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Teoria e Prática no Teatro do Pequeno Gesto:
Dramaturgia e Editoria da revista Folhetim

FátimaSaadi

atividade artística é um terreno movediço
para quem dela procura seaproximar apenas pela via conceitual ou apenaspela atividade prática. Ao colocar em jogo, sem
precedênciaou hierarquia entre estasduas
instâncias,o sensívele o inteligível, a obra de
arte requer uma aproximaçãocapazde perceber
e valorizar tal imbricação.
Parecesimples, mas não é. Não é óbvia
essacomplexanaturezada obra de ane nem para
os criadoresnem para os fruidores.
Até meadosdo século XVIII, a filosofia
abarcoua maior pane dos saberes,entre elesa
reflexãosobre a obra de arte, sua natureza,seu
interessepara o homem e para a vida em sociedade. Platão bane o artista da República, na
medida em que a obra de arte distancia o cidadão da verdade,objetivo máximo de todo aquele que quer abandonar o sensocomum e enveredar pelassendasda filosofia, o amor do saber.
ParaPlatão, a arte não tem utilidade alguma na
ascesenecessáriapara o acessoao reino das
Idéias. Ao contrário, para empreenderestacaminhada, é preciso esqueceraquilo que finca o
homem no mundo material: o sensível,a aparência. Na concepçãoplatônica, a obra de arte
é, prioritariamente, imitação, cópia, reflexo da
aparência,estandoassimdistante três níveis do
logos,do mundo dasIdéias.

Aristótelesreconhecea obra de arte como
potência lógica, capazde veicular juízos verdadeiros, embora não universais.Paraele, a obra
não imita a natureza, mas completa-a, realizando, pela mão do homem, o que a physisnão
realizou.
Em 1750, Baumgartencunha o termo estética para designar a parte da filosofia que se
dedicaao pensamentosobrea essênciado belo,
massó com Kant estareflexãoganhou foros de
cidadania. No bojo do Iluminismo, que teve
como corolário indiscutível a entronizaçãodo
indivíduo como categoria sociológica fundamental, Kant elaborou três dos conceitosainda
hoje seminaisparaa discussãosobrearte. O primeiro delesé a formulação do belo como juízo
reflexivo, e não como mero reflexo ou imitação
da natureza.O segundoé a noção de que existe
uma relaçãode adequaçãoentre juízo estéticoe
sujeito, entendido aqui não como sujeito particular, mas como naturezasubjetiva. O terceiro
é a idéia de que o juízo estético, como o juízo
teleológico, tem uma finalidade, mas, ao contrário deste,cuja finalidade é orgânicae objetiva, o juízo estéticotem finalidade moral: o agrado desinteressado.Daí ser impossívelcolocar o
estéticoa serviçode fins alheiosa ele.
A partir de então, a contestaçãodaspoéticas normativas, a relaçãoque o artista estabe-
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lece com o real em seu processo criativo, os
valorespropriamente artísticos de uma obra, a
relação do fruidor com o objeto artístico e a
função da arte na sociedadeparecemseros grandeseixosa partir dos quais a reflexãoestéticase

mente, o interesseda Enciclopédiapor todos os
fazereshumanosvalorizao aspectoartesanaldas
artesplásticas,antesdepreciadasjustamentepela
evidênciadestefazer manual. Sea crítica de artes plásticasde Diderot hoje nos parecerisível,

desenvolve.
Com o movimento romântico, inaugura-

porque
naa obra,
maiorou
parte
tempo dedica-se
a
descrever
seja,do
a transcrever
com pa-

se a perspectivapropriamente moderna a respeito da obra de arte e a reflexão sobre o fazer
artístico setorna, manifestamente,o mote principal da criação. A reflexão crítica, que a modernidade enfatiza já no próprio processodo
fazerartístico, torna-separte importante da arte

lavras a estrutura e a fatura do quadro, não se
pode deixar de ler nesteprocedimento o imenso interesseque ele tem pelo que é propriamente pictórico na pintura.
A partir de Lessing,o teatro pode então
refletir sobre sua naturezade arte espácio-tem-

e evidencia tanto a perda do sentido unitário
do mundo - e, conseqüentemente,da arte, da
qual fala Gerd Bornheim (1998) - , quanto a
voluntária incompletude da obra, como assina-

poral, jogando com suasrelaçõescom asoutras
artes e com os elementos destasoutras artes.
Partindo do Laocoonte,podemos traçar uma linha - sinuosa, bem-entendido - que deságua

Ia Argan (1993).
No casodo teatro ocidental de linhagem
greco-cristã,tanto seudesenvolvimentoquanto
a reflexãosobresuanatureza,suaestruturae suas
principais manifestaçõessofrem uma primeira
clivagementre texto e espetáculo.
Reafirmando que só uma série de malentendidos e simplificaçõesna leitura da Poética de Aristóteles podem fazer dela a consignação do desprezo do filósofo pelo espetáculo,
acreditamos,no entanto, poder compreendera
precedênciaatribuída à escrita dramática pelas

no simbolismo, em Appia e em Craig.
Uma segundaclivagemnos apareceentre
o que se convencionou chamar de a teoria e a
prdtica teatrais.Acho que isto é o que mais nos
interessadiscutir neste momento, devido aos
preconceitosque paralisamum diálogo que poderia serextremamenteprodutivo entre criação
e reflexão. Evidentemente que, sobrenadando
no terreno movediço da criação teatral, aparece-nos a crítica. Gerd Bornheim, em sua interessantecoletânea Pdginas de filosofia da arte
(1998) - especialmenteno ensaio "Gênese e

poéticasnormativas à luz do modelo platônicocristão que, por longo tempo, regeuo mundo:
a superioridadeda Idéia sobreo sensíveljustifica a desvalorizaçãoda concretizaçãodo espetáculo. No belo texto Sobrea paisagem,Rilke afirma, com humor, que, para a arte cristã, só existem roupas, os corpos servindo apenas para
arder no inferno.
A articulação cênica que leva em conta
todos os elementosdo espetáculo,sem atribuir
precedênciaabsoluta ao texto, só começa a se
configurar a partir de meadosdo séculoXVIII,
quando a abstraçãodas relaçõesmatemáticas
cedevez à observaçãoda natureza,no bojo do
processoque culmina com a substituição do
paradigma cartesiano pelo paradigma newtoniano, que tem a física como eixo. Simultanea-

metamorfoseda crítica" -, relaciona a necessidade da crítica, em primeiro lugar, à perda do
sentido unitário do mundo a partir da progressiva dissoluçãodo princípio religioso que vigorou, tant bien que mal, até o Iluminismo e, em
segundolugar, à crise do conceito de representação artística como imitação'da natureza,que
ecoa a crise da representaçãocomo adequação
do conceito ao real.
A história da reflexão sobre a arte torna
evidente a dificuldade de compreensãoda tensãoentre o pensamentoe sua manifestaçãoestética na obra, o que se evidencia também na
dificuldade de compreensãoda relaçãoentre a
obra e seufruidor. A própria filosofia moderna,
que reconheceu,com Kant, o domínio do sensível como digno de reflexão,tem oscilado, ao
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longo do tempo, entre fazerda arte exemplo,
manifestação
do pensamento,
comoem Hegel,
por exemplo(que reitera a superioridadedo

entanto,a aparenteco-materialidade
da cenae
do mundo, que preside,segundoo sensocomum, especialmente
a relaçãoentreator e per-

modelo para a atividade reflexiva, como em
Heidegger, tendo talvez os fenomenólogos al-

fantasmada naturalidade da criaçãoteatral.
Em cena,há sempreum fundo falso. Le-

~nç~doumpontodeequilíbriono quedizres-

vandoaolimiteo argumento,
poderíamos
di-

logossobre o sensível), e entronizá-la como
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sonagem,obrigam-nos, de saída,a esconjuraro

peito à apreensãoda obra de arte pela reflexão

zer que, em cena, nada é, tudo representa.Em

hlosóhca.

cena,

!.

No domínio crítico, a obra de arte tem
sido consideradacomo reflexo das aparências,
como índice da perfectibilidade do real, como
meio de divulgação das idéias dominantes,
como manifestaçãodo espírito de uma época,

representaum homem. A representaçãocênica,
no entanto, não sedá por adequação,forma de
relaçãoque une, na filosofia clássica,o conceito
e o real, apesarda ambigüidade da linguagem.
Grossomodo,pode-sedizer que a representação

~

como reflexo da infra-estrutura econômica da
sociedade,como crítica do real, como arma para
a transformaçãodo real, como criadora de sentidos parao real, como denúnciada falta de sentido do real.
Os diversosmodos de abordagemda obra
de arte têm oscilado, de maneira geral, entre
privilegiar o conteúdo, suasmotivaçõese ramificações,e ater-se à análise da forma. Como
antídoto à crítica impressionista, alguns estudiosos limitam-se à descrição do que vêem,
apostandonuma utópica isençãodo olhar, sis-

por adequaçãotem como objetivo a verdade
(que o sujeito autentica por meio de juízos de
valor) e que a relaçãoestabelecidaentre o conceito e aquilo que ele representaé biunívoca.
A representação
cênicaescapado âmbito da verdade e da adequação,no entanto, um plano de
funcionamento ôntico é criado pela narrativa
cênica e, nele, a existênciaé regida por outras
leis e se apóia na multivalência da linguagem
artística, na multiplicação de sentidosque é sua
marcaconstitutiva.
Paracompreendermelhor estaoperação,

tematizadapela semiologia que dissecaexaustivamente a estrutura da obra, objetivando demonstrar que nenhum sentido a ela preexistee

podemos nÓsvaler dos estudos da semiologia,
tão bem desenvolvidos,no domínio do teatro,
por Anne UbersfeldI. Supondo que sejapossí-

que, do ponto de vista estético, só interessam
ossentidospor elacriados.A essascorrentesveio
juntar-se, mais recentemente,a estéticada recepção,que enfatiza, na análiseda obra, asvariáveisque o processode fruição acarreta.
No caso do teatro, que apresenta, por
meio de atores,as relaçõesentre os homens e o
mundo, a reflexão sobre a representação,sua
natureza, sua amplitude e suas conseqüências
torna-seessencial.Claro que estasdiscussões
são
fundamentaisem qualquer domínio da arte, no

vel isolar um signo no âmbito da representação
cênica, estesigno apresentariaum caráter,por
assim dizer, monstruoso, ao ser dotado de um
triplo referente:o mundo do espetáculono qual
seinsere;o mundo da ficção (da trama) do qual
faz parte e o mundo extra-cênicoque nos abarca a todos. Os sentidosconstruídospor estesigno dependemtanto de sua posiçãono interior
do conjunto de signosdo espetáculo(aí incluído o texto), quanto da relação do espetáculo
com o mundo, que é mediada,é evidente,pelo
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Ver especialmentesua trilogia Lire le théâtre,volumes I, 11(Lecoledu spectateur)e 111(Le dialoguede
théâtre)- os dois primeiros publicados pelas Éditions Sociales(respectivamenteem 1978 e 1991) e o
terceiro pelasÉditions Belin, em 1996.
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espectador. O exemploda coroausadapor Lear
na encenação de Strehler, de 1974, pode sintetizar o raciocínio: o objeto coroa é reconhecido
em função das coroas do mundo real; responde
ao texto de Shakespeare,que conta a história de
um rei e, por ser de papelão, como as coroas de
carnaval, expressa a concepção do espetáculo a

çando, no Brasil, um grande interesse pela
qualificação acadêmica dos profissionais de teatro. Deixando de lado o problema da inadequação dos métodos de avaliação dos órgãos financiadores de pesquisas, que aplicam às artes
critérios inspirados na produção científica, é

táculo. Nos últimos vinte anosvem se esbo-

respeitodo personageme da realezade um
modo geral. Numa interessanteinversãode

precisoreconhecerque a produçãode bibliografianacional,em nossaárea,creséeude for-

i

perspectiva, Anne Ubersfeld propõe que se leia

ma animadora.

"i

o signoteatralcriado pelo espetáculocomo o

No entanto,ainda se verifica um hiato

referente do signo textual e do objeto real, o que
cria uma espécie de curto-circuito nas tentativas de enquadrar o espetáculo no regime da representação/imitação do real extra-cênico.

entre a produção acadêmica, de cunho mais
propriamente historiográfico, e a atividade da
criação teatral, o que não é um problema exclusivamente brasileiro. Agrava-o, entretanto, a
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ção que a não-naturalidade do trabalho é mais
diRcil de ser percebida e aceita. Tanto porque o
senso comum acredita na "verdade" dos perso-

uma atividade crítica capaz de colocar em jogo
o sentido do teatro, em lugar de apenas somar
os pontos atribuídos a cada um dos elementos

t

nagens quanto porque os próprios atores acreditam na "verdade" das suasemoções e na adequação delas ao personagem que representam.2 Nos
demais domínios do espetáculo teatral, a crise do

do espetáculo, julgado de ler se, para obter o
conceito final pespegado à montagem. Com
honrosas exceções, a crítica se limita, em geral,
ao comentário de espetáculos no calor da hora,

fundamento de que falava Gerd Bornheim repercutiu de forma sensível, originando procedimentos de ruptura narrativa que, de modo geral, não atingiram o trabalho do ator, ressalvadas
algumas exceções, como o trabalho de Tadeusz
Kantor com a trupe Cricot 2, por exemplo.

encarando cada uma das produções como uma
mônada isolada do restante do universo teatral,
o que se reflete no método utilizado para a análise dos espetáculos.
Evidentemente, a tarefa de pensar o teatro não será esgotada por nenhuma destas
frentes, ao contrário, é preciso que suas iniciativas se multipliquem, se superponham, estabeleçam diálogos produtivos. Barthes considerava
que "o teatro é a prática que calcula o lugar olhado das coisas" (1982, p. 86). Isto supõe uma distância entre o palco e a platéia, mas, mais que
isto, uma distância reflexiva entre o criador e
sua obra.

Mas é, como dizíamos, no âmbito da atua-

Folhetim: Um olhar à distancia
A necessidade de pensar o teatro liga-se a estas
questões que procuramos sobrevoar e interessa
a todos os que estão envolvidos na criação, no
estudo e - por que não? - na recepção do espe-

2

ausência, nos órgãos de imprensa

Observo que a necessidadede escaparda atuaçãorealista-naturalistadesencadeouem profissionais de
teatro ocidentais um enorme interessepelasmanifestaçõesteatraisdo oriente e de culturas não européias: o estranhamentoda forma parecefuncionar como amuleto contra o predomínio do logocentrismo,
mas, transportadaspara um sistemade valoresque lhes é em grande parte estranho, estasformas apontam para o problema sem lhe dar verdadeiro encaminhamento. No meu entender, com este gesto,
substitui-se o absoluto da tradição ocidental pela nostalgia de um absoluto sens6rio-espititual que o
ocidente pareceenxergarno oriente.
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Folhetim se insere nestasencruzilhadas,
nestasarticulaçõesentre a reflexãoe o espetácu10,entre a criaçãoe o pensamentosobre a criação. Editado por uma companhia de repertório, Folhetim reitera o interessedo Teatro do
PequenoGesto pelo pensamentosobre a atividade teatral e pela formação de platéiase procura oferecer, de forma continuada, capltulos
sobretópicos importantes para o trabalho cênico, optando pela variedadetemática e pelo ecletismo dos enfoquescomo forma de apresentar
a multiplicidade e a riqueza do mundo que gira
em torno dos palcos.
Paraescolheros artigosveiculados,Folhefim tem como princípio orientador o viés ensaístico, isto é, o desenvolvimentode uma estrutura de reflexãoque tenha como espinhadorsal
uma questão.Pensarcriticamente é perguntar
pelo sentido das coisas.Aprender que estaatitude devepresidir nossaprática é, ou deveriaser,
um dos objetivos de nossatrajetória como viventese, evidentemente,como profissionaisde
teatro.
Isto nos livraria de algunspercalços:o primeiro delesé o utilitarismo com que a reflexão
é encarada - como uma espécie de repositório

acreditandoque isto fará "secara inspiração",o
que vem ao encontro do que falávamoshá pouco a respeitodo mito da espontaneidadeda arte
do ator (e que inclui a supostaco-materialidade
entre ator e personagem).É precisorepetir sempre: toda prática criativa manifesta um modo
de pensara criaçãoe é uma elaboraçãoaltamente sofisticadaque não pode prescindir do reconhecimento e da explicitação de seu subtexto.
Reconheceristo fertiliza o trabalho, desdeque
se tenha persistênciasuficiente para ultrapassar
a franja da facilidade,do "é assimporque eu sinto assim"e tantas outras expressões
familiares a
quem lida com o dia-a-dia da criação teatral.
Não é o excessode pensamentoo que paralisao
trabalho, mas a falta dele.
Por fim, é preciso também reconhecer
que muitas elaboraçõesteóricasque têm o teatro como objeto não se dão sequerao trabalho
de estabelecer
elosentre o domínio propriamente teatral e o aparato crítico que lhes servede
moldura e que, muitas vezes,provém de outros
domínios do pensamento.Como arte espáciotemporal, o teatro solicita uma análiseinterdisciplinar, masé precisonão perder de vista que a
atividade teatral deve ser o crivo pelo qual to-

de soluçõesou receitas que podem ser transpostasmecanicamentepara nossaatividade teatral. A elaboraçãoteórica é, muitas vezes,sumariamente desvalorizadase nela não se vê uma
imediata aplicação ao trabalho cotidiano de
criação.O jogo que pode ser desenvolvidoentre quem elabora criticamente uma questão e

dos estesaportesdevem passar,casocontrário,
desconsideradoem sua especificidade,o teatro
setorna mero exemplo de teoriasalheiasa ele.
A revista Folhetim reverbera também a
presençade uma dramaturgista na companhia:
a necessáriacirculação entre os três objetivos
principais do Teatro do PequenoGesto- a cria-

quem estáàs voltas com a estruturaçãode um
personagemou de um cenário, por exemplo,
pareceescaparao leitor desatentoou tão autocentrado que não percebea analogiaentre estes
processoscriativos.
Um segundo percalço é o medo que os
artistas têm da formalização do pensamento,

ção de espetáculos,as oficinas e a editoria da
revista - tem como vértice a preocupaçãode
aprender a pensar e manifestar isto de forma
compreensível para espectadores e leitores.
Aprender a pensarteatro.Aprender a pensarteatralmente. Tornar o pensamento visível ali
onde sepensaque ele é "natural".
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