, sua vulnerabilidade. 

Dir.: Pina 
Bausch 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/
2009/07/

pina-
bausch-
orpheus-

and-
eurydice.

html  

12-set-
11 

Maguy Marin, Win 
Vanderkeybus, Cena 11 - 
in´perfeito, Anne Teresa 
de Keersmaeker, Sasha 
Waltz, Vídeo-Dança - 
Reunião I 

Projeto Formação 
de Público 

Documentário sobre o projeto em São Paulo 

 Dir.: 
Secretari

a de 
Cultura 
de São 
Paulo 

Docum
entário 

1 
Flávio 

Desgran
ges 

3-jun-
11 

  

Rafael 
Spregelburd - 
L'Entêntement 

Espetáculo Francês sem Legenda com um palco giratório. Sobre a guerra civil 
espanhola 

Dir.: 
Rafael 

Spregelb
urg 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

11-ago-
11 

  

Ravel Cabral - 
Ergonômica 

Espetáculo 
 Dir.: 
Ravel 
Cabral 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
3-jun-

11 
  

Ricardo Karmani e 
Otávio Donasci - 
Viagem ao centro 
da terra 

DVD com Viagem ao centro da Terra e Merlin 
 Dir.: 

Karman/
Donasci 

DVD 
produzi

do 
1 

Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Rimini ProtoKoll - Cargo 
Sofia X, Odin Teatret - 
Campinas, Nego fugido, 
Megaespetáculo, Brava 
Cia., Royal de Luxe 

http://contemporarydance-db.blogspot.com/2009/07/pina-bausch-orpheus-and-eurydice.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2009/07/pina-bausch-orpheus-and-eurydice.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2009/07/pina-bausch-orpheus-and-eurydice.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2009/07/pina-bausch-orpheus-and-eurydice.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2009/07/pina-bausch-orpheus-and-eurydice.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2009/07/pina-bausch-orpheus-and-eurydice.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2009/07/pina-bausch-orpheus-and-eurydice.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2009/07/pina-bausch-orpheus-and-eurydice.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2009/07/pina-bausch-orpheus-and-eurydice.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2009/07/pina-bausch-orpheus-and-eurydice.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2009/07/pina-bausch-orpheus-and-eurydice.html
http://contemporarydance-db.blogspot.com/2009/07/pina-bausch-orpheus-and-eurydice.html
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Richard  
Schechner - 
Dionysus in 69 

"Dionysus in 69" ("Dionísio em 69") é a primeira performance do The 
Performance Group que surgiu em 1968 a partir de uma oficina ministrada por 
Richard Schechner em novembro de 1967, logo após sua chegada da Tulane 
University para lecionar na NYU. "D69" foi a primeira produção de "enviromental 
theater" mostrada na Performing Garage, a sede de longa data do TPG e, mais 
tarde, do Wooster Group que surgiu a partir do TPG, em 1980. Uma adaptação 
livre e uma distorção de Eurípides, "The Bacchae D69" ("As Bacantes D69") é 
notável pela combinação de vários "primeiros" para o teatro em Nova York, 
inclusive a participação da platéia, dois homens se beijando, nudez frontal de 
homens e mulheres. A The Performing Garage estava repleta de plataformas e 
torres, o chão coberto por tapetes. Não havia cadeiras, o que significou que os 
atores e os espectadores compartilhavam o espaço, sentandos no chão ou 
empoleirados nos andaimes. "D69" foi criado durante um longo período de 
oficinas e ensaios. A produção --como todo o trabalho de Schechner que se 
seguiu após este-- nunca foi terminada. Antes de cada performance, Schechner 
dava extensas instruções e fazia muitas revisões. Durante os 14 meses da 
carreira da peça, os atores trocavam os papéis entre si, inclusive uma mulher 
fazia o papel do deus Dionísio (Joan Macintosh). O The Performance Group 
usava suas performance como um meio de confrontar o psíquico, o físico, o 
social e o trabalho político do performer e do espectador. O filme foi feito por De 
Palma e seus colegas a partir de seqüências filmadas durante duas 
performances em junho e julho de 1968. O filme usa duas imagens simultâneas 
sobre a tela para dar o sentido total da técnica de inclusão do "environmental 
theater" cujo pioneiro foi Schechner. 

 
Dir.:Rich

ard  
Schechn

er 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

3-jun-
11 

Victor Garcia - O Balcão, 
Ariane Mnouchkine-1978 

Richard Foreman - 
Strong Medicine - 
1981 

Filme - Objeção: filme 
Dir.: 

Richard 
Foreman 

Filme 1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 
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Richard Schechner 
- Jokastas Redux 

"YokastaS Redux" retrata a mãe de Édipo em quatro estágios diferentes de sua 
vida, encenados por quatro atrizes diferentes. Ao "desmembrar" Jocasta em 
personagens múltiplos Schechner e Stanescu puderam reconfigurar a história 
como uma narrativa plural de desejos conflitantes e experiências de vida. O 
trabalho multifacetado combina ironia, tragédia, humor, sexualidade, assassinato 
e cultura pop. Yoyo, uma menina pré-adolescente, está determinada e 
esperançosa quando insiste que viverá a vida que lhe foi destinada. A primeira 
vez que Yoko é vista, é na noite em que abandona Édipo e é vista, pela última 
vez, antes que Laio parta em sua viagem para Delfos. Amargurada e com raiva, 
Yoko busca vingança para sua vida arruinada. Yoko recebe o jovem e vigoroso 
Édipo de volta a Tebas, casa-se com ele, dá-lhe quatro filhos e o treina para ser 
rei. Ela também descreve como, antes de Édipo re-entrar em sua vida, ela 
afogara seus filhos recém-nascidos. Finalmente, Jocasta, por volta dos 55 anos, 
sábia, cínica e extremamente inteligente, passeia pelos shows de entrevistas 
para denunciar as "mentiras" que Sófocles e Freud escreveram sobre ela. O 
apresentador Laio-Édipo do programa de entrevistas é seu parceiro, amante, 
filho e pai. Numa cena de um programa de entrevistas, as Jocastas, 
representando Jocasta, Medéia e Fedra, discutem sobre quem é a "a mama 
maior barato da tragédia". As múltiplas Jocastas dividem o palco interagindo e 
discordando uma com a outra e com o público. 

Dir.: 
Richard 
Schechn

er 

filmage
m do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

3-jun-
11 

  



 

166  

Richard Schechner 
- Oresteia 

As três peças de "A Oresteia" numa performance de 3 horas foram encenadas 
numa "bandshell" transformada no Da'An Forest Park, no centro de Taipei. A 
bandshell foi completamente refeita numa orquestra circular. Mais de 2.500 
espectadores sentaram-se nas colinas em volta. Algumas ações aconteceram 
entre eles. Por exemplo, Agamemnon faz sua entrada triunfal após sua vitória 
em Tróia ao ser trazido por uma carroça através da colina e dos espectadores. O 
fadado rei-guerreiro, recebido por sua suntuosa mulher Clitemnestra, pisa sobre 
uma tira de pano púrpura de quase dois metros. Quando Agamemnon 
desaparece dentro do palácio, Cassandra, na parte de trás da carroça, urra sua 
desesperada profecia. No segundo ato, "Coéforas", Orestes chega ao túmulo de 
seu pai, longe, nas colinas. Durante o terceiro ato, "Eumênides" as Fúrias 
perseguem Orestes através da platéia. A produção é em jingju ("Ópera clássica 
de Beijing") com seus distintos estilos de canto (com acompanhamento de uma 
orquestra chinesa completa), vestuário e encenação. Mas há também 
interrupções surpreendentes pós-modernas. Os artistas principais --Wu Hsing-
kuo e Wei Hai-min-- são atores famosos do teatro clássico chinês. A peça é 
apresentada em Mandarim com algumas partes em formas mais antigas do 
idioma chinês particulares ao jingju. Há algumas falas em taiwanês quando um 
personagem vestido com roupas modernas explica a história para a platéia de 
língua taiwanesa. 

Dir.: 
Richard 
Schechn

er 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

12-set-
11 
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Richard Schechner 
- Rasaboxes 
Oficina 

Esta oficina de treinamento do performer apresenta o exercício das rasaboxes 
concebido por Richard Schechner. Michele Minnick e Paula Murray Cole 
conduziram a oficina com um aquecimento de yoga, respiração intensa e 
exercícios vocais, exercícios lentos e outros inventados ou adaptados por 
Schechner, e finalmente, as rasaboxes. De um modo geral, a oficina é uma 
exploração das corporificações psíquico-físicas conectando o pessoal com o 
social. As Rasaboxes oferecem uma abordagem única que começa com o 
encontro de uma forma particular para as oito emoções básicas especificadas no 
manual sânscrito de teatro, o "Natyasastra" de Bharata. Na oficina documentada 
no filme, quatro estudantes-participantes, juntamente com seus instrutores, 
começam um exercício de aquecimento e, daí, escrevem e desenham palavras e 
figuras em cada uma das oito caixas retangulares conectadas e dispostas sobre 
o chão com fita isolante. A nona, a caixa no centro, está em branco porque 
representa o "shanta", o último estado sem emoção de êxtase total. As 
Rasaboxes combinam o conceito hindu com o chamado do ator de Antonin 
Artaud para que ele seja "o atleta das emoções". As oito ou noves rasas da 
teoria da performance sânscrita/hindu são: adbhuta (surpresa, admiração), 
sringara (amor, eros), bhayanaka (medo, terror), bibhatsa (repugnância, repulsa), 
vira (coragem, o heróico), hasya (riso, o cômico), karuna (tristeza, compaixão), 
raudra (raiva, destruição), e santa (paz, êxtase). Os participantes da oficina 
movem-se dentro das caixas, pulando de um estado emocional para o outro e, 
às vezes, se interagindo. 

Dir.: 
Richard 
Schechn

er 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

11-ago-
11 

Odin Teatret, New York 
Ballet Workout, Action 
Physique - Marco de 
Marinis 

Rimini Protokoll - 
Cargo Sofia - X 

DVD com o espetáculo 
 Dir.: 

Rimini 
Protokoll 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 Anônima 
3-jun-

11 

Odin Teatret - Campinas, 
Nego fugido, Ricardo 
Karmani e Otávio 
Donasci - Viagem ao 
centro da terra, 
Megaespetáculo, Brava 
Cia., Royal de Luxe 

Rimini Protokoll - 
Mnemopark 

Dois DVDs do espetáculo 
Dir.: 

Rimini 
Protokoll 

Registr
o do 

espetác
ulo 

2 
Josette 
Féral 

3-jun-
11 

  

Robert Lepage - 
1984 

Ópera em dois DVDs - só está incluído o primeiro 
 Dir.: 

Robert 
Lepage 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Avax 
home 

3-jun-
11 

  

Robert Lepage - 
Far side of the 
moon 

Filme baseado na obra teatral O lado escuro da lua, dirigida por Robert Lepage - 
Objeção: Obra cinematográfica 

 Dir.: 
Robert 
Lepage 

Filme 1 Amazon 
3-jun-

11 
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Robert Lepage - 
Kà Extrème cirque 
du soleil 

Produzido pela HBO registra o espetáculo da Troupe 
 Dir.: 

Robert 
Lepage 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Avax 
home 

3-jun-
11 

Robert Wilson - Einstein 
on the Beach - Robert 
Wilson - Fables de La 
Fontaine, Théâtre du 
Radeau, Societas 
Raffaello Sanzio 

Robert Lepage - 
Le confessional 

Filme - Objeção: Obra cinematográfica 
 Dir.: 

Robert 
Lepage 

  1 
Avax 
home 

3-jun-
11 

  

Robert Lepage - 
Trilogia do Dragão 

Filmagem do espetáculo  
Di.: 

Robert 
Lepage 

filmage
m do 

espetác
ulo 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Robert Wilson - Einstein 
on the Beach - Robert 
Wilson - Fables de La 
Fontaine, Théâtre du 
Radeau, Societas 
Raffaello Sanzio 

Robert Wilson - 
Einstein on the 
Beach  

Documentário e trechos do espetáculo 
Dir.: 

Robert 
Wilson 

Docum
entário 

1 
http://ubu

.com/ 
3-jun-

11 

Absolut Wilson, Robert 
Wilson - Fables de La 
Fontaine e Robert Wilson 
and the civil wars, 
Societas Raffaello 
Sanzio 

Robert Wilson - 
Fables de La 
Fontaine 

Espetáculo com máscaras e muita utilização de ciclorama 
Dir.: 

Robert 
Wilson 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Bibliotec
a ECA 

3-jun-
11 

Absolut Wilson, Robert 
Wilson - Einstein on the 
Beach e Robert Wilson 
and the civil wars, 
Societas Raffaello 
Sanzio 

Robert Wilson - 
Stations 

Vídeo de Robert Wilson - Objeção: Obra de Vídeoarte 
Dir.: 

Robert 
Wilson 

Filme 1 
Bibliotec
a ECA 

3-jun-
11 

Mattew Barney - 
Cremaster, Maya Deren - 
Experimental films 

Robert Wilson and 
the civil wars 

Documentário 
Dir.: 

Robert 
Wilson 

Docum
entário 

1 
Bibliotec
a ECA 

3-jun-
11 

Absolut Wilson, Robert 
Wilson - Einstein on the 
Beach e Robert Wilson - 
Fables de La Fontaine 

Rodrigo Garcia e 
Carniceria teatro - 
Borges e Goya - 
Jardineria Humana 

Box com 2 DVD com os trabalhos: Borges e Goya & Jardineria Humana 
Dir.: 

Rodrigo 
Garcia 

filmage
m do 

espetác
ulo 

1 

Mix: 
Acervo 

Denny e 
Stephan 
Baumgar

ten 

3-jun-
11 

Coletânea UBU, Marcel 
Lí Antunez Roca - 
Portifólio-
Hipermembrana-
protomembrana, Split 
Britches - Retro 
Perspective, Marina 
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Abramovic 

Rosa Luiza 
Marquez - 
Esperando Godot 

Adaptada para a realidade de Porto Rico, esta peça coloca a platéia no palco, 
testemunhando os jogos, confrontações e trocas entre personagens indigentes 
que se revelam, se dobram, se repetem e que trocam chapéus sob uma árvore 
feita de materiais recicláveis e de lixo, assombrados por um mar assustador de 
cadeiras de teatro vazias, divididos entre esperança e o desespero apenas 
esperando. 

Dir.: 
Rosa 
Luiza 

Marquez 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

11-ago-
11 

Teatro La Máscara, 
Teatro Experimental de 
Cali, Teatro La 
Candelaria 

Rosa Luiza 
Marquez - Jardin 
de pulpos 1996 

Adaptação de "Jardín de Pulpos", renomada peça do argentino escritor Arístides 
Vargas (do grupo teatral equatoriano Malayerba), dirigida por Rosa Luiza 
Márquez e criada coletivamente com os alunos do "Teatro Rodante" da 
Universidade de Puerto Rico, no campus do Río Piedras. Peça teatral sobre 
memória, atrocidade, afeto e resistência, "Pulpos" faz a ponte entre o tempo (dos 
tempos míticos ao "Baby Boomers" à "Geração X") e o lugar (com um texto 
Andino executado como caribenho e adaptado para a realidade portorriquenha) a 
fim de denunciar a repressão política, a brutalidade policial, a perseguição 
ideológica e o assassinato político, evocar e prestar homenagem aos nossos 
mortos e desaparecidos. Uma imagem é aquela do "velório" (fazendo referência 
à pintura portorriquenha canônica de um "baquiné" -- velório para uma criança -- 
de Francisco Oller e de uma interpretação contemporânea de Rafael Trelles), 
numa exploração das memórias de perda e de um sentido de comunidade. O 
tema recorrente de uma praia abre camadas produtivas de significação, ritmo e 
organização espacial: ele sugere as águas onde os argentinos "foram 
desaparecidos" durante a ditadura, as fronteiras (geográficas e políticas) da ilha 
de Porto Rico e a canção dos Beatles "Octopus' Garden", a qual inspirou o título 
da peça. A performance resultante é uma convocatória para resgatar e 
salvaguardar as memórias coletivas dos eventos políticos e históricos que deram 
forma às nossas sociedades latino-americanas atuais. É também uma tentativa 
artística de capturar e evocar as complexidades sensoriais de eventos passados, 
reivindicando-os como marcos genealógicos em nossa vida coletiva atual. 

 Dir.: 
Rosa 
Luiza 

Marquez 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

14-jun-
11 

Teatro La Máscara, 
Teatro Experimental de 
Cali, Teatro La 
Candelaria, El teatro 
Campesino 
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Royal de Luxe - le 
mithe du geant 

Registro das ações do grupo e das reações acerca do trabalho de Intervenção 
nas ruas 

Dir.: 
Royal de 

Luxe 

Docum
entário 

1 
Josette 
Féral 

3-jun-
11 

Rimini ProtoKoll - Cargo 
Sofia X, Odin Teatret - 
Campinas, Nego fugido, 
Ricardo Karmani e 
Otávio Donasci - Viagem 
ao centro da terra, 
Megaespetáculo, Brava 
Cia. 

Sankai Juku - 
shijima 

Na Cia. Sankai Juku os dançarinos, como outros dançarinos típicos do Butoh, 
têm as cabeças raspadas e corpos cobertos de pó branco. Eles podem estar 
fantasiados, fantasiados parcialmente, ou quase sem roupa. Às vezes usam 
longas-saias como vestuário. As performances são caracterizadas pela lentidão, 
passagens fascinantes muitas vezes usando a repetição e incorporando todo o 
corpo, às vezes se concentram apenas nos pés ou dedos. Música e efeitos 
sonoros são utilizados, muitas vezes repetitivamente, e variam de dinâmica do 
jazz para sons naturais como vento, sirenes, etc, para músicas eletrônicas e 
sons tão suaves a ponto de serem quase imperceptíveis - além de períodos de 
silêncio.  

 Dir.: 
Amagats
u Ushio 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

Comprad
o VHS 

transform
ado em 

DVD 

3-jun-
11 

Dumb Type, Kazuo Ohno 

Sasha Waltz - 
allee der 
kosmonauten 

Vídeo-dança 

 Dir.: 
Sasha 
Waltz 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

andcompany&cia- Lithhle 
red " herstoory", Jan 

Lauwers e Needcompany 
- The deer House, Jan 
Fabre, Cia dos Atores, 

Falk Richter - Play Loud, 
Volksbuhne - tod eines 

Praktikanten - René 
Pollesch, Vídeo-Dança - 

Reunião I 

Sasha Waltz - 
Dialogue 09 

Vídeo-dança 1 
3-jun-

11 

Sasha Waltz - dido 
e aeneas 

Vídeo-dança 1 
3-jun-

11 

Sasha Waltz - 
Inside out 

Vídeo-dança 1 
3-jun-

11 

Sasha Waltz - no 
Body 

Vídeo-dança - Objeção: Redundância 
 Dir.: 

Sasha 
Waltz 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

  

Sasha Waltz - S 1 
3-jun-

11 
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Schauspiel Koln - 
danton tod 

Na verdade, danton tod, o único trabalho que foi publicado durante a vida de  
Buchner Georg é material suficientemente interessante para uma produção 
teatral: os conflitos de risco graves entre os seguidores de Danton e os 
seguidores de Robespierre, na véspera da Revolução Francesa, a agitação 
interior dos protagonistas, o pessoal destino, o medo da morte na guilhotina. Mas 
o diretor Laurent Chètouanne que já causou pelo seu "Fausto",  transforma o 
jogo que pode encaminhar-se para uma farsa. É fragmentada, em pedaços. 

 Dir.: 
Laurent 
Chétoua

nne  

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Stephan 
Baumgar

ten 

3-jun-
11 

andcompany&cia- Lithhle 
red " herstoory", Jan 
Lauwers e Needcompany 
- The deer House, Jan 
Fabre, Cia dos Atores, 
Falk Richter - Play Loud, 
Volksbuhne - tod eines 
Praktikanten - René 
Pollesch 

Sergio Brito - Livng 
Theatre 
Documentãrio 

Documentário antigo sobre o Living Theatre apresentado por Sérgio Brito - 
Gravação da Televisão - Objeção: Qualidade muito ruim da gravação 

Dir.: 
Sérgio 
Brito 

Docum
entário 

- TV 
1 

Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Victor Garcia - O Balcão, 
Ariane Mnouchkine-1978 

Sidi Larbi - Loin 

Sidi Larbi Cherkaoui nasceu no Marrocos, chegou a Tânger na onda de 
imigração da década de 1960. Criança, ele vai para a escola corânica. Aberto a 
todas as formas de dança de expressão, ele começou a dançar com 16 anos. 
Depois de iniciar como dançarino e cantor em shows de variedades na TV belga 
, decidiu realizar uma formação profissional de dança contemporânea em 
PARTS , fundado pela coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker. Juntamente 
com a sua formação contemporânea, ele trabalha com Cias de hip-hop e jazz 
moderno na Bélgica . Em 1995, recebe o prêmio de melhor dança solo belga de 
Ghent, um concurso lançado por Alain Platel . Membro do Les Ballets C de la B 
(o Ballet Contemporâneo da Bélgica), companhia de dança sediada em Ghent na 
Bélgica, Cherkaoui participa como dançarino, mas também como coreógrafo. 
Seu primeiro espetáculo como coreógrafo é nomeado Sociedade Anônima e é 
semelhante a um musical , onde ele dança sobre as canções de Jacques Brel. 
Ele vai receber por esse trabalho três prêmios internacionais. As suas criações 
estão quase sempre relacionados com a exploração da identidade seja ela 
cultural, religiosa, étnica ou de gênero. Também incluem coreografias para 
bailarinos e atores com síndrome de Down . Outra constante em Cherkaoui é o 
humor utilizado nas palavras, gestos e música.  

 Dir.: Sibi 
Larbi 

Cherkao
ui 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

  

Sidi Larbi 
Cherkaoui - Sutra 

Vídeo-dança 

Dir.: Sibi 
Larbi 

Cherkao
ui 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 
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Silvio Guindane - 
Após a Chuva 

Quando uma companhia resolve acatar a decisão de seu diretor em permanecer 
dia e noite no espaço onde ensaiam, sem que haja qualquer tipo de estímulo, 
fica claro o grau e a importância que o palco tem na vida dessas pessoas. Elas 
permanecem ali dia e noite, à espera de um ator genial, convidado pelo diretor, 
que tem a missão de levantar essa companhia. Os dias passam, o tal ator não 
chega e os integrantes da companhia passam a ter que conviver com os medos 
e as inseguranças de cada um, as brigas começam a explodir e junto com elas, 
as oscilações de esperança e desânimo. Porém, eles seguem, sem dinheiro e 
sem ao menos certeza de que algo vai acontecer para que se justifique toda a 
dificuldade pela qual estão passando. Só que, no fundo, o que justifica tudo isso 
é o amor que todos têm pelo teatro.  

Dir.: 
Sílvio 

Guindan
e 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://ww
w.cennar
ium.com/
teatro/ap

os-a-
chuva 

12-set-
11 

  

Sociedade 
Masculina 

Três coreografias da Cia.: Saga de Ivonice Satie; Chorando de Henrique 
Rodovalho e Laços de Deborah Colker 

Dir.:Anse
lmo Zolla 
e Ivonice 

Satie 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 SescTV 
11-ago-

11 
  

Societas Raffaello 
Sanzio - Inferno 

O diretor italiano Romeo Castellucci apresentou no Festival de Avignon em 2008 
seu novo espetáculo, "Inferno", parte de um tríptico inspirado Divina Comédia de 
Dante.  Romeo Castellucci desenvolveu uma arte de palco original, reúne todas 
as expressões artísticas, liberando o texto da norma em favor do corpo 
energético, o movimento da matéria. Regularmente convidado para Avignon, ele 
retornou em 2008 como artista associado com três peças inspiradas pela "A 
Divina Comédia" de Dante. Don Kent capturou, editou e recriou para a televisão 
esta experiência sensorial. 

Dir.: 
Romeo 

Castelluc
ci 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

13-set-
11 

Robert Wilson - Einstein 
on the Beach - Robert 
Wilson - Fables de La 
Fontaine, Robert Lepage, 
Théâtre du Radeau 

Societas Raffaello 
Sanzio - tragédia 
endogonidia 

3 DVDs contendo a filmagem de um trabalho bastante visual. 

 Dir.: 
Romeo 

Castelluc
ci 

Registr
o do 

espetác
ulo 

3 
Vinícius 
Torres 

Machado 

3-jun-
11 

Robert Wilson - Einstein 
on the Beach - Robert 
Wilson - Fables de La 
Fontaine, Robert Lepage, 
Théâtre du Radeau 

http://www.cennarium.com/teatro/apos-a-chuva
http://www.cennarium.com/teatro/apos-a-chuva
http://www.cennarium.com/teatro/apos-a-chuva
http://www.cennarium.com/teatro/apos-a-chuva
http://www.cennarium.com/teatro/apos-a-chuva
http://www.cennarium.com/teatro/apos-a-chuva
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Split Britches - 
Retro Perspective 

Desde 1981, a Split Britches Company (fundada por Lois Weaver, Peggy Shaw, 
e Deb Margolin) já escreveu e encenou em trio, dueto, e solo, assim como 
colaborou e encenou com outros artistas. Descrevem seu trabalho da seguinte 
maneira: "Nosso trabalho tem raízes na cultura popular, mas posicionada contra 
ela. Conta com momentos ao invés de enredos, relacionamentos ao invés de 
uma história. Depende da surpresa da transformação ao invés da lógica da 
narrativa psicológica. Acerta a linha entre a performance e o teatro, explorando 
teatralidade ao mesmo tempo que expõe o faz-de-conta. É sobre a comunidade 
dos marginais, queers, excêntricos. É feminista porque estimula o potencial 
imaginativo em todos e lésbico porque toma a presença lésbica no palco como 
um dado". Suas performances satíricas de vaudeville, onde os gêneros são 
"tensionados", já receberam numerosos prêmios incluindo um Jane Chamber 
award (prêmio) e quatro Village Voice OBIE awards (prêmios). Sua coleção de 
textos "Split Britches Feminist Performance/Lesbian Practice", editada por Sue 
Ellen Case, ganhou o 1997 Lambda Literary Award for Drama (prêmio literário). 

Dir.: Split 
Britches 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

11-ago-
11 

Bando de teatro Olodum 
- Bença, Coletânea UBU, 
Marcel Lí Antunez Roca - 
Portifólio-
Hipermembrana-
protomembrana,  

Stockhausen - 
examen and 
eldorado 

Documentário sobre o processo de criação a partir de Helikopter dirijido por 
Angelin Preljocaj 

 Dir.: 
Olivier 

Assayas 

Docum
entário 

1 
Avax 
home 

3-jun-
11 

  

Stockhausen - 
helicoptes string 
quartet 

Documentário sobre Stockhausen - Objeção: Não se relaciona diretamente ao 
campo. 

 Dir.: 
Desconh

ecido 

Docum
entário 

1 
Avax 
home 

3-jun-
11 

Peter Greenaway - 4 
american composers 

Svankmajer - alice 
& faust 

Box com 2 DVD dos filmes Alice e Faust - Objeção: obra cinematográfica 
 Dir.: 

Svankma
jer, Jan 

filme 2 

Mix: 
Acervo 
Marcelo 
Denny e 

Avax 
Home 

3-jun-
11 

  

Swimming Pool 
show 

Espetáculo Latino-Americano 
 Dir.: 

Desconh
ecido 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Stephan 
Baumgar

ten 

3-jun-
11 
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Sylvie Guillem - 
Evidentia 

O espectador é introduzido para o programa com Guillem brincando com a 
câmera em preto e branco vestida com um tutu preto e sapatilhas de ponta. 
Dançando sobre um pano de fundo estabelecido no chão, vemos seus belos pés 
arqueados e sua titânica força nas pernas, e como ela flui a partir do trabalho de 
ponta clássica ao movimento improvisado, contorcido, vemos uma escultura do 
corpo forjado por dança e polida por sua experiência de vida. Sua filosofia de 
dança é revelada brevemente nas pequenas introduções entre as cinco obras. 
1.- Solo 
2.- Blue yellow 
3.- Smoke ( pointed as the only valuable piece inside evidentia by those bitching 
about evidentia X_X ) 
4.- Movement 
5.- In the wind, there is someone 

Dir.: 
Sylvie 

Guillem 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://mifi
ves.blogs
pot.com/ 

11-ago-
11 

  

Teatro Castro 
Alves - A quem 
possa interessar 

Espetáculo editado com o corpo de baile do Teatro Castro Alves com 
depoimentos pessoais dos bailarinos - Vale ressaltar que o corpo de baile do 
Teatro Castro Alves é formado por dançarinos mais experientes. 

Dir.: 
Henrique 
Rodovalh

o 

DVD 
editado 

1 SescTV 
11-ago-

11 
  

Teatro da 
Vertigem - BR-3 

Documentário sobre o trabalho do grupo, centrado no espetáculo BR-3, 
apresentado no rio Tietê em 2006 

 Dir.: 
Antônio 
Araújo 

Docum
entário 

1 
Silvia 

Fernand
es 

13-jul-
11 

  

Teatro da vertigem 
- O livro de Jó 

Filmagem do espetáculo realizado no Hospital Umberto Primo 
Dir.: 

Antônio 
Araújo 

filmage
m do 

espetác
ulo 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

  

Teatro de 
Navegação - 
Altitude 8848 

Segundo espetáculo do Teatro de Navegação 

Dir.: 
Pedro 

Garrafa e 
Humbert
o Issao e 
dramatur

gia 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
3-jun-

11 
  

Teatro de 
Navegação - 
Fazer-se ao mar 
largo 

Espetáculo editado para ser assistido em Vídeo com 3 câmeras simultâneas     1   
3-jun-

11 
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Teatro e 
Circunstância I - II 
& III 

I - Colóquios do Drama com a Dança (Destaque para Cristiane Paoli Quito, Tica 
Lemos e Renata Mello) e Pulsações Periféricas (sobre o trabalho de grupos 
sediados na Periferia da Cidade de São Paulo - destaque para a Brava Cia, 
Pombas Urbanas, Buraco do Oráculo); II - Teatro e Inclusão (destaque para o 
trabalho do Teatro Vocacional) e As máscaras (destaque para Ana Maria 
Amaral); III - O novo teatro Político (destaque para a Cia. do Latão) e A mímica 
(destaque para a Cia. Luiz Louis) 

Dir.: 
Sebastiã
o Milaré 

Produç
ão 

Temáti
ca 

Especi
al 

1 SescTV 
11-ago-

11 
  

Teatro e 
Tecnologia - 
Béatrice Picon-
Vallin 1 

Gravação do curso dado pela Profa. Béatrice Picon-Vallin no Departamento de 
artes cênicas da ECA-USP em 2011 - Objeção: Não consentido pelo PPG-AC 

 Dir.: 
Beatice 
Picon-
Vallin 

Aula 

1 

Béatrice 
Picon-
Vallin 

3-jun-
11 

Josette Féral - Teatro 
além das fronteiras, 
Diretores do Teatro 

Brasileiro 

Teatro e 
Tecnologia - 
Béatrice Picon-
Vallin 2 

1 
3-jun-

11 

Teatro e 
Tecnologia - 
Béatrice Picon-
Vallin 3 

1 
3-jun-

11 

Teatro Escola 
Macunaíma - 
Bodas de sangue 
e os 7 gatinhos 

Box com dois DVDs de espetáculos realizados no Teatro Escola Macunaíma, 
com textos de Nelson Rodrigues e Frederico Garcia Lorca em São Paulo no 
curso técnico filmados em VHS e transcodificados posteriormente - Objeção: 
Qualidade muito ruim das imagens 

Dir.: 
Zedú 

Neves 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
3-jun-

11 
  

Teatro 
Experimental de 
Cali - Preguntas 
Inutiles 

"Preguntas Inútiles" (Perguntas Inúteis) do Teatro Experimental de Cali conta a 
história de um "barrio de invasión" (um bairro onde os moradores/refugiados 
"invadiram" um terreno) na periferia de Cali. Estes bairros são construídos por 
pessoas desalojadas, fugindo da violência e pobreza de outras partes da 
Colômbia. Após construirem suas casas, esses refugiados devem lutar contra as 
tentativas violentas da polícia e do Estado de transferi-los de lá. Na peça, o 
"barrio" está localizado perto de um riacho, no meio de duas colinas. O riacho vê 
suas águas, com freqüência, manchadas de sangue como resultado das brigas 
entre os habitantes das duas colinas rivais, uma rivalidade que remete à guerra 
entre os Montecchios e os Capuletos em "Romeu e Julieta". Os personagens são 
principalmente bandidos e suas namoradas. Através do "break-dance" e "rap", o 
amor encontra seu caminho entre a violência diária neste retrato simbólico da 
sociedade colombiana. 

 Dir.: 
Enrique 
Buenave

ntura 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

3-jun-
11 

Yuyachkani, Teatro 
Experimental de Cali, 
Teatro La Candelaria, 
Rosa Luiza Marquez, 
Teatro Pregones, El 
teatro Campesino 

http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/
http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/
http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/
http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/
http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/


 

176  

Teatro la 
Candelaria - 
Antígona 

Nesta versão da tragédia clássica de Sófocles, o Teatro La Candelaria apresenta 
mais uma vez os horrores da violência política e social na sociedade colombiana. 
Quando a diretora e escritora Patrícia Ariza visitou Urabá, uma região da 
Colômbia, e conversou com um grupo de mulheres que não podia enterrar seus 
maridos mortos na guerra civil, conectou essa situação terrível com o mito de 
Antígona, lendo-a para o grupo. Esta versão do Teatro La Candelaria envolve 
uma série de transformações do mito original. No começo, vemos Tirésias 
caminhando em volta de um espaço vazio; ao substituir o coro, ele dá para a 
platéia o contexto histórico, contando os eventos de pano de fundo que são 
importantes para o entendimento adequado da peça. A peça apresenta três 
Antígonas e duas Ismênias que discutem a possibilidade de violar as regras de 
Creonte a fim de enterrarem seus irmãos de acordo com a tradição. A discussão, 
desta forma, é polifônica. 

 Dir.: 
Santiago 
García 

filmage
m do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

3-jun-
11 

Luis Mello - Rock 
Antígona, Yuyachkani - 
Antígona, Teatro La 
Candelaria, Rosa Luiza 
Marquez, Teatro 
Pregones  

Teatro La Máscara 
- La Cabellera 2da 
Versão 

Farsa apresentada por três "mortes personificadas e carecas" ensaiando para 
uma festa em comemoração ao dia de finados. O tema do "ensaio" é o cabelo, 
as lendas de personagens ancestrais com longos cabelos como a Medusa, a 
Lady Godiva, a Maria Madelana entre outras. A peça questiona a tradição do 
pensamento patriarcal que retrata os corpos femininos como encarnações do 
mal; com a ajuda cúmplice da ciência, da religião, das leis, da arte e do 
marketing; a coordenação simbólica das mulheres foi perpetuada, reforçada 
pelos mitos novos e contemporâneos. A representação ambivalente do feminino 
através da história - como musa, objeto, mãe, tentadora, anjo, bruxa - coloca o 
feminino num cruzamento paradoxal de misoginia e idealização, rendendo às 
mulheres um sentido do "Outro" sem poder. A peça posiciona o comentário 
feminista sobre as práticas misóginas, usando uma abordagem meta-teatral para 
as histórias de ícones femininos famosos para denunciar as injustiças forçadas 
sobre eles e comemorar seu poder e corpo político como mulheres. 

Dir.: 
Teatro 

La 
Máscara 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

11-ago-
11 

Yuyachkani, Teatro 
Experimental de Cali, 
Teatro La Candelaria, 
Rosa Luiza Marquez, 
Teatro Pregones, El 
teatro Campesino 
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Teatro Oficina - 
Bacantes 

BACANTES é a peça que inspirou a atual arquitetura do Oficina, dos arquitetos 
Lina Bo Bardi e Edson Elito. O teatro tem no seu conjunto uma fonte, um jardim, 
um teto-móvel que se abre para o céu de São Paulo e uma pista ladeada de 
arquibancadas. Apresentada para 2.600 espectadores em Ribeirão Preto, 
BACANTES foi em 1995, a grande atração do Festival de Teatro Grego dessa 
cidade do Estado de São Paulo. No ano seguinte, no festival internacional de 
teatro no Rio de Janeiro, Rio Cena Contemporânea, a montagem do Teatro 
Oficina, foi considerada o acontecimento cultural do ano na cidade. Em São 
Paulo a peça permaneceu em cartaz durante seis meses em 1996. Suas três 
únicas apresentações em Salvador, num circo montado no Museu de Arte 
Moderna da Bahia, atraiu mais de 3.500 espectadores, numa festa de delirante 
alegria. 

Dir.: José 
Celso 

Martinez 
Corrêa 

DVD 
produzi

do 
2 

Bibliotec
a ECA 

3-jun-
11 

  

Teatro Oficina - 
Boca de ouro 

Escrita em 1959, Boca de Ouro é uma trama policial com flash backs de várias 
versões da investigação sobre a morte do bicheiro Boca de Ouro, feita por 
repórteres que entrevistam a ex-amante do criminoso, D. Guigui. “Boca de Ouro 
tem a qualidade becketiana, bossa nova do rigor da rubrica, do texto falado 
brasileiro. As várias versões servem para transmitir a energia intensa que irradia 
das personagens bárbaras que sonham sonhos ridículos como nossos sonhos 
mais secretos que afinal acabam sendo a razão de vivermos”, afirma Zé Celso 

Dir.: José 
Celso 

Martinez 
Corrêa 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Bibliotec
a ECA 

3-jun-
11 

  

Teatro Oficina - 
Cacilda 

A primeira peça da tetralogia de José Celso Martinez Corrêa que conta a vida do 
maior mito do Teatro no Brasil, a mãe do teatro moderno brasileiro, a atriz 
paulista Cacilda Becker. A tragicomediaorgya que foi escrita com a bolsa de 
dramaturgia Oswald de Andrade da Secretaria de Estado da Cultura de São 
Paulo em 1990, ganhou o prêmio de melhor peça na ocasião. Em 1998 ganhou o 
prêmio estímulo Flávio Rangel para montagem, também da Secretaria de Estado 
da Cultura de São Paulo e estreou em outubro de 1998, foi considerada a peça 
do ano pela crítica especializada. Sucesso absoluto de crítica e de público ficou 
8 meses em cartaz no Teatro Oficina sendo apresentada no festival de teatro de 
Recife em novembro de 2000. Na temporada de São Paulo a peça abocanhou 
vários prêmios, no prêmio Shell recebeu melhor autor, diretor, atriz e foi indicada 
para melhor iluminação, música, cenário e figurino; do APCA (Associação 
Paulista de Críticos de Arte) recebeu melhor autor, diretor, atriz e iluminação; do 
Mambembe recebeu melhor atriz coadjuvante e melhor espetáculo e na 
APETESP melhor atriz coadjuvante e espetáculo. 

 Dir.: 
José 
Celso 

Martinez 
Correa 

Registr
o do 

espetác
ulo 

2 
Bibliotec
a ECA 

3-jun-
11 
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Teatro Oficina - 
Ham-Let 

A célebre tragédia de Willian Shakespeare recebeu nessa montagem brasileira 
um tratamento musical particular. Música e cantos ao vivo misturam a poesia de 
Shakespeare ao batuque, o samba, a bossa-nova e o rock’n’roll. A companhia 
percorreu nove cidades do interior do Estado de São Paulo apresentando 
ensaios abertos da peça, antes de estreá-la na inauguração do novo prédio do 
Teatro Oficina no dia 1 de outubro de 1993. Ham-let permaneceu em cartaz 
durante nove meses em São Paulo e um mês no Rio de Janeiro. Grande 
sucesso de crítica e de público, a peça recebeu os prêmios Shell de melhor 
figurino e direção, e indicação para iluminação e música; no Mambembe recebeu 
o prêmio especial pela reabertura do Teatro Oficina e indicação de melhor ator. 
Foi visto nesta temporada por cerca de 30.000 pessoas. O espetáculo tem a 
duração de cerca de 4:30h com 2 intervalos. 

 Dir.: 
José 
Celso 

Martinez 
Correa 

Registr
o do 

espetác
ulo 

2 
Bibliotec
a ECA 

3-jun-
11 

Peter Brook - Hamlet, 
Cia dos Atores - 
ensaio.hamlet 

Teatro Oficina - 
sertão prelúdio 

"Documentário" sobre a tetralogia da adaptação do livro Os Sertões, de Euclides 
de Cunha  

 Dir.: 
José 
Celso 

Martinez 
Correa 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Bibliotec
a ECA 

3-jun-
11 

  

Teatro Pregones - 
Ela apagon - 
voces de acero 

DVD com os dois espetáculos: PREGONES THEATER 
Fundado em 1979 com base no Bronx, na cidade de Nova York, o Teatro 
Pregones já se apresentou em mais de 400 cidades em 13 países. O grupo 
desfruta de grande reconhecimento por suas contribuições duradouras no campo 
das artes cênicas e ganhou numerosos prêmios, incluindo o recente Leading 
National Ensemble Théâtre Designation, das fundações Doris Duke Charitable 
Foundation e Andrew W. Mellon Foundation; um Primary Cultural Institution 
Designation from the New York State Council on the Arts (prêmio do governo do 
estado de Nova York); the New York State Governor's Arts Award (prêmio do 
governador do estado de Nova York); the Culture & Humanities Award from the 
Center for Puerto Rican Studies (prêmio do centro de estudos porto-riquenhos); 
numerosos prêmios para artistas e produções, assim como convites para se 
apresentarem em eventos e festivais internacionais. Com o passar dos anos, o 
Teatro Pregones desenvolveu um estilo que combina teatro, música e 
movimento, tradições orais e escritas, e uma sensibilidade caracteristicamente 
urbana. O grupo retira expressões artísticas e literárias populares de Porto Rico 
para criar e encenar seu próprio trabalho. Hoje, o Teatro Pregones é um dos 
teatros porto-riquenho/latinos mais importantes nos Estados Unidos. Das 
migrações e mitologias indígenas às histórias de metrô, o repertório do grupo 
cobre uma amostra crescente de experiências e identidades latinas. 

 Dir.: 
Teatro 

Pregone
s 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

3-jun-
11 

Yuyachkani, Teatro 
Experimental de Cali, 
Teatro La Candelaria, 
Rosa Luiza Marquez, El 
teatro Campesino 

http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/
http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/
http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/
http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/
http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/
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Teatro STV 
Documentário produzido e exibido pela TV cultura - Objeção: Qualidade muito 
ruim das imagens 

 Dir.: 
Diversos 

Docum
entário 

1 
Gravado
s da TV 
a Cabo 

3-jun-
11 

  

Terça insana DVD com o espetáculo 

 Dir.: 
Grace 

Gianouk
as e 

Paulo 
Prestes 
Franco 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Danilo Gentili, Comédia 
em pé 

The best of 
springdance 
cinema 95 

Vídeo-dança 
 Dir.: 

Diversos 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

Comprad
o VHS 

transform
ado em 

DVD 

3-jun-
11 

  

The 
Cholmondeleys - 
Flesh & Blood 

Retrabalhadas para a câmera, esta é uma versão filmada do projeto que realizou 
a turnê de 2004. Flesh & Blood é realizada pelo Cholmondeleys composto só de 
homens, e Double Take que é realizada pelo Featherstonehaughs só de 
mulheres. 

 Dir.: S. 
Blake 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Vinícius 
Torres 

Machado 

3-jun-
11 

  

The Corporation 
Box com os 2 DVDs do Documentário - Objeção: Material de Apoio sem vínculo 
direto 

 Dir.: 
Mark 

Achbar, 
Jtt e Joel 
Bakanen

nifer 
Abbo 

Docum
entário 

2 
Ravel 
Cabral 

14-jun-
11 

  

The 
Feathersonehaugh
s - Double Take 

O Show foi a primeira produção do  Featherstonehaughs. Alegre e espirituoso, 
ele viu o nascimento do estilo da Cia, introduzindo-os como uma adição nova e 
emocionante no cenário da dança britânica. Com esta produção inicial do 
Featherstonehaughs começou a ruir preconceitos com a dançar realizada por 
homens (e a dança em geral) jogando com as convenções de desempenho. 
Coreografia de Lea Anderson, a mostra composta por onze peças aborda uma 
ampla gama de questões contemporâneas. 

 Dir.: 
Various 
inc. D 

Madden/
S. Blake 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Vinícius 
Torres 

Machado 

3-jun-
11 

  



 

180  

The Vagina 
Monologues 

Atriz, dramaturga e ativista política Eve Ensler estava conversando com uma 
amiga que estava passando pela menopausa na década de 1990 quando ela foi 
pela primeira vez impressionada com a maneira como as mulheres falam sobre 
seus corpos, que ela acreditava ser um reflexo de como se sentiam sobre si 
mesmas e seu gênero. Ensler foi inspirada a escrever uma série de ensaios 
sobre as mulheres, seus corpos, e a linguagem que usam para se comunicar 
sobre si mesmas que ela adaptou e chamou de Os Monólogos da Vagina. 
Estreada em um teatro off-off-Broadway minúsculo, Os Monólogos da Vagina 
logo se tornou um hit na cidade de Nova York, que se espalhou pelo mundo, 
tornando-se um fenômeno internacional. Eve Ensler recria seu desempenho 
original de Os Monólogos da Vagina nesta adaptação de vídeo, que foi produzido 
para a rede de TV a cabo HBO. 

 Dir.: Eve 
Ensler 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Avax 
home 

3-jun-
11 

Danilo Gentili, Terça 
Insana 

Théâtre Du Peuple 
de Bussang - 
cabaret spectral 

Noite hipnótica levada por artistas tolos capazes de riso tão maravilhoso! Teatro, 
canto, acrobacia e queda no amor se entrelaçam para nos fazer vacilar. Com 
textos de Novarina Valeria, árias de Purcell, Gounod, Bernstein... em anéis, bar 
alta e cavalo com alças, os artistas prometem um virtuoso cabaré louco e 
perigoso, um momento suspenso na atmosfera encantadora do Teatro pessoas 
"Em uma incrível cenografia virtual" 

Dir.: 
Pierre 

Guillois 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://live
web.arte.
tv/fr/Víde
o/Grand_
fracas_is
su_de_ri
en_au_T
héâtre_d
u_Peuple
_a_Buss

ang/ 

12-set-
11 

Luna Park, Gob Squad 

Théâtre du 
Radeau I 

Companhia Théâtre du Radeau tem a sua origem em Le Mans em 1977. Em 
1982, François Tanguy tornou-se seu diretor. Théâtre du Radeau instalada na 
Foundry Street em 1985 e paisagem do local vai se tornar o Foundry AssoCiation 
(fundada em 1991), inaugurado em 1992. - Ricercar/Les Cantates/Coda 

 Dir.: 
François
e Tanguy 

Registr
o do 

espetác
ulo 

3 
Rafaela 
Uhiara 

3-jun-
11 

Kantor, Robert Lepage, 
Societas Raffaello 

Sanzio 

http://liveweb.arte.tv/fr/video/Grand_fracas_issu_de_rien_au_Theatre_du_Peuple_a_Bussang/
http://liveweb.arte.tv/fr/video/Grand_fracas_issu_de_rien_au_Theatre_du_Peuple_a_Bussang/
http://liveweb.arte.tv/fr/video/Grand_fracas_issu_de_rien_au_Theatre_du_Peuple_a_Bussang/
http://liveweb.arte.tv/fr/video/Grand_fracas_issu_de_rien_au_Theatre_du_Peuple_a_Bussang/
http://liveweb.arte.tv/fr/video/Grand_fracas_issu_de_rien_au_Theatre_du_Peuple_a_Bussang/
http://liveweb.arte.tv/fr/video/Grand_fracas_issu_de_rien_au_Theatre_du_Peuple_a_Bussang/
http://liveweb.arte.tv/fr/video/Grand_fracas_issu_de_rien_au_Theatre_du_Peuple_a_Bussang/
http://liveweb.arte.tv/fr/video/Grand_fracas_issu_de_rien_au_Theatre_du_Peuple_a_Bussang/
http://liveweb.arte.tv/fr/video/Grand_fracas_issu_de_rien_au_Theatre_du_Peuple_a_Bussang/
http://liveweb.arte.tv/fr/video/Grand_fracas_issu_de_rien_au_Theatre_du_Peuple_a_Bussang/
http://liveweb.arte.tv/fr/video/Grand_fracas_issu_de_rien_au_Theatre_du_Peuple_a_Bussang/
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Théâtre du 
Radeau II 

Companhia Théâtre du Radeau tem a sua origem em Le Mans em 1977. Em 
1982, François Tanguy tornou-se seu diretor. Théâtre du Radeau instalada na 
Foundry Street em 1985 e paisagem do local vai se tornar o Foundry AssoCiation 
(fundada em 1991), inaugurado em 1992. - Orpheon/Choral 

Registr
o do 

espetác
ulo 

2 
Rafaela 
Uhiara 

3-jun-
11 

Topa - la petit_ 
mort 

Espetáculo da Cia em cima de Andaimes 
 Dir.: 

Humbert
o Issao 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
3-jun-

11 
  

Topa- tudo junto e 
misturado 

Espetáculo Infanto-Juvenil - Objeção: qualidade muito ruim da captação 
 Dir.: 

Humbert
o Issao 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
3-jun-

11 
  

Trechos: Dança 
contemporânea 
internacional 

Trechos retirados do Youtube - Objeção: baixa qualidade do material 
 Dir.: 

Diversos 
Fragme

ntos 
1 Youtube 

3-jun-
11 

  

Trechos: Dança 
contemporânea 
nacional 

Trechos retirados do Youtube - Objeção: baixa qualidade do material 
 Dir.: 

Diversos 
Fragme

ntos 
1 Youtube 

3-jun-
11 

  

Tsurus Trabalho realizado na ECA para o Curso de Direção Teatral III 
 Dir.: 

Humbert
o Issao 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
A própria 

Cia. 
3-jun-

11 
  

two white sheets Filmagem de Espetáculo realizado na Inglaterra com texto de Qorpo Santo 
 Dir.: Luiz 
Fernand
o Ramos 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Luiz 

Fernand
o Ramos 

3-jun-
11 

  

Uakti Objeção: obra cinematográfica 
 Dir.: 
Éder 

Santos 
  1 

Ravel 
Cabral 

14-jun-
11 

  

Us Now Objeção: obra cinematográfica 
 Dir.: 

Desconh
ecido 

Docum
entário 

1 
Luiz 

Capacci 
3-jun-

11 
  

Verônica Veloso - 
o que ali se viu e o 
disfarce do ovo 

Dois DVDs dos espetáculos em espaços alternativos 
 Dir.: 

Verônica 
Veloso 

Registr
o do 

espetác
ulo 

2 
Verônica 
Veloso 

13-jul-
11 
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Vers Mathilde 

Vers Mathilde de Claire Denis é exploração do trabalho da coreógrafa de dança 
moderna Mathilde Monnier, podem ser apreciados por considerar que não está 
lá, o que foi deixado de fora. Não há prólogo introdutório, "Olá meu nome é ..." 
exposição ou texto que aparece na tela para nos contar uma breve história da 
pessoa, cuja voz vai dominar o filme, uma mulher que só podemos concluir ser 
Mathilde. O filme começa com uma voz feminina sobre a noção de movimento 
como ela corta o braço sem corpo através do ar. "O movimento deixa uma 
marca", diz a voz, e durante o curso do filme é nos dada ampla oportunidade de 
observar os precisos e complexos hieróglifos esculpidos no espaço por Monnier.  

 Dir.: 
Claire 
Denis 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

  

Victor Garcia - O 
Balcão 

Espetáculo Histórico, com texto de Jean Genet, referência na história do teatro 
brasileiro 

 Dir.: 
Victor 
Garcia 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Vinícius 
Torres 

Machado 

3-jun-
11 

Ariane Mnouchkine 1978, 
Richard  Schechner - 
Dionysus in 69 

Vídeobiografias - 
Merce 
Cunninghan, 
Reinhild Hoffmann 
e Susanne Linke 

Documentários com diversas entrevistas e relatos sobre os artistas. Duração 
média de 30 min.  

 Dir.: 
Diversos 

Docum
entário 

1 
Gravado
s da TV 
a Cabo 

3-jun-
11 

Pina Bausch 
Documentários, Ariane 
Mnouchkine - "Au Soleil 
Même la Nuit", Absolut 
Wilson 

Vídeo-Dança - 
Reunião I 

Série de reportagens com Cias de Dança: Cena 11; Quasar; Ana Vitória; Graal 
Dançado e Vídeodanças: Wim Vandekeybus - Moutain made of barking; Les 
routers; Noce; Um trait d´union; Downstairs; The storm 

 Dir.: 
Diversos 

DVD 
produzi

do 
1 

Gravado
s da TV 
a Cabo 

3-jun-
11 

Anne Teresa de 
Keersmaeker, Pina 
Bausch, Montalvo-
Hervieau, DV8, William 
Forsythe 

Vídeo-dança 
francesa - 
fragmentos 
editados 

DVD com fragmentos de trabalhos em Vídeo-dança - Objeção: Fragmentação 
Dir.: 

Diversos 

DVD 
produzi

do 
1 

Acervo 
Marcelo 
Denny 

3-jun-
11 

Fragmentos - France 
Dance 

Volksbuhne - tod 
eines Praktikanten 
- René Pollesch 

O dramaturgo e diretor René Pollesch mistura lixo com o Glamour e a sociologia. 
Na peça "Morte de um estagiário" ele se volta para uma mentira como a base da 
arte. Acima de tudo, é sobre o papel de vanguarda desempenhado pelo teatro de 
operações, de exploração para a economia.  De Pollesch não se deve esperar 
uma história sendo contada. O princípio do autor e diretor são textos pós-
estruturalista, para serem colocados no palco. 

 Dir.: 
René 

Pollesch 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Stephan 
Baumgar

ten 

3-jun-
11 

andcompany&cia- Lithhle 
red " herstoory", Jan 
Lauwers e Needcompany 
- The deer House, Jan 
Fabre, Cia dos Atores, 
Falk Richter - Play Loud, 
Volksbuhne - tod eines 
Praktikanten - René 
Pollesch 
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Wayne Mcgregor - 
Entity 

Com uma torrente de som de Massive Attack e Coldplay - Jon Hopkins e 
compositor Joby Talbot (A Divina Comédia, White Stripes), Entity de Wayne 
McGregor é um trabalho exigente e de movimento sensual por nove bailarinos, 
emoldurado por múltiplas telas em movimento. Colaborações em andamento 
com cientistas de pesquisa em neurologia e psicologia informou a criação desse 
desempenho impressionante, que interroga a relação da mente do trabalho e a 
sua inteligência corporal. Com uma dança feroz cinética, projeções em grande 
escala, vídeo e música de propulsão. 

 Dir.: 
Wayne 

Mcgregor 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

  

William Forsythe - 
Human Writes 

Premiere: 23 de outubro de 2005, Schauspielhaus Zürich, Schiffbauhalle 1, 
Zurich. Em 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Mais de 50 anos depois, em um projeto 
conjunto com o professor Thomas Kendall, a empresa concentra-se na Forsythe 
ato de inscrição regras básicas tanto para o indivíduo e a sociedade. «Human 
Grava» é uma instalação performativa, que reflete a história dos direitos 
humanos e os obstáculos continuam a sua plena implementação. (Imanuel 
Schipper) Dançarinos: Yoko Ando, Rita Aozane Bilibio, Cyril Baldy, Francesca 
Caroti, Dana Caspersen, Daniel Chait, Marisa Godoy, Amancio Gonzalez, Eric 
Guillard, Ayman Harper, Christian Heller, Simone Hueber, Berit Jentzsch, Sang 
Jijia, Eljadusa Kedves, David Kern, Marthe Krummenacher, Ioannis Mantafounis, 
Fabrice Mazliah, Roberta Mosca, Georg Reischl, Veronika Reithmeier, Jone San 
Martin, Anna Tenta, Mercedes Villanueva, Elizabeth Waterhouse, Ander Zabala 

 Dir.: 
William 

Forsythe 
e 

Thomas 
Kendall  

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Stephan 
Baumgar

ten 

3-jun-
11 

andcompany&cia- Lithhle 
red " herstoory", Jan 
Lauwers e Needcompany 
- The deer House, Jan 
Fabre, Cia dos Atores, 
Falk Richter - Play Loud, 
Volksbuhne - tod eines 
Praktikanten - René 
Pollesch 

William Forsythe - 
one flat thing, 
reproduced 

O diretor de um filme de dança é inevitavelmente confrontado com a tarefa de 
"traduzir" de um meio para outro. Filmar um "Cult"  da dança tem um desafio 
adicional que é o "dever de recordar", já que o filme da coreografia vai levar com 
ele, em algum momento futuro, a memória da sua representação teatral . Esse 
trabalho é considerado como um dos principais trabalhos de William Forsythe, 
em que o virtuosismo dos intérpretes rivaliza com a engenhosa complexidade da 
coreografia. 

 Dir.: 
William 
Fosythe 

DVD 
produzi

do 
1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

-  
http://syn
chronous
objects.o
su.edu/ 

3-jun-
11 

Anne Teresa de 
Keersmaeker, Pina 
Bausch, Montalvo-
Hervieau, DV8, Vídeo-
Dança - Reunião I 

http://contemporarydance-db.blogspot.com/
http://contemporarydance-db.blogspot.com/
http://contemporarydance-db.blogspot.com/
http://contemporarydance-db.blogspot.com/
http://contemporarydance-db.blogspot.com/
http://contemporarydance-db.blogspot.com/
http://contemporarydance-db.blogspot.com/
http://contemporarydance-db.blogspot.com/
http://contemporarydance-db.blogspot.com/
http://contemporarydance-db.blogspot.com/
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William Kentridge - 
Faustos in Africa 

Filmagem do espetáculo com teatro de animação e projeção de imagens 

 Dir.: 
William 
Kentridg

e 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
Josette 
Féral 

3-jun-
11 

  

Win Vandekeybus 
- Blush e in spite of 
wishing and 
wanting 

Dirigido por Wim Vandekeybus, Blush mistura de dança, de confronto 
intensamente físico, teatro, cinema, texto e música em uma explosão de imagens 
visuais e sonoras. Amor em todos os seus estados - a luxúria, a tentação, 
alegria, e de vergonha - é o tema de Blush como os artistas se transformam em 
animais selvagens, Eurydices perdido e fúrias furiosas. Com um elenco 
internacional de 10 artistas, incluindo Vandekeybus. A trilha sonora de rock, 
composta pelo cantor americano David Eugene Edwards, forma o pano de fundo 
de uma avalanche de imagens.  Mergulho do palco para a tela, dançarinos 
perfeitamente integrados reaparecem no filme, transformados em ninfas de água 
em um submundo debaixo d'água. O trabalho parece empurrar dançarinos e 
tecnologia além de seus limites em uma osmose poderosa de ação ao vivo, 
filmes e música. Blush ferve com energia, perigo, emoção e sensualidade. 

Dir.: Win 
Vandeke
ybus e 
Última 
Vez 

DVD 
produzi

do 
1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Anne Teresa de 
Keersmaeker, Pina 
Bausch, Montalvo-
Hervieau, DV8, William 
Forsythe, Vídeo-Dança - 
Reunião I 

Win Vandekeybus 
- in spite of wishing 
and wanting 

Wim Vandekeybus trabalhou em estreita colaboração com o compositor David 
Byrne. Vandekeybus diz: "é sobre como é impossível explicar o seu querer mais 
profundo ou desejo ... Mas em seus sonhos e no sono, seus mais profundos 
desejos e medos podem ser expressos".  O estilo Vandekeybus "é conhecido por 
sua alta adrenalina e genuíno senso de perigo, com um vocabulário de dança 
desenhado do movimento diário. Estes elementos estão todos contidos neste 
vídeo, que também marca um novo ponto de partida para Vandekeybus em sua 
exploração dos diferentes tensões, as respostas, emoções e energia gerada por 
um elenco de pessoas do mesmo sexo. Poético e apaixonado, In spite of wishing 
and wanting é uma mistura poderosa e comovente de movimento, música, 
símbolo, palavras e silêncio, que culmina em uma seqüência de fechamento que 
faz um impacto inesquecível: os dançarinos, de bruços no chão, esgotam-se em 
suas tentativas de libertar-se da gravidade. Realizar os seus desejos não pode 
acontecer: o esforço e a esperança são o que contam. Esta adaptação 
cinematográfica da obra foi filmado nos arredores atmosfera de pista e no belo 
salão de baile-Concerthall 'Vooruit Arts Center' em Ghent, na Bélgica. 

Dir.: Win 
Vandeke
ybus e 
Última 
Vez 

DVD 
produzi

do 
1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Anne Teresa de 
Keersmaeker, Pina 
Bausch, Montalvo-
Hervieau, DV8, William 
Forsythe, Vídeo-Dança - 
Reunião I 
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Win Vandekeybus 
- in spite of wishing 
and 
wanting/making of 

Vídeo do making of do espetáculo In spite of wishing and wanting - Objeção: 
Redundância 

Dir.: Win 
Vandeke
ybus e 
Última 
Vez 

DVD 
produzi

do 
  

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Anne Teresa de 
Keersmaeker, Pina 
Bausch, Montalvo-
Hervieau, DV8, William 
Forsythe, Vídeo-Dança - 
Reunião I 

Win Vandekeybus 
- Roseland 

Vídeo-dança 
Dir.: Win 
Vandeke

ybus 

DVD 
produzi

do 
1 

http://con
temporar
ydance-
db.blogs
pot.com/ 

3-jun-
11 

Anne Teresa de 
Keersmaeker, Pina 
Bausch, Montalvo-
Hervieau, DV8 

Yoko Ono e Jonh 
Lennon - bed 
peace 

Performance com Yoko Ono e Jonh Lennon no qual eles passam o dia na cama 
pela paz - 1969 foi o ano em que John & Yoko intensificou sua campanha de 
longa duração para a Paz Mundial. Eles abordaram a tarefa com a mesma 
expertise empresarial como uma agência de publicidade vende uma marca de 
sabão em pó para as massas e eles estavam determinados a usar qualquer 
slogan ou evento, a fim de convencer o mundo a comprá-lo. 

Dir.: 
Yoko 
Ono e 
Jonh 

Lennon 

Vídeo 
editado 

do 
espetác

ulo 

1 

http://ww
w.youtub
e.com/us
er/Y0K0

ON0 

12-set-
11 

Marina Abramovic, 
Coletânea UBU 

Yuyachkani - 
Antígona 

Coletivo te teatro mais importante do Peru, o Grupo Cultural Yuyachkani vem 
trabalhando desde 1971 na vanguarda da experimentação teatral, da 
performance política e da criação coletiva. "Yuyachkani" é uma palavra Quéchua 
que significa "Eu estou pensando, eu estou lembrando"; sob este nome, o grupo 
teatral tem se dedicado à exploração coletiva da memória social incorporada, em 
particular, em relação às questões de etnicidade, violência e memória no Peru. O 
grupo reúne sete atores (Augusto Casafranca, Amiel Cayo, Ana Correa, Débora 
Correa, Rebeca Ralli, Teresa Ralli e Julián Vargas), um designer técnico (Fidel 
Melquíades) e um diretor artístico (Miguel Rubio), que elaboraram um 
compromisso de criação coletiva como modo de produção teatral e de grupo 
teatral como estilo de vida. Seu trabalho está entre os mais importantes do 
chamado "Nuevo Teatro Popular" da América Latina, com um forte compromisso 
com os problemas das comunidades de base, mobilização e ação política. 
Yuyachkani ganhou o prêmio nacional dos Direitos Humanos, no Peru, em 2000. 
Conhecido por seu empenho criativo nas formas performáticas indígenas assim 
como nas formas teatrais cosmopolitas, o Yuyachkani oferece um "insight" sobre 
o teatro peruano e latino-americano para ampliar a visão e a compreensão dos 
problemas da estética social pós-colonial. 

 Dir.: 
Miguel 
Rubio 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 

http://he
mispheri
cinstitute.
org/artist
profiles/ 

3-jun-
11 

Luis Mello - Rock 
Antígona, Teatro la 
Candelaria - Antígona, 
Teatro La Máscara, 
Teatro Experimental de 
Cali, Teatro La 
Candelaria, Rosa Luiza 
Marquez  

http://www.youtube.com/user/Y0K0ON0
http://www.youtube.com/user/Y0K0ON0
http://www.youtube.com/user/Y0K0ON0
http://www.youtube.com/user/Y0K0ON0
http://www.youtube.com/user/Y0K0ON0
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Zeigeist Objeção: obra cinematográfica  Dir.: Filme 1 
Luiz 

Capacci 
3-jun-

11 
  

Zélia Monteiro e 
Cia Nova Dança 4 

Zélia Monteiro apresenta o trabalho "6 estudos para flutuar" e a Cia. Nova Dança 
4 o espetáculo "Palavra - a poética do movimento" - Ambos os trabalhos lidam 
com a Improvisação 

Dir.: 
Zélia 

Monteiro 
e 

Cristiane 
Paoli 
Quito 
(Nova 

Dança 4) 

Vídeo 
editado 

do 
espetác

ulo 

1 
SESC 

TV 
12-set-

11 
  

Zimmermann e De 
perrot - Oper Opis 

Martin Zimmerman é um coreógrafo, cenógrafo e homem do circo. Dimitri de 
Perrot DJ, compositor e pós-graduação de Belas Artes. Juntos, eles projetam 
uma cena engraçada, onde a música, decoração, dança e acrobacia combinam 
alegremente. Para Opis Oper , eles usaram cinco bailarinos e artistas de circo de 
alto padrão. Após a gigante faixa círculo giratório desmamados aos homens 
envolvidos em uma corrida frenética para Graff , desta vez eles criaram uma 
cena instável. Pontilhada com portas e objetos frágeis, pode a cada movimento 
dos personagens mudar para o melhor ou pior. Neste contexto, dançarinos e 
acrobatas tentando formar pares, enquanto a parte inferior do movimento 
prejudica o equilíbrio de cada um e todos. As reuniões são pessoas delicadas, 
fugaz, dramáticas ou em negrito, e força para assumir riscos. Com grande 
ternura e humor, Opis Oper retrata grandes e pequenos dramas das relações 
cotidianas.  

 Dir.: 
Zimmerm
ann e De 

Perrot 

Registr
o do 

espetác
ulo 

1 
http://live
web.arte.

tv/de 

14-jun-
11 
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3.3.3 Avaliação e parametrização 

 

Ao averiguar que, diferentemente de outras formas de arte como a música, a 

pintura, a literatura e o cinema, as artes cênicas possuíam uma diferença 

considerável na transmissão de sua história, foi possível notar o valor do acervo e 

do trabalho que se iniciava. Se essas outras formas de arte podem transmitir suas 

realizações e salvaguardar seus trabalhos, se não completamente, no mínimo 

satisfatoriamente, através de reproduções que permitem o estudo e o 

aprofundamento, além de facilitar a transmissão de uma geração a outra, o mesmo 

não acontece com as artes cênicas. Elas têm a desvantagem de ser artes 

efêmeras  e ainda não é possível que sejam satisfatoriamente arquivadas, apesar 

do esforço significativo dos historiadores e dos críticos. 

Com as mídias digitais, mesmo tendo em vista que não são reproduções, 

mas sim registros, e assim devem ser expressamente classificadas – excetuando o 

caso de serem realizadas pensando nesse suporte, como acontece na videodança 

ou  nos documentários – temos um avanço que pode contribuir para a busca de um 

arquivamento mais eficiente.  

A constituição do acervo foi realizada sem um programa ou uma diretriz 

constitutiva inicial, sendo realmente uma obra em construção, um processo 

formativo (PAREYSON,1993) que não foi planejado como objeto de pesquisa, mas 

que surgiu e foi assimilado. Portanto, não havia uma curadoria sendo realizada. É 

evidente que sua construção reflete interesses do pesquisador, mas ao notar que o 

acervo configurava-se numa ação de pesquisa e que poderia ser uma ferramenta 

para o campo, tanto em sua utilização em investigações quanto nas salas de aula 

pelos professores, esses interesses tiveram seus limites ampliados.  

Uma curadoria começa a ser pensada por dois motivos principais: 

primeiramente, a evidência de que o acervo caminha para ampliação e sua difusão 

completa parece ser uma ferramenta pouco possível de se manter. Haja visto que 

realizar a cópia de todo o acervo despende três meses de trabalho dedicado quase 

que exclusivamente para esse fim, o que impossibilitaria o pesquisador de se 

dedicar a novos projetos.   
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Em segundo lugar, o acervo deve ter uma função didática, ou seja, deve 

abarcar as diversas manifestações cênicas, respondendo às necessidades que os 

professores possam ter e, ao mesmo tempo, contribuindo para a construção de um 

campo mais crítico, mas sapiente do que ocorre ao seu redor, e que incentive a 

investigação e a criação de trabalhos cênicos.  

Essencial é ter em vista que como Todorov bem aponta “informação de mais 

mata a informação” (TODOROV, 2008; p.91), sendo preciso encontrar meios e 

formas para que a informação seja capaz de produzir conhecimento38. 

A partir daí é necessário avaliar as entradas que o acervo recebe assim 

como definir trabalhos que deveriam estar presentes e não estão, além de eliminar 

redundâncias e materiais que são de apoio, mas que não são diretamente ligados 

ao campo das artes cênicas. Ao analisar o acervo é notável a quantidade de 

trabalhos de dança (106 títulos) e estrangeiros (198 títulos), o que reflete uma 

política que deve ser reavaliada.  

Por um lado há uma tradição na dança de produzir registros eficientes de 

suas obras, o que justifica a presença de tanto material desse gênero; por outro 

lado, temos a presença maciça de trabalhos estrangeiros, o que só vem a refletir a 

ausência de uma política de disseminação desses conteúdos entre os artistas 

brasileiros. 

Essa ausência de uma preocupação com o registro e a difusão de trabalhos 

nacionais é uma lacuna que deve ser preenchida e o incentivo para que seja 

sanada deve vir não só de iniciativas pessoais como também institucionais.  

Os artistas cênicos devem refletir e discutir a liberação desses registros tal 

qual ocorre nas artes plásticas, que permitem a reprodução de cem por cento das 

obras quando essas não são o objeto principal da nova criação e não prejudicam a 

exploração normal da obra que foi reproduzida. Tendo em vista que o registro 

audiovisual de um espetáculo de teatro não é a obra artística (não é a 

representação cênica em si), esses registros devem ser amplamente difundidos.  

A curadoria não é isenta de uma ideologia, nem de um padrão: qualquer 

sugestão em contrário seria sinal de má fé. A curadoria é um reflexo do que pensa 

                                              
38 Recordo -me com f reqüênc ia  dos  p ro fessores  de  semi ó t ica  c i ta rem o  Pro f .  Déc io  P igna ta r i  
d izendo  que  e le  sempre  fa lava  que  a  in fo rmação  é  a  d i fe rença  que  faz  a  d i fe rença .  
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o curador e para que essa ideologia fique evidente quanto mais critérios estiverem 

explícitos, melhor.  

Inicialmente, os títulos reunidos pareciam obedecer a dois critérios básicos: 

disponibilidade e interesse direto à pesquisa sobre a liricidade. Esse primeiro 

recorte, foi responsável pela seleção dos títulos: Win Vandekeybus - Blush e in 

spite of wishing and wanting, DV8 Phisical Theater, Dumb Type – pH, Rosas danst 

Rosas, Absolut Wilson, Cia dos atores - ensaio.hamlet e Jan Fabre - L´histoire des 

larmes, Kantor são alguns exemplos.  

A partir dessa primeira seleção surgiu a necessidade de ampliar os critérios. 

O interesse temático parece ser impossível de ser excluído, mas associa-se a ele a 

busca por um quadro mais rico da produção contemporânea. Um quadro histórico 

começa a se esboçar e mesmo obras que parecem contrárias ao tema parecem ser 

necessárias para que o acervo cumpra sua necessidade didática. O 

contemporâneo passa a ser, portanto, um recorte claro do material. Pensando no 

registro mais antigo entre os selecionados, Robert Wilson and the civil wars, Victor 

Garcia - O Balcão e Richard  Schechner - Dionysus in 69, percebe-se que a 

seleção principia na década de 60 do século XX. 

Como essa construção acontece ao mesmo tempo em que o acervo se 

forma, a melhor estrutura que se mostra no momento para a curadoria é utilizar um 

corpo de pesquisadores que indiquem trabalhos que devam pertencer ao acervo, 

multiplicando o escopo curatorial.  

Como o recorte é muito amplo para a construção de um acervo, foi inevitável 

iniciar um processo de seleção, deixando títulos disponíveis, mas optando por não 

utilizá-los na difusão. Foi o caso de Richard Foreman - Strong Medicine – 1981, 

Robert Wilson – Stations, Mattew Barney – Cremaster, Bartabas - opera eqüestre e 

cabaret eqüestre entre outros. A opção por excluir título como esses passa 

inevitavelmente pela criação de critérios, formas de avaliação e opções que devem 

ser explicitadas. O primeiro critério de exclusão foi a qualidade da imagem. Assim, 

inicialmente os títulos com qualidade muito ruim foram descartados. O mesmo 

valeu para títulos compostos por fragmentos não representativos, com tempo 

inferior a cinco minutos ou sem contextualização suficiente. Em seguida, usou-se o 

critério da representatividade. Eventualmente, alguns títulos de um mesmo autor ou 
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grupo com mais de três obras disponibilizadas foram descartados. A  mesma 

representatividade foi usada em relação à pertinência ao campo das artes cênicas. 

Dessa forma, as obras feitas para o cinema não foram mantidas.   

As duas últimas características do acervo são frutos do critério de 

conectividade interna, realizado através de dois mecanismos. O primeiro é o de 

intertextualidade criado para aproximar as obras. Essa intertextualidade tem como 

objetivo facilitar a navegação entre os títulos do acervo, aproximando obras ou por 

uma relação de similaridade ou por uma relação de historicidade, de forma que 

seja possível realizar conexões entre obras produzidas em diferentes contextos ou 

momentos, mas que se aproximam de alguma forma. É o caso, por exemplo, dos 

trabalhos de conclusão de cursos em Artes Cênicas (Atentados, Holocausto, Morte 

e vida severina, Além de cada solidão) e dos trabalhos de Robert Wilson (Absolut 

Wilson, Robert Wilson - Einstein on the Beach, Robert Wilson - Fables de La 

Fontaine e Robert Wilson and the civil wars). 

O segundo é o da aproximação curatorial realizada pelo autor através de 

cores que coordenam uma determinada aproximação, de forma que, por exemplo, 

todos os títulos em vermelho foram reunidos a partir de critérios que os colocam 

em mesma sintonia – no caso, estão em vermelho os títulos que têm em sua base 

constitutiva acentuadas características de uma cena liricizada.  

Por fim, o acervo foi indexado, organizado e assimilado à dissertação, de 

forma que é parte integrante dela e não um anexo. É considerado parte essencial 

da pesquisa, sendo processo e resultado simultaneamente e é dessa forma que 

deve ser entendido.   

O acervo não está e não deve ser finalizado. Sempre em transformação e 

avaliação, entra numa nova fase na qual a procura por trabalhos é mais ativa, de 

forma a estabelecer contato com diretores, atores e grupos para solicitação de 

doação para o acervo, a fim de preencher as lacunas que se evidenciam. 

 Cada item listado tem seu pareamento na caixa de difusão, excetuando-se 

os títulos marcados em vermelho, que não foram incorporados ao acervo de 

difusão e sua exclusão está justificada após o termo “objeção” e os itens em 

amarelo incorporados após a conclusão das duplicação para o depósito da 

dissertação. 
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4. Difusão 

 

A difusão é um dos vetores que atravessa todo o projeto e aparece sempre 

como um horizonte a circunscrever o trabalho, uma vez que a pesquisa acontece 

dentro dos muros de uma instituição pública, i. é, tem um caráter coletivizado e 

coletivizador. Nunca se perdeu de vista esse caráter, e com a bolsa de pesquisa 

Capes ele se tornou uma obsessão produtiva, visto que ser funcionário do povo 

brasileiro fez com que o pesquisador buscasse intencionalmente devolver o 

investimento que foi aplicado.  

Desta forma, as ações que se seguem buscam garantir esse retorno à 

sociedade, na forma da difusão da pesquisa, não apenas de seus resultados, mas 

de tudo aquilo que foi considerado contribuidor para tornar uma sociedade mais 

informada e, conseqüentemente, mais lúcida e capaz de autonomia.  

Uma vez que informação é formação, e fomento de um espírito crítico, além 

de um acréscimo de possibilidades estéticas, a ação de distribuir a pesquisa 

aparece como forma de democratização do conhecimento e resposta às 

necessidades que se apresentam – a saber, a dificuldade de acesso a trabalhos 

teatrais. 

Ao final de um ano de pesquisa, e já tendo criado o banco de dados de 

artigos, foi realizada a distribuição desse banco, inicialmente para pesquisadores 

próximos e colegas. Essa distribuição restrita parecia comprometer a difusão. 

A partir do segundo semestre de 2009, a postura tomada foi a de distribuir o 

acervo para os alunos do departamento de artes cênicas da ECA-USP, o que foi 

realizado durante os semestres subseqüentes, fazendo com que todos os alunos 

do curso tivessem a oportunidade de possuir o banco de dados com os artigos dos 

periódicos e todo o acervo de livros em PDF reunidos durante a pesquisa.   

Quanto ao Acervo Caleidoscópio, a perspectiva é que seja disponibilizado 

para o maior número de interessados possível, obedecendo ao protocolo Lockss e 

à necessidade de difusão. Inicialmente, o acervo está sendo inserido na 

dissertação de mestrado e é parte integrante dela, sendo considerado como 

processo e resultado de pesquisa, construção e realização. Dessa forma os 

acervos das instituições às quais pertencem os membros da banca e seus 
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suplentes, assim como a própria biblioteca do programa no qual o projeto está 

inserido, terão um substancial acréscimo em seus acervos.  

Contudo, a ambição do Acervo é que ainda esse ano chegue, pelo menos, 

às universidade públicas de artes cênicas do Estado de São Paulo e aos alunos de 

Licenciatura do curso de Artes Cênicas da ECA-USP. 

 

Para toda ação há um custo operacional incluso de produção, difusão e 

distribuição. E nenhum desses custos deve ser ignorado ou desconsiderado. 

Explicitando-os teríamos o seguinte raciocínio:  

- A pesquisa foi financiada 

- Os resultados dela já foram pagos pelo estado que custeou o programa de pós-

graduação, a estrutura acadêmica e a rede de acesso;  

- A bolsa de pesquisa CAPES financiou os equipamentos e o pagamento das 

horas de pesquisa, incluindo o tempo de produção, duplicação e distribuição  

Restando os custos dos materiais para a duplicação dos acervos que, após 

sistemáticas tentativas e erros, tem seu custo material contabilizado da seguinte 

forma: 

Acervo de Dados 

Custo unitário de mídia: 0,40 centavos de real (DVD mídia) 

Custo unitário de material de impressão e guarda da mídia: 0,40 centavos de real 

(envelopes e impressão de capas) 

Total de mídias utilizadas: 2 

Custo total para produzir um Acervo de Dados: 1,20 

Tempo estimado para produzir 30 conjuntos: 240 minutos 

Quantidade média de alunos por ano do curso de graduação: 25 

Custo de distribuição por turma: 36 reais 

Custo de distribuição gasto para todos os alunos do Departamento: 144 reais 

Acervo Caleidoscópio 

Custo unitário de mídia: 0,40 centavos de real (DVD mídia) 

Custo unitário de material de impressão e guarda da mídia: 0,40 centavos de real 

(envelopes e impressão de capas) 
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Total de mídias utilizadas: 300 

Custo total para produzir um Acervo Multimídia: 240 reais 

Quantidade de duplicações para a dissertação: 8 

Custo total para a dissertação: 1920 reais 

Tempo estimado para a octoplicação do acervo: 9.000 minutos 

O custo estimado é relativamente baixo, se considerarmos a contribuição para o 

campo que os acervos podem realizar, o que leva à conclusão de que a ausência 

de uma ação semelhante não se deve à falta de recursos, mas à falta de vontade 

política para que ocorra.  

Como concluem Bourdieu e Darbel (2003), é no ensino que se constrói uma 

relação diferenciada com a arte e só no ensino é possível democratizar 

verdadeiramente as ferramentas para a apreciação da arte e democratizando 

assim esse reduto no qual uma elite econômica tem acesso indiscriminado às 

obras, enquanto aqueles que não pertencem a ela não estão amparados para 

acessar as obras. 

 

5. Vazantes 

 

  Vale ressaltar que, seguindo o curso da pesquisa, criou-se uma imensa 

vazante. Uma terra baixa e plana temporariamente alagada, uma várzea que 

enriquecida pelo rio está rica de nutrientes e a caminho de germinar e florescer. 

Foram criados dois procedimentos de pesquisa – o banco de horas e os 

recursos disponíveis – que associados ao modelo de pesquisa em rede de Lopes 

(2001;2010) formam uma base para o desenvolvimento da investigação acerca da 

forma liricizada do teatro. Também foram criados e aplicados protocolos para a 

tradução, anotação, coleta de dados e acervo. E, finalmente, uma ação de difusão 

foi produzida, aplicada e está ainda em desenvolvimento, para que tenha maior 

abrangência. 

A dissertação fez uma radiografia da pesquisa realizada, de suas 

transformações e opções. Dessa vazante é possível seguir rumo ao lirismo, e a 

uma cena liricizada, de modo mais preparado e organizado, de forma que seja 
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possível um aprofundamento e uma reflexão original sobre o tema na futura 

pesquisa, que deverá ser iniciada.  

É necessário admitir que os métodos e protocolos, apesar de evidenciarem o 

histórico das atividades e permitirem uma clareza na atuação, são mecanismos que 

colaboram com a pesquisa, mas que não são geradores de resultados imediatos 

relativos à investigação sobre a cena liricizada que se propõe.  

Admite-se que a pesquisa tentou alcançar mais do que foi capaz  e, a 

despeito do extenso trabalho de coleta de dados, tabulação e organização, a 

análise específica dos mesmos não foi realizada, e se diluiu no enorme fluxo de 

dados obtidos. Falhas essas que precisam ser revistas para que os acervos 

tenham uma função clara e uma atuação definida. 

As escolhas, que ao serem realizadas pareciam as mais corretas e 

eficientes, apesar de organizarem a pesquisa e estruturarem conjuntos de ações, 

não produziram o que se almejava inicialmente. Sua vertente metodológica ainda 

necessita de ajustes, que serão realizados ao longo de uma próxima etapa.  

O resultado pode ser melhor avaliado sob o ponto de vista da difusão de 

conteúdos, ainda heterogêneos, necessitando de filtros mais claros e efetivos, que 

não foram criados. Os filtros já existentes poderiam ser utilizados, mas a falta de 

clareza para realizar essa complexa operação não permitiu, no estágio atual da 

pesquisa, concretizar as aspirações a que ela se propôs. 

A admissão de que a pesquisa não se concretizou em sua plenitude, nem 

em relação ao projeto inicial da cena liricizada, nem em seu desvio metodológico 

sem retorno, por um lado trás a marca evidente da pretensão do objetivo almejado 

pela investigação. Por outro, dá a medida do percurso que ainda deve ser 

percorrido. Em ambas as circunstâncias, faz-se ainda mais clara a necessidade de 

retomar a análise dos dois objetivos que a pesquisa definiu, mas não conseguiu 

alcançar: a definição de uma cena liricizada e a composição de uma metodologia 

de pesquisa em artes cênicas.  
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6. Anexo 

 

Projeto de Pesquisa Original: Como apresentado para a entrada no Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas ECA-USP 

 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 

Área de Concentração: Teoria e Prática do Teatro 

Linha de Pesquisa: Texto e Cena 

Título:A Cena Lírica: Poéticas Híbridas e outras Poéticas de Fronteira 

Nível do Projeto: Mestrado 

Autor: Humberto Issao Sueyoshi 

 

A Cena Lírica: Poéticas Híbridas e outras Poéticas de Fronteira  

 

A presença constante de índices líricos nas produções hodiernas permite vislumbrar 

um “cena lírica”, o presente projeto de pesquisa visa definir, organizar e sistematizar 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cubo_de_Rubik
http://www.secondlife.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desvio_para_o_vermelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renderiza%C3%A7%C3%A3o
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quais seriam as características de um teatro assim definido e parametralizar essa 

forma teatral dentro da produção cênica de 1990 aos dias de hoje.   

 

Introdução 

 

Os gêneros; lírico, épico e dramático, como disse Anatol Rosenfeld39, são 

classificações arbitrárias criadas para facilitar a analise e estudo dos trabalhos. Não 

têm como meta engessar as obras nessas classificações. De forma que a 

contaminação ou hibridização acontecem indiscriminadamente. 

O estudo de um Teatro Épico foi realizado e amplamente estudado. Com o 

advento da performance podemos tentar re-mapear a existência contundente de uma 

Cena Lírica, não um teatro rimado ou operístico, mas um teatro essencialmente lírico, 

uma manifestação cênica onde o subjetivo é a principal fonte de organização da cena, 

teatros como o Théâtre du Radeau, Società Raffaello Sanzio e Cena 11.  

Um teatro com características marcadamente subjetivas, onde se ausenta a 

narrativa e o diálogo. Onde vemos a manifestação subjetiva com tal ênfase, que 

desaparece a idéia de personagem, embora seja evidente a existência de uma voz: um 

“eu” que se manifesta.  

Tal manifestação é aqui denominada por: “eu-cênico”. A denominação é um, 

evidente paralelismo com o “eu-lírico” da literatura. Essa entidade que não poderíamos 

                                              
39 Rosen fe ld ,  Ana to l  O tea t r o  ép ico ,  São  Pau lo ,  Ed i to ra  Perspec t iva ,  1994 .  
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caracterizar nem como personagem, nem como a pessoa em si, seria marcada por 

traços individuais, mas com acentos diferenciais, um “eu” evidentemente trabalhado 

para a cena, uma manifestação da pessoalidade do criador, mas com evidentes 

marcas de um trabalho estético como encontramos em Michel Melamed, Marina 

Abramović, Marta Soares. 

 Sendo a Linha de pesquisa “Texto e Cena” marcada pela fluidez entre fronteiras 

e as definições, o presente projeto de pesquisa não teria melhor habitat uma vez que a 

“cena lírica” é uma definição ainda volátil e sem margens pré-definidas. 

 

Objeto 

 

O assunto que abordaremos é a da, cada vez mais presente, forma teatral em 

que predomina o gênero lírico. Não confundindo esse gênero com a ópera e o canto 

lírico. Para os fins da presente pesquisa, serão entendidos, aqui, como pertencente ao 

gênero lírico – no campo das artes espaço-temporais – as obras de performers, alguns 

espetáculos de dança-teatro, teatro físico e outras hibridações onde temos 

manifestações cênicas subjetivas. 

A “Cena Lírica”: suas possibilidades, definições, parâmetros e organização, são 

os principais pontos a serem estudados. Já é possível vislumbrar possibilidades de 

utilização de conceitos embrionários: “eu-cênico” – como os criados em trabalhos onde 
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o indivíduo se confunde com o que é representado, como nos experimentos mais 

recentes da Lia Rodrigues Companhia de Danças –, ambientes imersivos – como os 

propostos por De la guarda, Teatro da Vertigem –  e espetáculos-poemas –como WxN, 

Regurgitofagia.  

As criações contemporâneas produzem algumas manifestações em que 

conceitos como o de personagem, enredo, narrativa, performer não são suficientes 

para criar ou observar tais manifestações. A criação de uma ferramenta como a do “eu-

cênico” pode colaborar na análise de trabalhos onde o criador se manifesta na cena de 

forma pessoal, individual, mas que mantém uma carga cênica indelével.  

Poderemos observar que muitos dos grandes performers construíram para si 

“eus-cênicos” estruturados, com formas próprias, estilos próprios, melodias próprias, 

como Beyus, Orlan, Marina Abramović. Assim como a poesia eles poderiam ser 

analisados, cada qual respeitando suas individualidades, mas com parâmetros 

comuns. Tentar formar um quadro mais claro para a analise de criações sem 

personagens e que não possuem um caráter épico – um distanciamento – nem um 

caráter dialógico – reconhecimento –, mas ao contrário um mergulho na subjetividade. 

São obras que são construídas a partir de uma montagem rizomática que se 

ligam por parataxe ou seja, sem um sentido de lógica, mas por uma relação de 

contigüidade. 
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Essa é uma pesquisa de grande relevância no quadro hodierno, uma vez que a 

cena lírica ganha espaço e sai da sombra para se tornar uma constância. São 

trabalhos onde cresce a subjetividade e esta sobrepuja a narratividade e o diálogo. 

Esse gênero de manifestação embora possa ser rastreada desde o início das 

atividades cênicas, alcança maior aceitação e florescimento numa época como a nossa 

em que o subjetivo se torna a tônica. 

 

Quadro teórico de referência. 

 

O livro: O teatro épico de Anatol Rosenfeld, acaba por ser uma citação 

obrigatória, assim como os livros Performance como Linguagem e Work-in-progress na 

cena contemporânea de Renato Cohen e A arte da performance de Jorge Glusberg 

que mapeia com clareza o nascimento da performance.  Mostra-se essencial o estudo 

feito por Emil Staigner em Conceitos fundamentais da poética dos gêneros poéticos.  

Livros de e sobre artistas que se enquadram nesse paradigma são inevitáveis: 

Joseph Beuys, Orlan, Lygia Clark, Sophie Calle e Michel Melamed são alguns poucos 

exemplos que poderiam se encaixar nessa categoria. 

Zigmunt Bauman e Gilles Lipovetsky guiam as discussões sociológicas, mas a 

análise realizada por Naomi Klein em Sem Logo será utilizado principalmente na crítica 

a um teatro de ação política e Hamlet no Holodeck o futuro da narrativa no ciberespaço 
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traz luz sobre as possibilidades de um futuro dramatúrgico possível. Será inevitável 

passar por Anne Ubersfeld e Patrice Pavis com suas ferramentas de análise dos 

espetáculos.  

O Teatro pós-dramático de Hans-Thies Lehmann, o conceito de 

Performatividade de Josette Feral e o de Teatro Rapsódico de Jean Pierre Sarrasac 

compõem o leque de referencias que cercam a pesquisa em si. 

A contribuição para a analise sistêmica vem do trabalhos do professor Jorge de 

Albuquerque Vieira, no que concernem ao estudo dos parâmetros sistêmicos: 

composição, conectividade, estrutura, integralidade, funcionalidade e organização. 

Além do conceito de complexidade.  

 

Objetivos 

 

O objetivo geral da pesquisa é o desenvolvimento e o aprofundamento do 

conceito de Cena Lírica. O mapeamento do mesmo e as ferramentas para identificar as 

manifestações que se alinham a esse tipo de conceitualização. Tendo como base de 

análise os trabalhos produzidos hodiernamente, trabalhos esses que não respeitam as 

fronteiras entre gêneros ou formas e que perdem sua classificação enquanto teatro, 

dança ou performance, como os trabalhos do Théâtre du Radeau, Società Raffaello 

Sanzio, Cena 11, Jan Fabre,Vera Sala, DV8, De La Guarda, Xavier Le Roy.    
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Apesar da perda de classificação é possível, em decorrência da utilização dos 

procedimentos de criação ou do resultado final – as obras –, identificar conceitos que 

permeiam tais trabalhos e que concernem a uma raiz comum nascida na subjetividade.  

Essa subjetividade dos criadores que emerge nos trabalhos pode ser identificada como 

lírica, como uma manifestação que não tem como base nem a narratividade nem a 

dramaticidade, mas sim um apelo às sensações. 

Tais criações podem ser mapeadas e pode-se criar uma cartografia da Cena 

Lírica e suas influencias e confluências, suas produções e formas de apresentação 

hodiernamente. São Trabalhos onde o indivíduo e o resultado artístico estão 

indissociados como em Marina Abramović e  Sophie Calle,  ou que produzem trabalhos 

onde as pessoalidades se manifestam no decorrer da obra como em Win 

Vanderkeybus, Pina Bausch, Lia Rodrigues Cia. de Danças.  

 

Procedimentos Metodológicos 

 

A partir do esboço de um quadro comparativo entre as formas teatrais, nascido 

daquele apresentado por Anatol Rosenfeld: 

Forma dramát ica  do te at ro  Forma épica  do teat ro  Forma l í r ica  do teat ro  

Atuando  Nar rando Proc lamando/Confessando  

Envo lve  o  espec tador  numa 
ação  cên ica  

Torna  o  espec tador  um 
observador  mas  

Compar t i lha  uma s i tuação   

Gas ta - lhe  a  a t iv idade Desper ta  a  sua  a t iv idade  Par t ic ipa  da  a t iv idade 

Poss ib i l i ta - lhes  emoções  Força-o  a  tomar  dec isões  Expõe-se  ao  ou t ro  

V ivênc ias  Concepção  do  mundo  Visões  de  mundo/  
Mund iv idênc ia s 

O espec tador  é  co locado  É pos to  em face  de  a lgo  É pos to  em face  de  sensações  /  
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den tro  de  a lgo ( iden t i f i cação)  Submerge  (amb ien tes  
imers ivos )  

Suges tão Argumento  Emoção 

Os  sen t imentos  são  
conservados  

São  impe l idos  a  a tos  de  
conhec imento  

São  expos tos  a  sen t imentos  /  
Con taminados  /  In fec tados  
(V i ru len to )  

O espec tador  iden t i f i ca -se ,  
conv ive 

O espec tador  permanece  em  
face  de ,  escu ta  

O espec tador  in te reage ,  age  

O homem é  p ressupos to  
como conhec ido  

O homem é  ob je to  de  
pesqu isa 

O homem é  expos to  em suas  
f rag i l idades  

O homem imutáve l  O homem mutáve l  que  v ive  
mudando 

O homem a  p rocura  de  s i  
mesmo 

Tensão  v isando  ao  des fecho Tensão  v isando  ao  
desenvo lv imento  

Tensão  v isando  à  descober ta  /  
Par t i lha  

Uma cena  pe la  ou t ra  Cada  cena  por  s i  Cada  cena  l iga -se  a  ou t ra  por  
con t igü idade  ou  s imi la r idade  

Cresc imento (organ ismo)  Montagem Sinc ron ia  

Acon tecer  l inear  Em curvas  R izomát ico 

Necess idade  evo lu t iva  Sa l tos  H iper l inks  

O homem como ser  f i xo  O homem como p rocesso  O homem como mis té r io  

O pensar  de te rmina  o  se r  O ser  soc ia l  de te rmina  o  
pensar  

As  
emoções /sensações /percepções  
(D ISPOSIÇÕES)  de te rminam as  
ações   

Emoção Rac ioc ín io  D ispos ições  

Personagem Nar rador  (Rapsodo)  Eu-cên ico 

 

Serão consolidados os conceitos emergentes para serem submetidos ao leque 

de conceitos correlatos criados nos últimos anos: o Teatro pós-dramático, de Hans-

Thies Lehmann, a Performatividade de Josette Feral e o teatro rapsódico de Jean-

Pierre Sarrazac. Sempre colocando tais conceitos lastreados por criações e criadores 

contemporâneos. 

Será possível assim criar uma cartografia da Cena Lírica e suas principais 

características e manifestações. Um conceito que não se estabiliza como forma, mas 

como mecanismo de criação. Que gera características a serem utilizadas e não 

seguidas.   
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Considerações finais 

 

 Apesar desta ser uma pesquisa ambiciosa, o conhecimento adquirido na 

primeira turma de formados em performance no Brasil e o contato direto com o 

Professor Renato Cohen colaboram em muito para o interesse no desenvolvimento de 

uma área de fronteira. 

 A Cena Lírica ainda é um campo muito aberto e nebuloso no qual a presente 

pesquisa deseja clarear, mapeando uma área ainda pouco explorada. De forma 

alguma o assunto será esgotado, tal tarefa é impossível. Mas será de grande valia 

tentar definir fronteiras num campo que insiste em não tê-las, onde a subjetividade é a 

regra tentar encontrar parâmetros comuns que agreguem criações e criadores.   

   

Sumário da Pesquisa  

 

0  Introdução 

8. Poéticas  

 

8.1 Poéticas da Performance 

8.1.1 Poéticas Líricas  
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8.1.2 Poéticas Desterritorializadas  

8.1.3 Possibilidades: Cia Teatral Ueinzz e o “Festival de Apartamento” 

 

8.2 Poéticas Teatrais de Fronteira 

8.2.1 O fim das tautologias e a era dos discursos  

8.2.2 Teatro dança e Teatro físico 

8.2.3 Radicalismos de grupo: DV8 e Cena 11  

 

8.3 Poéticas da dança 

8.3.1 Desfronteirização e interdisciplinaridade 

8.3.2 Criadores Intérpretes; Interpretes criadores 

8.3.3 Criadores livres: Vera Sala e Jan Fabre 

9. A Cena Lírica.  

 

9.1 Entre gêneros: Dramático, Épico e Lírico. 

9.1.1 O Dramático: O drama na Hipermodernidade. 

9.1.2 O Épico: Lições da guerrilha 

9.1.3 O Lírico: Após o grotesco e o sublime 

9.1.4 Assimilações 
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9.2 Poéticas Híbridas e outras Poéticas de Fronteira 

9.2.1 Paralelismo entre eu lírico e eu cênico 

9.2.2 Criação e Manifestação 

9.2.3 Absorvendo conceitos: navegação rizomática, interatividade 

9.2.4 Conceitos emergentes: espetáculos-poemas, ambientes imersivos 

9.2.5 Criadores/Criaturas: Sophie Calle e Michel Melamed 

9.2.6 A Cena Lírica 
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Cronograma das Atividades de Pesquisa 

 

1O Ano – Análise e estudo. 

1O Trimestre: Leitura de textos teóricos recomendados.  

2O Trimestre: Pesquisa sobre performers e performances. 

3O Trimestre: Leitura de textos teóricos recomendados. 

4O Trimestre: Pesquisa sobre performers e performances. 

 

2O Ano – Desenvolvimento.  

1O Trimestre: Esboços da criação e análise dos conceitos principais; teatro lírico 

e “eu-cênico”. 

 2O Trimestre: Revisão e crítica do material produzido 

3O Trimestre: Revisão e crítica do material produzido 

4O Trimestre: Finalização da produção teórica final. Defesa de qualificação. 

 

http://www.facom.ufba.br/hipertexto/indice.html

