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“It was beautiful.
And so I began to like dancing very much.”

George Balanchine
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RESUMO
O conceito de Dramaturgia tem aparecido bastante e em diversas
significações nas artes, de forma a estender seu campo de atuação a limites difíceis
de visualizar. Aqui se apresenta uma investigação do seu funcionamento e suas
possibilidades, para criar uma concepção do trabalho dramatúrgico, evidenciada
como a manutenção das capacidades comunicativas das obras de arte. Em seguida,
numa análise de duas obras cênicas de Dança criadas a partir de referências
literárias – Quadrilha (1987) de Décio Otero para o Ballet Stagium, baseada no
poema (1954) de Carlos Drummond de Andrade (1902 - 1987); e Santa Cruz (1996)
de Márcia Milhazes, baseada no romance Dom Casmurro (1899) de Machado de
Assis (1839 - 1908) – encontram-se exemplificações do funcionamento dos
processos de comunicação construídos por seus diversos autores, no sentido de
manter o contato com seu público, com sua idéia de origem, com a obra que lhe
serviu de base.

PALAVRAS CHAVE: Dramaturgia, Dança, Literatura.
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ABSTRACT
The concept of Dramaturgy has appeared increasingly and in many
significations in the arts, thus extending its use to limits that are hard to visualize.
Here what is presented is an investigation of its working process and its possibilities,
creating a conception of the dramaturgical work, which can be perceived as the
persistence of a work of art communicational capacity. Following, in an analysis of
two scenic Dance works created from literary references – Décio Otero‟s Quadrilha
(1987) for the Ballet Stagium, inspired on the poem of Carlos Drummond de Andrade
(1902 - 1987); and Márcia Milhazes‟s Santa Cruz (1996), inspired by Machado de
Assis‟s (1839 - 1908) novel, Dom Casmurro (1899) – there are exemplifications of
the communicational process functioning, as developed by its many authors, in a
proposal interested in keeping the contact with their public, with their original idea
and with the work that they used as inspiration.

KEY WORDS: Dramaturgy, Dance, Literature.
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INTRODUÇÃO : O Corpo e a Palavra num Mesmo Lugar

ANTES, O MODERNO E DEPOIS
A proposta da busca por uma identidade nacional passa pelas artes no
sentido do encontro de uma forma de expressão específica, não dependente das
referências estrangeiras e focada nos elementos nativos. Em diversos países, esse
processo se deu no período Romântico, no entanto, no Brasil, apesar de tentativas
como as de José de Alencar (que nos seus romances indianistas tentava construir
uma noção de nacional, de brasileiro, mas que ficou ligada ao pensamento
eurocêntrico da época), ele só se desenvolve no Realismo e se concretiza durante o
Movimento Modernista. Curioso que, nos países que já haviam delimitado uma
identidade nacional, o Modernismo aparece como movimento mais técnico, como
pesquisa e busca por novas formas de se realizar o trabalho artístico, como proposta
de inovação, enquanto no Brasil é preciso compreender uma mistura do caráter
inovador com a busca pelo tradicional, pelo típico, pelo elemento intrinsecamente
brasileiro, pela brasilidade.
No moderno em literatura brasileira, exemplos como o de Mário de Andrade,
Machado de Assis, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, mostram a
busca por uma língua nacional, por uma forma de expressão genuinamente
brasileira, por uma sintaxe, um léxico, uma tônica brasileira, que aponta
vigorosamente para essa área de intercâmbio moderno-tradicional. No moderno em
dança, o conflito é semelhante: a dança moderna busca maneiras novas de
expressão, maneiras mais sinceras, pessoais e diretas que as trazidas pelas
técnicas clássicas e pelo repertório. Uma construção mais individual, ao mesmo
tempo em que mais consciente do conjunto dos envolvidos nela, conforme levada
adiante pelas propostas do contemporâneo, passa a abarcar a arte de referência, a
citação. Citação ao clássico, ao estrangeiro, ao moderno, ao indivíduo, ao coletivo...
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citação ilimitada. Nesse sentido, pode-se encontrar obras coreográficas brasileiras
de referência, por exemplo, no trabalho do Grupo Corpo, do Ballet Stagium, e ainda
mais atualmente, na São Paulo Companhia de Dança.
Se na literatura se encontram novas formas de posicionamento do autor,
desde os trabalhos do romantismo, porém mais enfaticamente nas vanguardas, que
vão desaguar em processos como o psicologismo literário, o discurso indireto livre, a
diminuição do enredo e a extensão do pensamento e da reflexão, paralelamente em
dança pode-se acompanhar os projetos de modernização, com propostas de
adaptação daquilo que já era feito, tanto no balé romântico, como no neoclássico, no
moderno e no contemporâneo. O foco que a literatura põe no trabalho com o
narrador, a dança põe no trabalho com o intérprete: vemos o „corpo instrumento‟
(NAVAS, 2007) da dança clássica, cada vez mais ganhando uma individualidade
cindida há muito pelos processos de standardização, padronização da técnica; o
„corpo destino‟ (NAVAS, 2007) do moderno passa a poder se expressar dentro da
dança, assim como os autores passaram a desenvolver estilos mais pessoais, desde
o romântico e os narradores e as personagens crescentemente tenderam à
complexidade. Também complexa é a relação no moderno dos bailarinos com seu
trabalho: se antes o bailarino era um instrumento da realização do coreógrafo, cada
vez mais ele vai assumindo seu papel, tanto de autor como de obra: “en danse,
l‟interprète – plus encore que le chorégraphe – est souvent le gardien du sens (...):
c‟est par le danseur que les choses circulent et nous traversent”1 (NEDDAM, 1997
pp.48-50).
Ao se considerar que parte da proposta modernista é também a de inovação
da ordem teórica, filosófica, acerca dos elementos presentes na arte, podemos ver o
uso da noção dramatúrgica aparecendo crescentemente, acompanhando a noção
dessa prática. No entanto estudos modernos de dramaturgia vão apontando cada
vez mais para significações desse termo diferentes do tradicional e aristotélico, e
com essa abrangência, cada vez mais é possível buscar em trabalhos clássicos
noções e aspectos de Dramaturgia que precedem o uso agora apropriado da

1

“Em dança, o intérprete – ainda mais que o coreógrafo – é frequentemente o guardião do sentido
(...): é pelo bailarino que as coisas circulam e nos atravessam”
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palavra, assim “l‟idée d‟une dramaturgie en danse a probablement toujours existé,
mais c‟est seulement dans les phases plus récentes de l‟histoire de la danse qu‟elle
est devenue „une pratique consciente”2 (KERKHOVE, 1997 p.20), mais que isso,
apenas nessas fases mais modernas ela se tornou uma prática nomeada, e em
abundância de aparições e significações, mas que remetem frequentemente a
práticas idealizadas por Noverre em suas Cartas sobre a Dança, nos permitindo
pensar “Jean-Georges Noverre, comme le premier dramaturge de danse” 3
(KERKHOVE, 1997 p.20).
*
Cruzando interesses: linguagens distintas, não obstante, dança e literatura se
interpelam constantemente, em „áreas de fronteirização‟ (NAVAS, 2008). Foi assim
já no clássico, com o uso do libreto e também com as coreografias baseadas em
obras literárias e com enredo. É assim ainda, com obras coreográficas que discutem
procedimentos de criação verbal, e também com obras desenvolvidas a partir de
referências escritas, faladas, narradas.
Este trabalho se desenvolve a partir de duas obras coreográficas de criadores
distintos, de locais distintos, criadas a partir de obras literárias de tempos distintos,
de autores distintos: Quadrilha (1987) de Décio Otero para o Ballet Stagium,
baseada no poema homônimo (1954) de Carlos Drummond de Andrade (1902 1987); e Santa Cruz (1996) de Márcia Milhazes, baseada no romance Dom
Casmurro (1899) de Machado de Assis (1839 - 1908). A proposta é a análise do
funcionamento da Dramaturgia em obras coreográficas adaptadas do universo
literário.

2

“A ideia de uma dramaturgia em dança provavelmente sempre existiu, mas é somente nas fases
mais recentes da história da dança que ela se tornou uma prática consciente”
3

“Jean-Georges Noverre como o primeiro dramaturgo em dança”
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METODOLOGIA: SÍLABAS PARA ESTE CORPO
A construção deste trabalho se dá a partir da investigação acerca de
possibilidades de funcionamento da Dramaturgia em duas obras coreográficas
criadas a partir de obras literárias. O texto que aqui se apresenta compreende um
capítulo inicial de caráter teórico, em que são analisadas e discutidas algumas das
diversas proposições encontradas acerca do que seja a dramaturgia aplicada à
dança, partindo dos referenciais clássicos da palavra e tentando propor uma
utilização do termo que sirva para a ilustração dos fenômenos aqui retratados.
Para tanto, este trabalho trata de dramaturgia, inicialmente, em três aspectos
distintos, que nomeei Método, Processo e Efeito: três possibilidades de
compreensão do trabalho dramatúrgico, cujos nomes sugiro pela adjetivação das
características variadas que foram encontradas, durante a pesquisa, como
associadas à dramaturgia, e categorizadas por sua funcionalidade relativa.
Para o estudo da dramaturgia dentro das obras espetaculares, há uma
sugestão de „momentos‟ pelos quais passa uma obra, a saber: Criação, Produção e
Apresentação. Apesar de aparecerem isolados, há ciência de que não são
momentos independentes, afinal os processos de desenvolvimento em arte são tão
variados quanto seus produtos. A idéia é a de isolar esses momentos por suas
características típicas, porém sem delimitar que eles ocorram numa determinada
progressão temporal específica: estes momentos poderiam acontecer em qualquer
ordem, se sobrepondo e reajustando, se adiantando e se retomando, se refazendo,
em combinações que não têm limites claros. A tentativa não é de delimitar as regras
do jogo, mas de sistematizar, para poder observar melhor.
Também nesse sentido é que trato de dramaturgias específicas. Pensando no
papel do dramaturgo, como construído nas primeiras partes do texto, passo a
associar essa função aos três momentos de desenvolvimento das obras – criação,
produção, apresentação – bem como às três percepções de funcionamento da
dramaturgia – método, processo, efeito – cruzando os conceitos tentando achar
respostas para a seguinte pergunta: neste tal momento da obra, compreendendo
dramaturgia desta tal maneira, como seria o seu funcionamento? É neste ponto que,
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para diferenciar as variadas possibilidades de funcionamento da dramaturgia
levantada, proponho outros tipos de dramaturgia, em outros nomes, novamente por
processos simples de adjetivação das qualidades que a cada tipo atribuí.
O levantamento de material para a construção destas especificações (que se
explicam um pouco mais no Anexo 1) se deu de maneira desprendida: a partir dos
estudos acerca de dramaturgia é que encontrei diversas noções variadas sobre seu
funcionamento, noções que depois agrupei conforme certas semelhanças e a partir
das quais consegui criar as propostas aqui presentes. Este trabalho se orienta pelos
estudos de Semiótica de Peirce4, que proporia a divisão das categorias
apresentadas sempre em tríades, porém o que aqui se encontra não é uma tentativa
de criar categorias e buscar suas justificativas, mas pelo contrário, evidenciar
algumas categorias presentes nos registros de diversos pensadores da arte, e
investigar suas ligações para cercá-las e compreendê-las melhor.
No momento seguinte, trato da questão da repetição e do acúmulo, dos
processos característicos das obras cênicas que, ao serem apresentadas e
reapresentadas, e remontadas, e recriadas, passam constantemente por etapas de
reavaliação daquilo que foi produzido, de reformatação, gerando obras cada vez
com cargas maiores e sobrepostas de pensamento e idéias para sua realização.
Para tanto, uso de processos de especulação e dedução a partir das diversas
sugestões que encontro nas referências bibliográficas deste trabalho e que, no
intuito de manter seu senso original, evitando uma maior manipulação do conteúdo
proposto

por seus autores,

neste trabalho se

apresentam abundante

e

constantemente em forma de citação direta.
A parte final deste primeiro capítulo funciona como uma espécie de
conclusão, apresentando uma tentativa de arremate dos diversos pontos teóricos
levantados até então, sob a visão específica de seu funcionamento para uma obra
coreográfica desenvolvida a partir de uma referência literária, propondo aquilo que
me parece a maior substância desta pesquisa, a especulação acerca do que é que
se adapta nas obras.

4

Charles Sanders Peirce, filósofo, lógico, pensador americano, 1839 – 1914.

12

O segundo capítulo discute, principalmente, os dois exemplos que foram
estudados nesse trabalho. Iniciando pela retomada dos pontos acerca do trabalho
do dramaturgo na adaptação, continuando com a especificidade das obras
estudadas, sua característica de retratar temas relativos ao Brasil e à brasilidade,
finalmente oferecendo uma breve análise das obras coreográficas, porém construída
principalmente a partir das referências do que já foi escrito acerca das obras
literárias. Esta proposta pretende aproximar os conteúdos das obras em questão,
demonstrando que o cerne das obras originais se encontra nas obras adaptadas,
motivo pelo qual são aqui consideradas sucessos de adaptação, e também pelo qual
vêm integrar o corpus desta pesquisa. O contato com as obras se deu por registros
em vídeo cedidos pelas companhias, bem como alguns registros impressos de
ordem teórica e crítica, além de entrevistas, press releases e outras formas de
divulgação.
É por considerar o caráter de novidade desta pesquisa, pela consciência de
que ela não pretende esgotar o assunto, muito pelo contrário, se apresentando como
uma primeira e uma possível sistematização daquilo que é feito atualmente no
trabalho do dramaturgo de dança, que o texto se encerra com uma brevíssima
conclusão, que vai apenas retomar alguns pontos anteriormente trabalhados, num
tom de abertura à investigação. A conclusão desta pesquisa é o próprio texto aqui
apresentado. Seus maiores atributos teóricos podem ser encontrados na parte final
do primeiro capítulo, e suas tentativas de demonstração/verificação estão no corpo
do segundo capítulo, com as análises dos exemplos.
A proposta aqui desenvolvida não é a de apresentar um pensamento
supostamente definitivo sobre dramaturgia e sobre o funcionamento das obras de
arte, mas o de especular dentro de situações plausíveis, com o apoio do corpus
bibliográfico investigado e a partir de sugestões e criações do próprio autor, tentando
identificar

possibilidades

de

compreensão,

delimitações e regras.
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sistematizações,

mais

do

que

CAPÍTULO UM : O Corpo e Além das Palavras

DRAMATURGIA, DRAMATURGIAS
Dentro do campo do Teatro, em seu sentido clássico, Dramaturgia carrega
como significado “escrita da ação” e, assim, seria o trabalho de um autor teatral,
referente à criação de um texto, que corresponde ao que será encenado.
Modernamente, depois do trabalho de teóricos como Artaud e Brecht, o conceito foi
diversas vezes reformulado e readaptado, na tentativa de caber melhor aos métodos
e procedências utilizados. “Depois de Brecht, a dramaturgia teve seu sentido
ampliado, compreendendo a estrutura interna da obra” (PALLOTTINI, 2006 p.14). De
certa forma, em algum momento, a palavra abandonou o seu significado estreito,
original, platônico, passando a ser uma expressão – de definição incerta e
abrangente – usada frequentemente e com significados dos mais diversos.
Quase um grau de indefinição, dramaturgos se perdem entre autores,
encenadores, ensaiadores, criadores, diretores, produtores, pesquisadores e
intérpretes, mesmo se “la dramaturgie a toujours quelque chose à voir avec des
structures (...) il s‟agit de composition.”5 (KERKHOVE, 1997 p.21). Ou seja : uma
questão de ponto de vista determina suas funções, suas influências sobre a obra:
seu próprio trabalho, em muitas significações, pode ser entendido como uma
aplicação de um ponto de vista.
Pavis (2001 p.117) aponta para a diferença em língua alemã dos termos
Dramatiker e Dramaturg, que soluciona naquele idioma o impasse do domínio e
referência ao textual: Dramatiker é aquele que escreve o texto da encenação,
enquanto Dramaturg é aquele que cuida da realização cênica da obra. No entanto,
pós-artaudianamente o escorregamento das funções sugere o trabalho conjunto da
5

“A dramaturgia tem sempre alguma coisa ligada a estruturas (...) trata-se de composição”
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escrita e da encenação. Mais que isso, a encenação passa a ser tida como um tipo
de escritura, de forma que pode-se compreender que “texto é (...) tanto aquilo que
se diz quanto o que não se diz, mas aparece sob outra forma, como gesto,
expressão, entonação, descrição, no espetáculo final” (PALLOTTINI, 2006 p.14).
“Nesta acepção, a dramaturgia abrange tanto o texto de origem
quanto os meios cênicos empregados pela encenação. Estudar a
dramaturgia de um espetáculo é, portanto, descrever a sua fábula „em
relevo‟, isto é, na sua representação concreta, especificar o modo
teatral de mostrar e narrar um acontecimento” (PAVIS, 2001 p.113).
Essa talvez seja uma das grandes percepções apresentadas por Pavis em
seu Dicionário (2001): a noção de que a dramaturgia engloba os meios cênicos de
realização de uma obra, o que possibilita a compreensão do exercício da
Dramaturgia não mais apenas como uma aplicação individual, como seria no seu
sentido clássico, mas como um coletivo de eventos, de escolhas, de possibilidades,
de realizações de uma obra artística. Assim, “le travail dramaturgique (...) c‟est
chercher une route par laquelle on arrive à „ranger‟ et structurer tout le matériel qui
arrive „sur la table‟ en travaillant à une production et essayer surtout de „ne pas
refaire aujourd‟hui ce qu‟on a déjà fait hier‟.”6 (KERKHOVE, 1997 p.19). Como
exercício de composição cênica, o trabalho de Dramaturgia cobra de seus
executores a novidade, o ineditismo, (e, às vezes, numa febre pós-romântica) o
genial. “A dramaturgia é (ou deveria ser) um ato de criação (...) um ato de rebelião
quase permanente.” (PALLOTTINI, 2006 p.9).
No tempo atual, as bases para a execução e compreensão de um sentido de
dramaturgia nas obras artísticas podem ser buscadas em “uma das programáticas
intenções da modernidade: o estabelecimento de circuitos dramatúrgicos que
promovam contato intenso e crescente entre criadores e platéias” (NAVAS, 2006) de
forma que a dramaturgia assim se apresenta como um exercício de contato. Não
que essa percepção extrapole as premissas de Pavis, ele as reafirma, levando,
6

“O trabalho dramatúrgico (...) é encontrar uma rota pela qual se consiga „organizar‟ e
estruturar todo o material que se tem disponível “à mão” no trabalho de uma produção, e
tentar, acima de tudo, „não repetir hoje aquilo que já foi feito ontem‟.”
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porém, a discussão um pouco mais longe: ao público. Está em questão não apenas
o momento de criação ou o de produção de uma obra, mas, acima de tudo, o seu
destino, a apresentação, o seu objetivo de realização cênica e espetacular.
E de fato, esse é um caminho artístico revelado pelos diversos reformadores
das artes, em seus respectivos campos: a busca crescente por formas de contato
maiores (que contemporaneamente desembocam no extremo do interativo artístico).
Busca esta que não é exatamente pelo novo, mas pela essência, pela possibilidade
de expressão mais sincera: “l‟art cherche l‟autonomie de son langage”7 (OUAKNINE,
1997 p.7), busca a sua propria identidade de expressão, desapegada das
referências diretas do tangível, do verbal e do narrativo, que por bastante tempo se
relacionaram às artes visuais, cênicas e literárias, quase como limitações e passam
a ser usadas no Moderno como impulso, como possibilidades de criação, quando
“como ferramenta, ele [o discurso verbal] insinua-se em formas polissemicamente
artísticas, ocupando o papel de uma espécie de catalisador, promovendo a
ampliação de potenciais comunicativos, articulando memórias” (NAVAS, 2009).
Passamos a uma era de articulações. Sobretudo a articulação criador-obrapúblico, sensível em tantas obras modernas de arte. O trabalho do dramaturgo se
estende sobre campos diversos, transitando entre muitas funções, como agente de
união, como uma forma de manutenção do centro gravitacional – por assim dizer –
da obra. O exercício de dramaturgia pode ser entendido contemporaneamente como
a percepção da obra como um todo, não apenas em si, durante a sua realização,
quando “o dramaturgo é (...) o primeiro crítico interno do espetáculo em elaboração”
(PAVIS, 2001 p.118), mas em relação à sua percepção, pois a obra se completa ao
atingir o público, ao tocar o público e sensibilizá-lo, despertá-lo, chocá-lo, ou
qualquer outro que seja o contato que propõe.
“Yano disait dans la revue Dérapages (avril 1983): „Je considère
l‟espace scénique comme un fragment d‟espace mental. La vraie scène
se trouve donc dans la tête du spectateur ou bien entre le spectateur et
le scène(...) ; Ce qui m‟intérresse le plus, c‟est le rapport subtil et

7

“A Arte busca a autonomia de sua linguagem”
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imprévisible entre l‟espace réel et l‟espace mental(...). Quand la surface
en quelque sorte polyédrique du corps se relie avec l‟espace réel du
théâtre et avec l‟espace mental du spectateur, dans une oscillation
imperceptible et irrégulière, l‟espace poétique naît‟”8 (SCHULMANN,
1997, pp.40-41).
O trabalho do dramaturgo é assegurar que se complete o espaço poético,
permitindo que através do contato a obra possa comunicar. Dramaturgia, de forma
simplificada é justamente isso: a preocupação com a possibilidade de comunicação
de uma obra. Ordenando o funcionamento da comunicação entre as diversas
linguagens envolvidas em cada produção artística, suas traduções e transcrições
entre diversos elementos, Dramaturgia aparece como um Método de trabalho e
criação artística. Coordenando um conjunto de propostas e idéias, de intenções e
possibilidades de realização de um trabalho, Dramaturgia se apresenta como um
Processo de desenvolvimento artístico. Assumindo o objetivo de comunicação com
alguém, a proposta de realização da obra para o público, direcionando a obra para
esse melhor funcionamento, Dramaturgia se apresenta como um Efeito que se
percebe através da realização da obra. E “peut-être que la dramaturgie, quand elle
est bien menée est aussi une forme de poésie, une façon d‟approcher la réalité...” 9
(KERKHOVE, 1997 p.25).
Com esta proposta inicial é que se pode aprofundar o estudo do significado
de Dramaturgia para a obra, a partir desses três vieses: Dramaturgia como Método,
como Processo e como Efeito. Semioticamente, essas três categorias se
apresentam interligadas, e por essa mesma razão – a semiótica – são três as
classes apresentadas. Num sentido histórico, é possível ver os três termos como
progressivos em relação ao pensamento sobre Dramaturgia, a uma historiografia,
8

“Yano disse na revista Dérapages (Abril 1983): „Eu considero o espaço cênico como um
fragmento do espaço mental. A verdadeira cena acontece na mente do espectador, ou bem
entre o espectador e a cena (...); O que mais me interessa é a ligação sutil e imprevisível
entre o espaço real e o espaço mental (...). Quando a superfície em alguma forma poliédrica
do corpo se liga com o espaço real do teatro e com o espaço mental do espectador, em uma
oscilação imperceptível e irregular, o espaço poético nasce.‟”
9

“Talvez a dramaturgia, quando bem aplicada, seja também uma forma de poesia, uma
forma de percepção da realidade.”
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por assim dizer, da Dramaturgia, como se eles correspondessem, portanto, também
à progressão do pensamento em Arte.

DRAMATURGIA COMO MÉTODO: TÉCNICA TRADUTÓRIA
Compreendida como método, Dramaturgia seria uma das muitas opções
possíveis para momentos da construção de um espetáculo. Parte de um eixo de
unidade que deriva da idéia clássica, platônica de Dramaturgia – e de seu
significado original, „escrita da ação‟ – com os três pontos de unidade, Tempo, Ação
e Espaço. Dessa forma, como método, dramaturgia tende ao normativo, à
evidenciação do que é cabível e funcional e da repetição e reprodução desses
elementos evidenciados. Apropriando o conceito para o uso em obras coreográficas,
pode-se compreender a noção de Dramaturgia como Método como uma forma de
tradução, de transposição de conteúdos, de uma linguagem a outra (do escrito ao
cênico, ao visual, ao coreográfico, ao sonoro).
“Pour Aristote, Le récit (diégésis) est un des deux modes de l‟imitation
poétique (mimésis), l‟autre étant la représentation directe des événements par des
acteurs parlant et agissant devant le public”10 (GENETTE, 1969 p.50), nesse sentido
original no termo, privilegia-se a origem escrita, o sentido de escrita e escritura,
porém não se restringe a ele, assim dramaturgia pode ser associada aos processos
de narratividade presentes em diversas obras (no caso de interesse, coreográficas),
mas não apenas a isso. “L‟art parle mais annule la narrativité dans laquelle il se
présente”11 (OUAKNINE 1997 p.13). Não se sugere que os balés narrativos tenham
por definição a sua dramaturgia desenvolvida como técnica tradutória, mas é preciso
levar em conta essa associação que foi feita, por muito tempo, até como crítica do
Clássico e do narrativo em dança.

10

“Para Aristóteles, o discurso (diegese) é uma das duas formas de imitação poética
(mimesis),a outra sendo a representação direta dos eventos pelos atores ao falar e agir
perante o público”
11
“A Arte fala, mas anula a narratividade na qual se apresenta”
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DRAMATURGIA COMO PROCESSO: ORGANIZAÇÃO DA REDE
A partir das considerações de Pavis (2001 p.113), pode-se supor o
funcionamento de dramaturgia como uma rede, englobando diversos envolvidos e
suas decisões no momento de desenvolvimento da obra. As decisões, inclusive, são
a base dessa noção: Dramaturgia é o que é feito da obra pelas pessoas que a
fazem, a partir de seus campos de ação respectivos, de forma que a
intencionalidade é a grade característica desse viés.
O eixo de unidade que guia esse conceito vem de Noverre e da sua
compreensão da obra cênica como um trabalho de „arte total‟, em que cada
elemento (visual, espacial, sonoro, coreográfico, cenográfico, técnico, pessoal etc.)
cumpre um papel e é capaz de alterar o resultado final da obra, de forma que todos
os envolvidos na obra, através de suas decisões, vêm compor a rede dramatúrgica.
“A Dramaturgia Coreográfica envolveria, assim, a técnica artística de um espetáculo
criada a partir do fluxo de eventos ou a invenção e resolução de quebra-cabeças
simultâneos” (SCHULZE, 2007 p.5) Assim, como processo, o trabalho do
responsável pela dramaturgia é o da direção dos sistemas de decisões envolvidos
na obra, tentando manipular a criação e a organização da rede, através da previsão
de quem pensará o que, decidirá o que e qual a participação que cada envolvido
terá naquilo que chega ao público como produto final.

DRAMATURGIA COMO EFEITO: ÍMÃS E TENSÕES
Esta noção se desenvolve a partir de um eixo de unidade que tem como foco
o Interpretante (como considerado nos trabalhos de semiótica, de Charles Sanders
Peirce), aquele que realiza a interpretação dos signos. A grande inovação do
trabalho de Peirce com relação à semiologia saussureana é a inclusão do terceiro
elemento no processo de significação: Saussure já considerava a existência de um
significante e um significado, enquanto Peirce transforma a relação numa tríade
fundamento, objeto e interpretante, considerando que só a partir da interface com
quem o interprete é que um signo pode funcionar e o processo de significação
acontecer (SANTAELLA, 2005 pp.48-50). Trazendo essa questão para o âmbito das
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artes da cena, pode-se dizer que a obra só se realiza completamente devido a suas
apresentações, seu contato com um público. Sob essa consideração é que
dramaturgia deixa de ser algo percebido na construção da obra, e passa a assumir
uma característica de Efeito: Dramaturgia é o Efeito de comunicação da obra com o
público, efeito que acontece em diversos níveis, graus e qualidades e depende tanto
to trabalho em si como da platéia, num estabelecimento de tensões que sustentam a
existência, a compreensão e a realização da obra, como se fossem um conjunto de
ímãs que se sustenta holisticamente, apenas através de sua totalidade, e um projeto
de Dramaturgia “consiste peut-être à reconnaître l‟organicité de cette logique interne
[du devenir scénique]”12 (ADOLPHE, 1997 p. 33)

DRAMATURGIAS ESPECÍFICAS13
Levando em conta as possibilidades de compreensão do funcionamento da
Dramaturgia expostas, é possível desenvolver acerca de especificidades de
momentos desse funcionamento. Considere três estágios de desenvolvimento pelos
quais passaria uma obra de arte, aqui nomeadamente: Criação, Produção e
Apresentação.

Criação é o momento da gênese do projeto. O surgimento da idéia e seu
amadurecimento; nessa etapa, o trabalho dramatúrgico tem suas maiores diretrizes,
pois é aí que normalmente surgem as propostas que guiam o projeto, ou seja, é
nesse momento que se delimita o ponto de convergência dos ideais realizadores,
portanto o ponto central da Dramaturgia que se está construindo.

12

“consiste talvez em reconhecer a organicidade dessa lógica interna [do desenvolvimento
cênico]”
13
No Anexo 1, há um quadro sintético que apresenta essas dramaturgias específicas a partir
de seus contatos com os três momentos de desenvolvimento da obra e as três
possibilidades de funcionamento da Dramaturgia, bem como uma nota explicativa sobre a
quantidade de termos apresentados nesse trabalho.
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Tratando de Dramaturgia como um Método que vai ser seguido no
desenvolvimento desse projeto, é em seu momento de criação que o autor/criador
vai poder delimitar as suas intenções de significação, o que é que ele deseja
transmitir com a obra, qual o seu sentido, a partir ou não de algo de origem prévia,
estabelecendo as guias que serão posteriormente projetadas para as outras
linguagens envolvidas, em traduções específicas, nesse sentido, pode-se tratar da
Dramaturgia desse momento como uma Dramaturgia Projetada.
Considerando Dramaturgia como um Processo, este momento inicial, a
criação, pode ser visto como a etapa em que os criadores imaginam, ilimitadamente,
os seus objetivos artísticos; neste momento, o processo dramatúrgico é linear, pois
em condições ideais (caso não houvesse limitações para a realização da obra), o
projeto caminharia sem tensões por esta trilha estabelecida, direto a seu objetivo,
por isso pode-se referir à Dramaturgia desse momento como uma Dramaturgia
Idealizada. É um equivalente teórico das propostas de Dhiaghilev, que “envisioned
ballet as a perfect blending of choreography, dancing, music, and décor, and this
desire for total excellence remains a noble – though often prohibitively expensive –
ideal”14 (ANDERSON, 1974 p.86), propondo trabalhos artísticos mais colaborativos.

*
Produção é a etapa do desenvolvimento artístico e administrativo da obra. É
o momento em que a dramaturgia fica mais densa, pois passa a ter que lidar não
apenas com as propostas e idéias, mas também com o conteúdo real, com o que
está disponível de fato, com as características reais de material, pessoas,
disponibilidades, orçamentos, capacidades etc.
É nessa etapa que, compreendendo Dramaturgia como um Processo,
veremos a criação da rede formada dos diversos conjuntos de realização, decisão e
desenvolvimento do projeto, por parte de todos os envolvidos. Num ponto de vista
14

“visionava balé como uma mistura perfeita de coreografia, dança, música e décor, e esse
desejo por uma excelência total permanece um ideal nobre – mesmo que frequentemente
proibitivamente custoso”
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que preza a intencionalidade tanto quanto o caráter decisivo dos elementos
acidentais (não planejados) que podem interferir na obra, vê-se aquela inicial
Dramaturgia Idealizada (linear) sendo atravessada, manipulada, interferindo,
atingindo, conflitando, competindo, disputando com diversas outras propostas,
algumas lineares, algumas organizadas em grupos e redes maiores, de forma que
se sobrepõem, se cobrem ou se tocam, completando aquilo que vai ser a grande
rede dramatúrgica do desenvolvimento do espetáculo. Como essa rede se
desenvolve precisamente a partir da linearidade inicial e todos os seus elementos
lidam direta ou indiretamente com ela, como se ela fosse um ponto central a que os
outros almejam, a Dramaturgia desse momento é tida como uma Dramaturgia
Direcionada.
*
“Ao contrário do roteiro escrito, essa dramaturgia (...) estará disponível para
avaliação apenas quando a audiência tiver oportunidade de experienciá-la e analisála durante uma apresentação” (SCHULZE, 2007 p.5): Apresentação é o terceiro
estágio evidenciado nas obras nessa pesquisa, e é o momento de realização do
espetáculo, é o momento em que a obra chega ao público, seu destinatário, e
portanto é o momento em que a obra cumpre o seu destino final. A noção do público
e do contato da obra compreende tanto as pessoas para quem a obra originalmente
se direciona, como também o espaço em que a obra será apresentada, as
condições do local, o momento histórico; e também as condições específicas da
apresentação, por exemplo os erros que podem ocorrer e as falhas, o melhor ou pior
desempenho dos artistas, o funcionamento de maquinaria e aparelhagem, o público
que de fato foi assistir ao espetáculo, suas características, preferências, estados
momentâneos, enfim, uma série virtualmente impossível de se limitar e especificar.
Considerando que a cada nova apresentação os efeitos propostos pelo
espetáculo, os seus elementos, acontecem novamente, repetidamente, porém
jamais idênticos, pela impossibilidade do material (acima de tudo o material humano)
envolvido, pode-se pensar que a cada récita do espetáculo vai se construindo uma
(em parte) nova Dramaturgia, a qual os envolvidos com a obra continuam
estendendo na rede dramatúrgica que já existia, imbricando-a no Processo
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dramatúrgico, permitindo novas compreensões do funcionamento da obra,
preparando-a para as próximas apresentações, pois “parfois naissent des conflits
entre ce qui est vu de l‟exterieur de l‟ouvre et ce qui en est perçu de l‟intérieur. La
dramaturgie est aussi ce qui permet de résoudre la dualité entre l‟intime et le
public”15 (ADOLPHE, 1997 p. 33) promovendo alterações ou mesmo firmando
opiniões que antes poderiam ser duvidosas ou incertas, formando aquilo que pode
ser chamado de uma Dramaturgia Cumulativa.
Durante a apresentação o público entra em contato com a obra através da
conclusão do conjunto de proposições de seus idealizadores, por meio das
execuções de seus realizadores, e inevitavelmente sujeita às características
especificas da percepção de cada membro da platéia.
“La danse travaille pour elle-même. Mais elle est aussi cette
matière qui, invisiblement, se propage. Elle travaille le corps. Elle
travaille l‟espace. Elle travaille le temps. Elle travaille la perception. La
dramaturgie est l‟étude de ce travail multiple, de ce tissage des
matières”16 (ADOLPHE, 1997 p. 33).
Assim, o momento da recepção é o momento em que o Efeito de Dramaturgia
pode ser percebido pelo público, num sentido de Dramaturgia Percebida que é
individual, variável para cada pessoa, mas que também participa do coletivo, pois o
público está partilhando não apenas da mesma récita, mas também do mesmo
momento histórico, da mesma sociedade. É como se o público, ao considerar a
obra, refizesse uma ou algumas das possíveis trilhas que a rede dramatúrgica
propõe, como se o público, ao estabelecer contato com o espetáculo, por ser o
responsável por sua significação (pois só é possível significar para algo ou alguém,
sem o receptor – o interpretante – não há conclusão do processo significativo),
passasse a fazer parte dele, como se fossem – público, obra, executores,
15

“às vezes nascem conflitos entre o que é visto do exterior da obra e aquilo que é
percebido do interior. A dramaturgia é também aquilo que permite resolver a dualidade entre
o íntimo e o público”
16
“A dança trabalha por si mesma. Mas ela também é essa matéria que invisivelmente se
propaga. Ela trabalha o corpo. Ela trabalha o espaço. Ela trabalha o tempo. Ela trabalha a
percepção. A Dramaturgia é o estudo desse trabalho múltiplo, dessa tessitura de materiais”
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realizadores, idealizadores – conjuntos de ímãs em equilíbrio: o conjunto funciona
porque tem todas as suas partes estabelecendo tensões e forças de diversos níveis
sobre cada uma das outras partes.

*
A Crítica de Arte se apresenta diretamente ligada a essa etapa dramatúrgica,
por tratar daquilo que um indivíduo pode apreender a partir do que observa e
participa. Os efeitos da crítica podem facilmente reverberar na Dramaturgia da obra,
a partir do momento em que os realizadores tomem conhecimento da fortuna crítica
produzida sobre seu trabalho, ou mesmo por enviar para as récitas indivíduos com
predisposições a ver ou a acompanhar o que se desenrola a partir de opiniões que
possam ter, criadas em relação àquilo que foi divulgado como fortuna crítica daquilo
que vão ver.

CICLOS E REPETIÇÕES
Pela sua abrangência, pode-se pensar que essa tríade de momentos da obra
Criação-Produção-Apresentação representa genericamente qualquer forma de arte,
sujeita posteriormente aos processos de acúmulo de recepções, com o passar do
tempo e a variação de públicos e críticas, mas é necessário considerar a
característica de mobilidade das obras de arte, destacadamente as cênicas: um livro
tem seu produto final, aquele que entra em contato com o público, idêntico a cada
tiragem, ou edição; apenas depois de esgotado é que o autor poderá refazer seu
texto, alterando sua obra conforme quaisquer propostas que tenha “para que (...)
emende na segunda edição” (ASSIS, 1971 p.266). E isso se mantém, mesmo que a
interpretação do público – individual ou coletivamente – possa variar a partir da
mesma edição, seja pelas releituras, pelas novas obras existentes que se comparam
e contrastam, ou quaisquer outros fatores.
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Diferentemente das obras impressas, um espetáculo é recriado no palco a
cada nova récita de forma que no mesmo dia, pode-se ver duas versões diferentes
da mesma obra, seja por causalidades (porque um dos artistas se machuca e é
substituído, ou porque naquele momento ele desempenha melhor ou pior que no
outro, porque um cenário desceu na hora errada, porque a música não entrou e uma
coreografia foi pulada) ou programaticamente (porque as récitas podem ter
revezamento de papéis, porque o diretor decidiu cortar uma cena, alterar uma
iluminação, uma entrada, por achar que beneficiaria a obra). A mobilidade, a vida
interna das obras cênicas é mais pulsante. Porque sua matéria é mais
constantemente atualizada, renovada e recriada, diante de seu público, sua
possibilidade de contato é maior.
Mas não apenas seu contato, também a sua capacidade de acúmulo, pois se
um livro tem um ciclo Criação – Produção – Apresentação – Apresentação –
Apresentação – Apresentação (assim, com um loop na fase final até que haja uma
reedição e uma nova possibilidade de refeitura da obra), as obras cênicas se
repetem com Criação – Produção – Apresentação – Recriação – Reprodução –
Reapresentação (e assim por diante) e a cada novo ciclo a obra pode passar a
incorporar novos elementos, advindos da percepção da obra, por parte de seus
realizadores, mas também por parte do público e da crítica (através das
compreensões que os realizadores deles tiverem).
Dessa forma, se é possível dizer que a obra artística forma, historicamente
uma rede cumulativa de significação, é preciso considerar que nas obras cênicas,
essa rede é muito mais intensamente atualizada, pois esse processo ocorre a cada
récita, ou seja, possivelmente duas vezes no mesmo dia, diversas vezes por
semana, durante temporadas etc., de forma que essa rede seja muito mais densa,
pois “when a work must be transmitted through an intermediary, through the person
of a performer, then its material is constantly rethought, reshaped, reinterpreted” 17
(COHEN, 1982 p.7). E mais densa ainda quando a obra passa a ser remontada, pois
então se prevê que a obra original é tomada como o ponto de partida, e
17

“Quando uma obra deve ser transmitida através de um intermediário, através da pessoa
do performer, então seu material é constantemente repensado, reformatado e
reinterpretado”
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considerando que seja impossível fazê-la exatamente da mesma forma novamente,
a obra criada será inevitavelmente uma nova obra, cuja rede de significação se
embrenha na rede previamente existente, passa a integrá-la enquanto faz a ela
referência.

O TAMANHO DO CLÁSSICO
A consideração do público sobre a obra remontada é possivelmente mais
variada do que a sobre a obra inédita: ao assistir a uma obra adaptada o público
pode ter uma referência histórica e cultural de origem que nas obras inéditas,
tradicionalmente não seria encontrada. Conhecendo (nos muitos níveis possíveis) a
obra prévia ou não, o público está sujeito (em diversas maneiras) às referências, aos
nomes, às datas, de forma que sua percepção da obra em seu momento de
execução passa pela consideração de que aquilo partiu de „algum lugar outro‟ –
qualquer que seja a sua compreensão e apreciação desse outro – o que coloca o
público em diálogo com mais elementos e referências culturais, criando mais
opiniões e maiores divergências entre essas opiniões, uma vez que há um novo
referencial com o qual cada pessoa lida de forma particular.
A questão da remontagem é justamente que a obra prévia é conhecida em
graus diversos pelas pessoas, aumentando ou intensificando a referenciação que
eles podem fazer ao original. Ademais, quando se trata de um Clássico, uma dessas
obras canônicas que são tidas como atemporais ícones culturais no imaginário
coletivo, o questionamento não é apenas sobre o funcionamento do seu acúmulo de
significados, mas também sobre o seu significado original.
É razoavelmente seguro dizer que as remontagens de obras consideradas
clássicas articulam alguma forma de compreensão com a noção originadora da obra,
porém frequentemente em graus tão distantes que não são possíveis de medir. E,
no entanto essa articulação é diretamente ligada ao processo de recepção do
público e mesmo ao interesse geral pela obra. “If plot and characters can be so
radically altered, if dances can be shifted from one place to another, added or
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omitted, how can we identify Swan Lake?”18 (COHEN, 1982 p.10) As pessoas
continuam assistindo a O Lago Dos Cisnes não apenas por o acharem belo, mas
também porque ao entrar em contato com a versão a que assistem, estão de alguma
forma entrando em contato com o histórico de remontagens, com a carga acumulada
por esse enredo, música, coreografia, num efeito de significação que lembra uma
bola de golfe: há um núcleo residual, inteiro – a obra original, a referência atemporal
do que seja este espetáculo – revestido por diversas camadas sobrepostas de fios
elásticos – as muitas versões, significados, proposições das obras feitas a partir da
original ao longo do tempo – coberto por uma fina camada macia – o projeto e aquilo
que cerca a obra adaptada em questão – finalmente, coberto por uma casca branca
decorada segundo a sua marca – o espetáculo com o qual o público entra em
contato.
Ao comprar seus ingressos e ir assistir a uma dessas obras clássicas
remontadas, com o que o público entra em contato? A partir da analogia da bola de
golfe, pode-se sugerir que o contato que se estabelece seja com a parte mais
externa da bola, a camada final, decorada segundo o fabricante, mas de certa forma,
é difícil supor que não haja comunicação com as remontagens anteriores, pois por
baixo dessa casca, estão diversas outras camadas que configuram uma idéia e
percepção do que é „aquela obra‟, em muitas sobreposições daquilo que dela já foi
feito por diversas companhias, em diversos lugares e que com o tempo passou a
integrar o significado geral do que seja a obra.
É esse o tamanho de uma obra clássica. “Though we may see many variant
interpretations, we seem to perceive an essential core that is Swan Lake. (…) What
is this essence that we find or miss?”19 (COHEN, 1982 p.10). Seu referente, além de
extenso, é muito variável: não apenas ele acumula as refeituras anteriores daquela
obra, ele também interage com as muitas percepções, opiniões sobre a obra, com a

18

“Se enredo e personagens podem ser tão radicalmente alterados, se danças podem ser
trocadas de um lugar a outro, adicionadas ou omitidas, como podemos identificar O Lago
dos Cisnes?”
19
“Apesar de vermos muitas interpretações variáveis, parece que percebemos um núcleo
essencial que é O Lago dos Cisnes. (...) o que é essa essência que encontramos ou cuja
falta sentimos?”
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crítica recebida ao longo do tempo, com todos os processos de divulgação e com a
memória – coletiva e particular – fazendo com que cada indivíduo possa ter uma
opinião diferente da de qualquer outra pessoa, posto que cada um está sujeito a
influências diversas e contato diverso com os referentes em questão. Assim, é como
se cada pessoa na platéia tivesse uma idéia específica de o que é a „bola de golfe‟
que é chamada de, por exemplo, O Lago dos Cisnes, e ao assistir a um espetáculo
novo, veja uma outra „bola de golfe‟, que possa ser tida em comparação com a que
tinham em mente, de forma que o espetáculo clássico seja avaliado em percepção
da sua unidade construída historicamente.
Se o efeito de Dramaturgia é aquilo que garante que a obra possa comunicar
com o seu público, seguindo a analogia sugerida, é este o efeito que faz com que o
público possa tomar essa „bola‟ que lhe é apresentada e remetê-la a uma unidade
anterior a ela e maior que ela. Melhor dizendo, é este efeito que permite que o
público ultrapasse a casca externa dessa „bola‟ e interaja com suas camadas
internas a partir daquilo que aceita como o significado acumulado dessa obra, seu
referente histórico.
Uma obra sobrevive em suas remontagens a partir do momento em que é
capaz de continuar a comunicar conteúdos, não apenas recriá-los sob o mesmo
título (o que seria reapresentar a casca da „bola‟, porém vazia de suas outras
camadas). A sobrevivência da capacidade de comunicação – e portanto do Efeito de
Dramaturgia – da obra, aqui proponho, é justamente a base da identificação daquilo
que se chama de Clássico ou Cânone: a obra que consegue, através do tempo,
manter a sua referência, o seu significado; a obra que, mesmo com o passar do
tempo, continua atualizando conteúdos e – acima de tudo – comunicando.

PROCESSOS DE ACÚMULO
“Pensar dramaturgicamente (...) é continuamente perguntar-se porque, ou o
que você quer dizer com isso, o que você pretende” (SCHULZE, 2007 p.6)
Considerando mais profundamente a função comunicativa da Dramaturgia, é
inevitável a necessidade de levar em conta que o processo de comunicação não
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acontece apenas em uma direção, mas em diversas formas de contágio,
transmissão e recepção de sentidos. Assim, ao mesmo tempo em que se supõe uma
unidade de comunicação da obra, é possível reconhecer que as diversas partes e
características específicas das linguagens envolvidas podem se comunicar
separadamente. Justamente, a dramaturgia “consiste em definir os caracteres
específicos do texto e da representação” (PAVIS, 2001 p.115).
A luz, a cenografia, o figurino, a música, o ambiente, a movimentação, a
divulgação, em propósito trabalham todas pela mesma coisa, estão a favor da
unidade da obra em realização, mas seja pelo destaque do trabalho daqueles que
executam cada um dos elementos, ou por afinidades específicas que o público tenha
com esses elementos, é sempre possível que algo se destaque, positiva ou
negativamente, e salte mais à vista, seja mais percebido, mais insistente e, por isso,
possa, por si, comunicar mais ou menos intensamente, auxiliando ou atrapalhando a
fluidez da comunicação do todo.
“La multiplication des accessoires, films, etc, sous-tend ainsi l‟idée que la
danse ne se suffit pas à elle-même, comme l‟appel au secours du texte suggère qu‟il
y a des choses que la danse ne pourra jamais dire”20 (PICKELS, 1997 p.29), mas se
“na coreografia, a dança é voz” (NAVAS, 2009), então podemos questionar o
posicionamento desse limite. Até onde uma linguagem precisa do apoio direto de
outra para poder significar seus conteúdos? Num questionamento já bastante antigo,
até onde a dança e as outras artes precisam da referência da língua natural, da fala,
do verbo, para poder significar? Que proposta é essa que exige que todas as
linguagens se articulem de forma a imitarem a língua natural? “La danse possède
une grande qualité d‟abstraction ; une structure peut-être porteuse d‟émotion, de
signification, mais pas dans le même sens que les mots/la langue.”21 (KERKHOVE,
1997 p.22), pois cada linguagem tem suas particularidades, e mesmo entre artes

20

“A multiplicação dos acessórios, filmes, etc, sustenta ainda a idéia de que a dança não
baste por si mesma, como o trabalho com o texto direto sugere que existem coisas que a
dança não poderá nunca dizer”
21
“A dança possui uma grade qualidade de abstração; uma estrutura pode ser carregada de
emoção, de significação, mas não da mesma maneira que as palavras/a língua; a
narratividade a escapa.”
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aproximáveis – por exemplo as artes da cena – a correspondência não é tão
simples. “A play could certainly say twice as much in half the time, but a ballet is not
a play and it makes a statement purely through movement”22 (ANDERSON, 1974
p.68); mas apenas se dizer for uma consideração imediatista, se estivermos
questionando a capacidade de cada uma dessas formas articular em frases seus
conteúdos. Ademais, que pureza do movimento é essa que Anderson pode
encontrar tão facilmente?
Um balé, no sentido de um espetáculo, não é uma coreografia. É também
uma ou diversas coreografias, mas é inegavelmente uma forma artística mista,
complexa, formada de diversas partes que se articulam, cada qual dentro de suas
capacidades comunicativas. É inegável que existem questões de ordem prática,
internas ao funcionamento, estruturação e plano de ação de cada forma de
linguagem que garantem a sua eficácia, ou mesmo a sua capacidade de tratar de
determinado aspecto, característica, proposta, signo, de forma melhor que a outra,
mas quando tudo sobe ao palco e se apresenta ao público, “uma outra hipótese,
mais ligada à comunicação humana, ou às diferenças, que fatalmente se estruturam
dentro de uma hierarquia, entre as possíveis formas de sua estruturação, ligadas
num primeiro momento aos fenômenos da percepção/cognição: verbal, visual,
auditiva, olfativa, epidérmica, cinestésica” (NAVAS, 2001 p.24) se estabelece, com a
sugestão de que é preciso lidar com o conjunto, se necessário hierarquicamente, de
fato, mas ainda sim, não com a individuação de suas partes.
O trabalho de dramaturgia, no cruzamento das propostas de Pavis com a
percepção de Noverre, é justamente o de garantir o funcionamento das partes em
prol do todo, num processo de sobreposição de mônadas: cada uma das partes é
feita por si e vale em si, porém na função de, ao juntarmos todas, o conjunto passar
a ser essa unidade mínima e em si, sem trabalhos de partes. A análise de um
espetáculo, dissecando seus processos e evidenciando-os, quando feita por um
ponto de vista dramatúrgico, procura justamente investigar os processos para

22

“Uma peça poderia certamente dizer o dobro de coisas em metade do tempo, mas um
balé não é uma peça e se expressa puramente através do movimento.”
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determinar como eles funcionam para a construção do todo, não apenas avaliandoos isoladamente.
Afinal, pode-se evidenciar dentro da construção da obra – mesmo da inédita –
através das formas de dramaturgia apresentadas por este trabalho, processos de
acúmulo semelhantes ao efeito que perpetua o clássico e o cânone: mesmo sem a
referência do tempo, de sua passagem e da sobreposição de significados, uma obra
já estabelece, ao ser criada, a noção de um núcleo residual e resistente (comparável
àquilo que foi chamado de Dramaturgia Idealizada – o significante ideal da obra, sua
proposta inicial), revestido, protegido, escondido, por diversas camadas mais
maleáveis, cambiáveis (sua Dramaturgia Direcionada – as realizações que tendem
ao objetivo ideal), encerradas numa camada mais fina e macia que as cobre e
reveste

(sua

Dramaturgia

Cumulativa

–

aquilo

que

dela

é

atualizado

constantemente), que finalmente entram em contato com o público através de seu
exterior (a obra e sua Dramaturgia Percebida – aquilo que o público pode
compreender).
Assim, por exemplo, um autor escreve um poema, que se insere em um certo
livro e é com ele editado e publicado e chega ao público; o poema é recebido pelos
leitores de formas variadas, dependendo de fatores inumeráveis, que vão desde o
nível educacional dos leitores até seus sentimentos, suas preferências estilísticas e
artísticas; o poema é recebido pela crítica, que pode o ignorar ou se interessar e
falar dele; esse interesse pode ser positivo ou negativo, gerando diversas opiniões
nesse circuito, que é um de validação da obra; essas opiniões podem repercutir
suficientemente para afetar leitores (leitores anteriores à crítica e leitores potenciais),
alterando as percepções desses sobre a obra; e essa crítica pode afetar o próprio
autor, alterando sua percepção sobre a obra; em certos casos (mais difíceis no
mundo literário porque a obra só pode ser alterada para uma nova edição) essas
diversas recepções podem gerar mudanças na própria obra. E isso tudo é a obra.
Este é o processo que cria o significado e a possibilidade de significação acumulada
da obra.
Complique ainda mais: tome esse poema como um clássico, ou seja, como
uma obra que já possui sobre si uma rede de significação extensa, e considere que
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uma companhia de dança decide trabalhar esse poema em um espetáculo. Seu
ponto de partida já é carregado dessas muitas possíveis compreensões do poema
mencionadas acima. E, no entanto, todo o enorme processo de significação
identificado pela metáfora de uma bola de golfe, ainda mais sendo esse poema um
clássico, é apenas parte do seu ponto inicial para uma obra. Ou seja, na metáfora
aplicada ao espetáculo, toda a „bola de golfe‟ da obra literária é apenas parte da
camada mais interna da „bola de golfe‟ do espetáculo.
Assim, o significado acumulado dessa obra literária compõe, junto com as
intenções de manipulação do mesmo pelos idealizadores do espetáculo, aquilo que
é o núcleo residual desse espetáculo, que vai ser sobreposto pelas diversas
camadas de possibilidades, trabalho, propostas e execuções, sobrepostas então
pela atualização constante dos conteúdos do espetáculo, finalmente chegando em
uma récita, que vai ser apresentada a um certo público. Não bastasse esse nível de
complexidade, é inevitável considerar que a „bola de golfe‟ da obra literária de
referência se encontra como um todo no núcleo do projeto do espetáculo, porém
constantemente dialoga com seus diversos outros níveis, ao ser mantida como
referente, ou interpretada como direcionador, ou mesmo apenas percebida
transpondo o espetáculo novo e se destacando.

TEXTO E ADAPTAÇÃO
O espetáculo já é em si uma rede complexa de construções de significados
em diversos níveis, diversas linguagens, mas ao se tratar de uma obra adaptada é
preciso supor, inevitavelmente, ainda mais este nível: a idéia dessa história, desse
enredo, dessa obra, já existia. E por já existir ela está lá à disposição do contato e
da compreensão e, mais que isso, da manipulação, do uso seletivo. É preciso levar
em conta essa “Dramaturgia de origem: terreno simbólico ancorado na construção
da memória de artistas e suas platéias, memória encarada como o que se lembra e
o que se esquece” (NAVAS, 2009), pois na produção da obra adaptada pode-se
supor um olhar enviesado que seleciona no original uma leitura possível, uma idéia
preferencial, um sentido – dentre as diversas possibilidades da obra – e usa este
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corte para a construção daquilo que é novo. Nesse processo de adaptação o que se
percebe é que a proposta não é a tradução do original em outra forma expressiva: a
tentativa não é a de remontar aquela obra num meio diferente, como se uma obra
fosse (ou mesmo pudesse ser) transposta para outra linguagem através de uma
tradução, de uma atualização de seus significantes.
No interesse específico desse trabalho, é tomada como uma suposição inicial
que as obras coreográficas adaptadas de obras literárias não são traduções
coreográficas de um texto, pois o seu interesse claramente não é o de repetir a obra
escrita sem as palavras. Tampouco é o seu interesse o de criar uma versão paralela
do texto: não se busca um equivalente, um substituto, um produto similar.

As

coreografias em questão têm o escrito como referência na sua concepção, o que
não quer dizer que o tenham como guia durante o desenvolvimento do trabalho, mas
quer dizer que em algum momento e de diversas formas possíveis, ele se insere
nessa obra, que a ele remete e dialoga com sua produção, através do trabalho de
dramaturgia, que “consiste em instalar os materiais textuais e cênicos, em destacar
os significados complexos do texto ao escolher uma interpretação particular, e
orientar o espetáculo no sentido escolhido” (PAVIS, 2001 p.113).
Buscar nesse tipo de espetáculo noções como a de „adaptação fiel à obra‟,
pode ser fugir de seu propósito. A adaptação espetacular não é uma forma de
tradução semântica – não se trabalham redes de significados, não são feitas trocas
de palavras por outras suas equivalentes, a dramaturgia até mesmo
“ultrapassa a descrição semiológica dos sistemas cênicos, visto
que ela se pergunta, de maneira pragmática, o que o espectador
receberá da representação e como o teatro desemboca na realidade
ideológica e estética do público. Ela concilia e integra, numa
perspectiva global, uma visão semiológica (estética) de signos da
representação e uma pesquisa sociológica sobre a produção e a
recepção destes mesmos signos (sociocrítica)” (PAVIS, 2001 p.116).
Para além do âmbito semiológico, a dramaturgia dessas obras se estrutura
como uma forma de referenciação semiótica: se a obra original só é percebida e
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compreendida a partir da sua relação com um interpretante, então o seu significado
base, que orienta a produção da nova obra, é um conjunto de interpretações
daquela interpretação inicial (feita pelo interpretante em contato com a obra original),
de forma que a obra adaptada não é adaptada da original, mas da percepção que
alguém teve da original. E é essa percepção, esse viés, que tenta ser reconstruído
na nova obra, não a obra original.
Inusitadamente, tirando do centro do referencial a obra em si e colocando a
percepção possível acerca da obra que alguém tem, pode-se eliminar as propostas
mais tradicionais e até decadentes de dramaturgia em dança, nas quais “ce que je
cherchais comme enfant c‟était la transformation littérale de la langue (de la
littérature) en mouvement, en gestes (en danse)”23 (KERKHOVE, 1997 p.22). Não é
isso que será encontrado, mas sim um sentido de organização pessoal do material
artístico disponível e sua colocação numa plataforma nova de comunicação, com
tudo que isso cria. Segundo o que aqui tem se proposto, Dramaturgia é o trabalho
de controle e desenvolvimento do efeito de comunicação da obra; e o efeito de
comunicação é o que permite que alguém tenha uma compreensão da obra, que
será particular e única.
Na produção de obras adaptadas, o ponto de referência da obra original é
essa compreensão particular, que passa a ser desenvolvida; durante a construção
da nova obra, a proposta de Dramaturgia é novamente o que vai trabalhar o efeito
de comunicação dessa nova obra com seu público. Num certo silogismo é que
chegamos ao conteúdo proposto por esse trabalho: na criação de obras
espetaculares adaptadas de obras literárias, o Efeito de Dramaturgia, em diversos
estágios, é o eixo da adaptação. É ele que permite a compreensão da obra original,
sua adaptação, e o desenvolvimento da possibilidade de comunicação da nova obra.
É nesse último ponto que a obra se permite a mais um grau de complexidade,
pois as possibilidades de comunicação da nova obra estão sujeitas também às
condições particulares de seu público específico, pois quando a obra é divulgada
23

“aquilo que eu procurava quando criança era a transformação literal da língua (da
literatura) em movimento, em gestos (em dança)”
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com o título de uma obra literária, ou com a referência do “Baseada na obra de...”, o
que se cria é uma expectativa inicial, um ponto de vista prévio por parte do público
que conhece a obra, conhece o autor, ouviu falar de, tem alguma opinião (mesmo
que não bem embasada); e esses elementos entram na sala de espetáculo junto
com o público e fazem parte da organização da percepção do público. Os níveis de
contato do público são muitos, e são estruturados pela construção dessa lógica
interna que se projeta para quem a assista, pois a idéia “dramatúrgica em dança
refere-se, portanto, ao modo como a audiência pode interagir com a coreografia”
(SCHULZE, 2007 p.6).
“A relação com o público é o vínculo que determina e especifica todos os
outros” (PAVIS, 2001 p.114), e o público entra em contato direto com o ambiente,
com as pessoas que estão apresentando a obra, com os procedimentos técnicos e
efeitos; um pouco menos diretamente, entra em contato com as pessoas
responsáveis por esses elementos, pelo ambiente, pelos efeitos, pela técnica, pelo
treinamento daqueles que apresentam a obra; ainda menos diretamente, entram em
contato com seus idealizadores, com aqueles que propuseram os elementos que
estão sendo apresentados; ainda mais indiretamente, através da compreensão que
guiou o espetáculo, entram em contato com o a obra de referência; numa distância
bem grande, entram em contato com autor e realizadores da obra original, seu
público e sua crítica, através das possibilidades de construção dentro das quais se
deu a compreensão do realizador do espetáculo, que guiou o desenvolvimento
deste.
Entrar em contato com o espetáculo é também entrar em contato com a obra
escrita, porém a partir de um recorte, mais que isso, entrar em contato com o
espetáculo adaptado é entrar em contato com a obra de origem através do viés
proposto por seus realizadores, porém colocado em contraste com a expectativa do
seu público, numa construção de significado que foi aqui tentada a se esquematizar,
sem, no entanto, garantir a delimitação das muitas possibilidades de contato e
contágio. No corpo o contágio das palavras é grande...
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CAPÍTULO DOIS : O Corpo e Entre as Palavras

CORPO-INTERFERÊNCIAS
O uso de uma obra previamente existente como base para a criação de um
espetáculo, sugere um interesse específico, particular na obra em questão por parte
dos realizadores da nova obra. Mas onde buscar esse interesse e como demonstrálo, evidenciando as construções do espetáculo de forma a perceber seu caminho em
prol da transmissão desses conteúdos? Pode-se apontar que esse interesse,
conforme sugerido pelo primeiro capítulo dessa pesquisa, entra em contato com os
diversos momentos de criação, produção e apresentação de uma obra, através do
trabalho de dramaturgia. Trabalho esse que pode ser evidenciado em diversas
etapas e com diversas especificidades, mas que, como demonstrado, tem por fim a
realização cênica da obra: sua comunicação com o público.
“A dramaturgia, no seu sentido mais recente, tende portanto a ultrapassar o
âmbito de um estudo do texto dramático para englobar (...) realização cênica”
(PAVIS, 2001 p.114), o que, com relação à dança, pode-se traduzir como
ultrapassar o âmbito coreográfico e englobar a realização cênica. Porque se
podemos considerar que “en danse, la fonction dramaturgique est le plus souvent
assumé par les chorégraphes eux-mêmes”24 (ADOLPHE, 1997 p. 33), não se pode
deixar de levar em conta que “l‟interprète – plus encore que le chorégraphe – est
souvent le gardien du sens (...): c‟est par le danseur que les choses circulent et nous
traversent”25 (NEDDAM, 1997 pp.48-50), ou seja : mesmo que os próprios
coreógrafos assumam a posição de comando e organização da criação que é
24

“em dança, a função dramatúrgica é mais frequentemente assumida pelos próprios
coreógrafos”
25
“o intérprete – ainda mais que o coreógrafo – é frequentemente o guardião do sentido (...):
é pelo dançarino que as coisas circulam e nos atravessam”
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encarada como o trabalho dramatúrgico, inevitavelmente, aquilo – o que quer que
seja – que entra em contato com o público, só chega realmente através do trabalho
do intérprete.
Nessa colocação, o intérprete é tido como o meio de transporte da
mensagem, como o canal, comparável ao que seja um aparelho eletrônico, um rádio
por exemplo. No entanto, em se tratando de corpos humanos, não se pode ignorar
que o material em questão não é tão estéril e não pode se colocar maquinalmente,
distanciado daquilo que realiza, pois o que ele realiza tem efeitos sobre si e,
diretamente, ele tem efeitos sobre o que realiza. Assim, na comunicação da dança –
e das artes performáticas/cênicas, de modo geral – todos os conteúdos
comunicados e transmitidos ao público sofrem interferência do próprio processo de
comunicação, dado que esse processo depende das inúmeras variáveis associadas
a cada um dos envolvidos na realização do espetáculo.
O trabalho do dramaturgo se mostra, então, meio programático, meio
divinatório, pois cabe a ele organizar – dentro das possibilidades – o material
disponível, para que a mensagem se forme o mais precisamente e com a menor
interferência possível, ao mesmo tempo em que ele tem que lidar com o impreciso
advindo, principalmente, da parte humana desse material. Assim se organiza a
transmissão de conteúdos nas artes da cena, sempre sujeita a interferências que –
de acordo com os processos cumulativos apresentados – vão causando novas
percepções e efeitos na obra, que podem fazer com que esta seja reconsiderada,
retrabalhada, redirecionada por seu dramaturgo, para nas próximas récitas continuar
a “assegurar a ligação com um público potencial” (PAVIS, 2001 p.117).
O que se contrastam são as duas qualidades formais que Schulze (2007 p.3)
aponta como pertencentes ao trabalho da Dramaturgia coreográfica : a primeira
permite que a coreografia seja identificada em qualquer momento ou lugar, ou seja,
trata de seu núcleo, de suas propostas, do trabalho do dramaturgo e de sua
resistência ao tempo e aos públicos ; a segunda é a que permite a particularidade de
cada récita, oferecendo detalhes que não existiram em nenhum outro momento,
tratando da ligação do público com a obra e da sua recriação constante. Dessa
forma, se registrar as intenções do trabalho de dramaturgia pode ser impossível, o
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mesmo não é válido para o estudo dos seus efeitos. Através do acompanhamento
de obras ou do registro delas, um questionamento acerca de sua realização pode
ser levantado. É esse o questionamento que esta pesquisa coloca frente aos seus
objetos de estudo nesse capítulo.

TOPUS : BRASIL
As duas obras aqui trabalhadas são de criadores brasileiros, baseadas em
obras literárias também brasileiras, e de autores que tinham como questão de
referência para sua criação artística a caracterização do Brasil e da brasilidade,
trabalhando inclusive “na busca de um „falar brasileiro‟ retomando, num primeiro
momento, certas estratégias de experimento com a língua-materna, a língua natural”
(NAVAS, 2001 p.20). Considerando que essa intenção estava na base dos textos e
permeou toda a discussão sobre eles, ao pensar que os coreógrafos das obras
adaptadas – como já mencionado – escolhem dentro dessas obras um ponto de
partida para sua criação, é notável o fato de que os pontos de partida dos
coreógrafos estarão inseridos nessa reflexão sobre o Brasil.
Assim, eles se põem a criar danças „sobre o Brasil‟ expressão sob a qual
“estão abrigadas as manifestações que buscariam traduzir um país chamado Brasil
(...). Tais criações teriam em comum o fato de seus criadores „se apropriarem‟ de
temáticas relativas a esse universo, revelando-se um desejo de tradução de uma
idéia específica de nação ou topus nacional” (NAVAS, 2001 p.16). As análises que
aqui se apresentam buscam conflitar os processos de identificação da brasilidade
presentes nos textos, com aqueles que encontrados nos espetáculos, investigando,
pela construção da dramaturgia destes a partir da origem proposta por aqueles,
como os livros transmitiram suas idéias, como essas idéias chegaram aos
realizadores dos espetáculos, como esses espetáculos repõem esse pensamento e
articulam com os textos, e, finalmente, como os espetáculos passam a transmitir
esses conteúdos para seus públicos.
Pois, ao escolher como ponto de partida uma obra brasileira, os coreógrafos
estão escolhendo, também, o significado carregado por essas obras, nesse caso, a
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busca pela caracterização mais verdadeira do povo, dos costumes, da cultura, do
idioma, da identidade brasileira. “A brasilidade são muitas, e em cada um de seus
casos, matizada de delicadas especificidades.” (NAVAS, 2001 p.20). Em uma obra
adaptada, a brasilidade apresentada no seu original é sobreposta pela brasilidade
apresentada na nova versão, de forma a acumular significados percebidos pelo
público. Esse processo cumulativo se desenvolve em outros aspectos, pois, se
tratando de obras literárias de grande reconhecimento público, é de se supor que a
platéia do espetáculo também já tenha uma noção prévia de como são as suas
personagens, o seu enredo, o seu tom, e, no entanto, quando começa a obra
adaptada, acaba exposta a visões novas, possivelmente muito diferentes daquelas
esperadas, porém de alguma forma ligadas a elas, mesmo que bastante
indiretamente.
Dessa forma se estabelece um choque na comunicação das obras adaptadas
pois seus conteúdos – que são carregados da compreensão da obra original que
serviu de base para esse desenvolvimento – passam tanto pela interferência dos
corpos realizadores dela, como pela interferência daqueles que a acompanham e
interpretam, ao assistirem a ela. Além desse, um choque inevitável dentro das obras
aqui estudadas é o da questão da brasilidade, pois ai é que se estabelecerá a rede
mais complexa de significações desses espetáculos: o confronto entre a noção de
brasilidade da obra original, de seu autor, de sua época, de sua recepção, passando
pela percepção desta que tem o realizador da obra adaptada, através dos caminhos
de transposição e manutenção dela pelo trabalho de dramaturgia, chegando ao
público, que possivelmente já tenha a sua própria noção de brasilidade, construída a
partir das múltiplas referências possíveis. Dentro da extensa rede de informações
que é cada uma dessas obras, uma questão de base que vai dialogar com as muitas
outras é a da localização desse pensamento, e se a resposta a ela pode ser – de
forma simplista – que esse pensamento se localiza no topus Brasil, ainda assim,
continuaríamos inquirindo que Brasil é este, quais são os olhos que o vem e como
eles o percebem.
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COMO SE MÃOS DADAS SE SOLTASSEM
No final da década de 1980, quando Décio Otero cria para o Ballet Stagium a
coreografia Quadrilha26, baseada no poema homônimo de Carlos Drummond de
Andrade, a companhia já vinha num histórico largo de trabalho com referências
palpáveis do Brasil, como por exemplo os sucessos de Quebradas do Mundaréu,
baseado na peça Navalha na Carne de Plínio Marcos e Diadorim, baseado do
romance Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, além do uso constante de
músicas brasileiras e exploração de temas históricos ou culturais desse mesmo
topus. Helena Katz nota que foi nos anos de 1970 que “a dança, no Brasil, decidiu
ser brasileira. A reprodutibilidade dos discursos indica que, mais que uma escolha
isso parece ter sido um fatum” (KATZ, 1994 p. 49), observando também que foi
nesse mesmo período que o Stagium passou a ser visto como o grande destaque
desse processo, e não gratuitamente, ao colocar em cena as questões do Brasil,
num trabalho que se tornou referência pelo esforço e pela proposta.
“João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou pra tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.”
(ANDRADE, 1982 p.136)
O tema do reconhecimento amoroso não é estranho aos poemas de
Drummond. A especificidade de Quadrilha é justamente o modo como o autor
consegue ligar os elementos que constituem a história, criando desde o princípio
uma expectativa frustrada do leitor e que vai propondo um desandamento
encadeado dos fatos, passando por séries de frustrações até chegar ao
conformismo do final. Nesses poucos versos, Drummond já adianta muito do seu
sentimento crítico e da ironia que vai caracterizar mais profundamente as épocas

26

No Anexo 2 está a ficha técnica do espetáculo.
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mais tardias de seus escritos, e curiosamente Quadrilha foi editado já no primeiro
livro do autor, Alguma Poesia (1930). Mas mesmo com o interesse da temática, a
grande realização dessa poesia é em ritmo e em processos, é a “combinatória
interna das palavras” (ARRIGUCCI, 2002 p.31) e a “sensação musical e coreográfica
produzida pela repetição” (TELLES, 1976 p.87).
Assim como apontado anteriormente como parte do trabalho de dramaturgia
– o de amarrar as partes para compor o todo – também nesse texto vemos amarras,
de palavra a palavra e de frase a frase. Drummond desenvolve através do complexo
trabalho com o texto a aparência de simplicidade que ele ganha, se adequando ao
tema, que trata da complexidade das relações entre as pessoas através da
simplicidade dos fatos e dos acontecimentos diretos e comuns, pela “associação
semântica [implícita ou explícita] e paronomástica ou jogo de palavra-puxa-palavra
(...) aproveitado pelo autor (...) para (...) compensar as naturais deficiências da
linguagem poética” (GARCIA, 1955 p.9), pelos processos associativos como a
metáfora, a analogia e a dupla visão (GARCIA, 1955 p.78).
Nessa linha de aparente simplicidade também trabalha Otero27. Ele próprio,
falando do trabalho do Stagium, afirma que “se a linguagem coreográfica era
simplista, existia a surpresa do novo e do inusitado. O tempo estava a nosso dispor
e nossas obras eram endeusadas” (OTERO, 1999 p. 76). Porém, mesmo que
simplista – no sentido de feito para ser simples, não complexo – o trabalho não é
superficial, posto que desenvolve uma quantidade grande de conteúdos dentro de
uma coreografia que não é extensa. A associação do poema com a obra é direta e
imediata e aparece em graus diversos: a platéia ouve o poema recitado, ouve o
poema manipulado (com alterações das frases e das personagens), vê o poema
encenado, vê o poema dançado, e – muito mais importante – vê a matéria do poema
transposta à cena, nos muitos níveis possíveis de um espetáculo, em corpo, em
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Nas referências que se seguem no texto, menciono apenas o nome de Otero, seguindo o
pensamento de que a função dramatúrgica tem sido frequentemente cumprida pelo próprio
coreógrafo (ADOLPHE, 1997 p. 33). Porém, no caso do Ballet Stagium, é sempre necessário
considerar a parceria de Décio Otero com Márika Gidali, que atua como Diretora e, portanto,
pode ser tão definidora para a construção da dramaturgia quanto Otero. A seleção de um
nome visa facilitar a leitura do texto, apenas.
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coreografia, em música, em cenografia, em figurino. Um trabalho de artífice das
partes, desenvolvendo o micro com tamanha precisão que ele se encaixa ao macro,
ao total, sem esforço aparente, revelando a “capacidade artística de integrar a
multiplicidade na unidade” (ARRIGUCCI, 2002 p.32), num trabalho com a sintaxe de
sua linguagem – e nessa hora já nem dá para diferenciar o comentário sobre o
poeta, do comentário sobre o coreógrafo, “um grande poeta da sintaxe”
(ARRIGUCCI, 2002 p.31).
Otero abre sua coreografia com João, Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim e
Lili sentados num banco. Ou quase eles. A caracterização das personagens sem o
figurino, que eles mostram e colocam só posteriormente, constrói no mesmo sentido
que a proposta da generalização do poeta: a questão retratada não é o reconto da
história do que se passou com João, Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim e Lili, mas
sim uma história possível, uma história plausível. O que Drummond se esforça para
contar é a história da história: o que acontece com as pessoas, a “versatilidade do
amor” e a “procura infinita às vezes do ser amado” (TELLES, 1976 p.86). E desde
essa referência simples, Otero permite que seu público tenha, pelo espetáculo, um
sentimento semelhante.
Da referência direta ao poema, que é ouvido pela platéia enquanto as
personagens são apresentadas, passamos a uma situação de festa. Com um ritmo
mais agitado, Otero distribui movimentação ágil, encadeada e seqüencial pelo grupo,
que trabalha com caracterização de facilidade, infantilidade, como se a coreografia
também fosse brinquedo, da mesma forma que as palavras para o autor do poema.
É realmente uma festa junina que vemos em cena, finalmente, e a coreografia e
depois a cenografia brincam com a referência direta à carga semântica do título do
poema. É divertido o trabalho com o termo/título, pois o que se pode ver no palco é
exatamente uma leitura possível da obra. O leitor lê o título „Quadrilha‟ e o associa a
diversos elementos, criando uma expectativa que não vai se concretizar literalmente
pelos versos, e sim indiretamente, com a apresentação da “vida como um grande
baile” (TELLES, 1976 p.86), enquanto em cena, o funcionamento propõe a
apresentação da visualidade do objeto, já nesse momento. O interessante é que o
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leitor/espectador ganha desde o princípio da obra esse elemento de reconhecimento
direto.
Da festa, as personagens voltam ao banco, concluindo o primeiro movimento
dessa coreografia. Divido o espetáculo em três momentos, separados pelo uso do
texto do poema em cena, pois o texto se mostra como marco, abrindo trabalhos que
se diferenciam do movimento anterior e dando continuidade ao projeto do
espetáculo. Esse segundo momento trata da investigação das situações que o
poema apresenta. Se no poema palavra-puxa-palavra, aqui, bailarino-puxa-bailarino,
e temos uma sequência de pas-de-deux, mostrando a articulação entre os
indivíduos, seus relacionamentos e frustrações, seguida de um solo de Lili, que não
amava ninguém, e encerrada pela união desta com J. Pinto Fernandes, que não
entrara para a história. Poema e espetáculo tentam “dar forma às coisas
desencontradas que pululam no mundo e nunca deixam de pulsar junto com o
coração batendo também em descompasso” (ARRIGUCCI, 2002 p.32).
A própria repetição, no poema, da oração relativa “que amava” causando para
o leitor esse efeito constante de sucessão, troca, substituição e quase equivalência,
se assemelha à construção do espetáculo com seus pas-de-deux consecutivos e a
movimentação e troca constante de elementos cênicos. As pessoas são pessoas
quaisquer, os locais são locais quaisquer, e se alternam e se repetem, pois
“[Quadrilha] define bem a eficácia da repetição como elemento da arquitetura
poemática” (TELLES, 1976 p.86).
Lili se casa com J Pinto Fernandes e novamente ouvimos trechos do poema.
Com o casal no centro da cena, no banco, os bailarinos voltam com papel craft que
começam a cortar e moldar, iniciando o terceiro movimento do espetáculo. Esses
papéis viram figurino, que eles vestem e desfilam pela cena. Começa música –
agora sim – de quadrilha e as personagens, presas no papel, se apresentam em
cena, novamente, se movendo, enquanto Lili e J. Pinto Fernandes estão com
movimentos cada vez mais travados, cada vez menos ágeis, se prendendo em
poses, numa quase pantomima. Encerra a obra a repetição do poema, com a
recolocação das personagens no banco e sua saída seqüencial, sobrando apenas
Lili e seu marido, o casal acidental. O trabalho em cena com o papel sugere uma
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ligação com o elemento irônico da caracterização do casamento: se no texto só Lili
que não amava ninguém acaba casando, no espetáculo, é justamente o casal que
acaba enrijecendo, como se estivessem aceitando a rigidez da estrutura do
casamento para a sociedade, enquanto as outras personagens acabam se
reinventando, pegando o papel do chão e transformando em figurino, desfilando, se
vendo e sendo vistas. A articulação interessante é que o poema pode, em uma certa
leitura, sugerir isso, e a cena apresenta essa sugestão realizada. O que mais vale é
que “a articulação, categoria estética central a toda a arte moderna, é uma chave
para a compreensão [da poética de Drummond]” (ARRIGUCCI, 2002 p.32), e é
justamente aquilo com o que Otero trabalha nesse processo criativo.
Há no espetáculo uma série de elementos não expressos pelo poema e que
são leituras e compreensões possíveis, que Otero vai desenvolver em cena. Dentre
eles, um dos que mais chama atenção é a mistura da cena das personagens no
banco com o princípio da brincadeira de dança das cadeiras. Por diversos motivos:
primeiramente, porque a obra de Drummond está cheia de referências a elementos
tradicionais e folclóricos e do aspecto de brincadeira; em segundo lugar pelo
princípio da coisa, pois é um grande trabalho com as possibilidades de significação
do termo, uma coreografia incluir um elemento que já era chamado de dança e cujo
funcionamento é justamente a idéia de que alguém sempre fica de fora até que
sobre só um, exatamente a proposta do tema do poema de Drummond. E como “a
adequação das fontes e do léxico em Carlos D. de Andrade (...) é a adequação
poética para a qual não existem nem termos nem temas espúrios” (GARCIA, 1955
p.79) não parece haver um limite obrigatório nem direto para as possibilidades de
exploração dos temas que o poeta abre em sua obra.
Drummond “gera e organiza as relações entre verso e universo, por tudo o
que é capaz de trazer de fora, do mundo e da linguagem, e coadunar, ritmicamente,
no interior do poema” (ARRIGUCCI, 2002 p.31). Seu trabalho com o ritmo é de fato
primordial, toda a primeira parte do poema profundamente encadeada e sequencial,
com a cisão que é o „que não amava ninguém‟, “efeito silencioso da pausa que
aparece depois do primeiro conjunto de repetições” (TELLES, 1976 p.87), dialoga
com a continuidade do poema e as sucessivas apresentações dos desencontros, de
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ritmo “lento, explicativo e [que] aproxima-se do da valsa” (TELLES, 1976 p.88). O
ritmo da valsa, aliás pode ser encontrado pelo poema todo: a métrica do dáctilo
(uma tônica, duas átonas) é a predominante no poema28, num trabalho de “humor
caligráfico que mexe com a tessitura mesma da palavra” (ARRIGUCCI, 2002 p.33),
com a tessitura da frase e da estrutura, que vai associando criativamente palavra a
palavra.
O trabalho de Drummond é o de relacionar os termos, colocando as palavras
em ligações diretas através de suas associações. “É claro que a linguagem,
principalmente a linguagem poética, é, em si mesma, um processo associativo”
(GARCIA, 1955 p.78), mas também no trabalho de Drummond, assim como é no de
Otero, o processo constituinte da obra preza justamente pelo desenvolvimento de
possibilidades cognitivas, que se realizam em cena para a comunicação com o
público através de um “projeto coreográfico [que] diz respeito à elaboração da
estrutura dramatúrgica para a cena, referindo-se aos aspectos cognitivos envolvidos
na „invenção‟ da coreografia” (SHULZE, 2007 p.4).
O processo comum entre a criação do poema e a criação do espetáculo é
justamente a construção de artifícios poéticos, artifícios da ordem do sensível, que
comunicam ao público pela sugestão independente da sua repetida análise,
permitindo a compreensão daquilo que é proposto enquanto aquilo acontece. Talvez
seja isso que Otero vê em seu trabalho como simplicidade e, de fato, é simples –
porque eficiente sem a necessidade de arroubos – a comunicação de suas obras.
Não há grandes interrupções, não há grandes sustos para a platéia, mas uma
cadência que recupera o “ritmo próprio” (ARRIGUCCI, 2002 p.31) da obra de
Drummond, enquanto “a estrutura interna do poema se foi formando e justificando a
forma musical de sua expressão na língua” (TELLES, 1976 p.87), e tudo vai se
sucedendo numa forma de contato e num esforço para “conjugar num poema
múltiplas e heterogêneas esferas da realidade” (ARRIGUCCI, 2002 p.31), para
conjugar também numa coreografia, num espetáculo, essas muitas esferas.

28

No Anexo 3 encontra-se uma análise rítmica do poema, destacando os trechos valsados.
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“Can‟t a dance just be? (…) Isn‟t this „meaning‟ enough – the cadence, the
control, the sense of achieved design”29 (COHEN, 1982 p.85)? Desde as propostas
do balé abstrato de Fokine30, a dança parou de se obrigar a pedir permissão para se
realizar, parou de depender de uma narrativa a ela associada, e nesse sentido, sim,
uma dança pode simplesmente ser. O sucesso de trabalhos como o de Balanchine 31
demonstra que o público pode ter respostas vigorosas sem que haja narratividade.
Mas o que fica no lugar do narrativo? Não precisa haver enredo, mas parece que
continuamos procurando na dança aquele sentimento de realização da arte e da
vida, a experiência estética, que se associa diretamente à noção de poética, não
como método de trabalho, mas como efeito de realização.
Nesse mesmo sentido, a “„dramaturgia do movimento‟ refere-se a um
procedimento de composição não-literário (...), é a composição dramática de um
deslocamento” (LEAL e NASCIMENTO, 2007 p.1). Dramática porque intencional,
porque carregada de significação, e, portanto, dramática porque capaz de ir além de
sua realização física e expressar, comunicar. O trabalho dramatúrgico nessa linha é
também o trabalho do autor poético, é um “gosto da brincadeira verbal, que não é
meramente gratuito” (ARRIGUCCI, 2002 p.33), é intencional, e intencionalmente às
vezes se mascara, só para que seja melhor sentido do que percebido, visto,
analisado.
“O homem moderno, segundo Baudelaire, não era aquele que descobria seus
segredos, suas verdades, a si mesmo, mas aquele que tentava inventar-se a si
mesmo, o que se esforçava por se produzir. É nesse sentido que o Stagium
desponta como o fundador do balé moderno no Brasil” (KATZ, 1994 p. 38), ao ser
seu grande marco de trabalho de invenção do próprio sentimento de brasilidade.
Diferente do projeto romântico, que foi procurar por toda parte os indícios da raiz da
brasilidade, a proposta moderna, mais criticamente, para para se dizer o que somos
nós, o que é nosso, o que nos diz respeito, inventando a si mesma ao mesmo tempo
em que inventa a nação. Proposta do Stagium, proposta de diversos autores, como
29

“Uma dança não pode simplesmente ser? Esse „significado‟ não é suficiente – a cadência,
o controle, a percepção do desenho alcançada”
30
Michel Fokine, bailarino e coreógrafo russo, 1880 – 1942.
31
George Balanchine, coreógrafo russo, 1904 – 1983.
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Drummond, que trabalhou tanto no sentido da brasilidade como no da
universalidade, tentando encontrar a língua daqui e, muito mais que isso, tentando
inserir nessa língua o sentimento do mundo, conjugando a “multiplicidade
contraditória do mundo e da alma na unidade do poema” (ARRIGUCCI, 2002 p.32),
como observamos, através do mesmo “engenho articulador, a faculdade de
estabelecer conexão entre objetos distintos e separados” (ARRIGUCCI, 2002 p.30),
que Otero desenvolve para sua coreografia.
É esse o recorte interpretativo que podemos supor ser o de Otero. O que sua
obra nos mostra e que, portanto, tentamos entender como aquilo que ele quer
comunicar, dentro dos conteúdos que compartilha com Drummond, é a capacidade
do brasileiro, do topus Brasil, se inserir no universal a partir de sua particularidade, a
partir daquilo que é seu: com o uso de sua identidade mais profunda, sua língua,
como “aparato rítmico (...) para dizer (...) a mais cotidiana das frustrações amorosas
entre os sonhos da juventude e os desencantos da vida real” (TELLES, 1976 p.88).
Se bastante se fala sobre o trabalho do poeta em colocar em palavras aquilo
que não tem correspondentes verbais, também pode-se falar da capacidade do
coreógrafo em colocar no movimento aquilo que não tem correspondentes diretos.
Precisamente, não se diz com os movimentos, pois esse verbo não reage nessa
colocação, mas é inevitável assumir que os movimentos consigam comunicar esse
sentido, não da mesma forma, mas tão eficientemente quanto as organizações
verbais e, numa associação poética, talvez até melhor, posto que eles partem do
sensível – como a natureza do poema – e a englobam no material – da natureza do
corpo – com “essa força plasmadora que brota da imaginação e se manifesta na
extraordinária capacidade de organizar os materiais mais diversos, vindos da
subjetividade individual e da pluralidade do mundo, [e] é com certeza também um
meio de objetivar a experiência e de dar forma verbal ao sentimento” (ARRIGUCCI,
2002 p.33).
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UM OLHAR QUE ATRAVESSASSE CAMADAS
Desde sua publicação em 1900, Dom Casmurro, de Machado de Assis, atraiu
grande interesse da crítica, sendo frequentemente elevado ao patamar de um dos
poucos exemplos brasileiros a fazer parte do cânone ocidental, com muitas versões
traduzidas que buscam solucionar as dificuldades do texto em outros idiomas.
Desde então, a crítica se preocupou com a questão do ciúme. Helen Caldwell 32
chama o romance de o Othelo brasileiro, e, principalmente na crítica inicial da obra,
inúmeros são os exemplos em que “os críticos estavam interessados em buscar a
verdade sobre Capitu, ou a impossibilidade de se ter a verdade sobre Capitu,
quando a única verdade a ser buscada é a de Dom Casmurro” (SANTIAGO, 2000
p.30). Ponto chave que vai sendo com o tempo adicionado à obra, a busca pelas
razões e pelos sentimentos de Bento/Dom Casmurro se figura como o grande eixo
da interpretação moderna e contemporânea do romance.
Outra discussão fortemente presente é acerca dos limites entre realismo e
modernismo na obra, que, já no final do século XIX apresentava construções
complexas de elementos intimamente associados ao modernismo, como o narrador
não confiável, a consciência da estrutura do romance, o uso abusivo de digressões
de relevância questionável para o enredo e a preocupação com o tempo e a
memória e a questão da autoria da personagem-autor, pontos que Gledson (2006 p.
280) levanta. E se a discussão poderia ser interessante há certo tempo, com o
objetivo de isolarmos cada autor em sua escola literária, a historiografia mais atual
nos permite menos categorizações e maiores interpretações daquilo que a obra
realiza por si, não com relação a o que se espera dela, segundo certos preceitos.
E justamente essa discussão – o que é que se refere à natureza mais íntima
da obra – parece ser uma preocupação no trabalho de construção do espetáculo
Santa Cruz33, que Márcia Milhazes coreografa para sua companhia em 1996.
“Machado de Assis traz uma comoção do que é ser brasileiro” (NAVAS, 2001 p.139),
que Milhazes compartilha e explora para a sua criação, investigando muito além do
que se esperaria de um espetáculo que tivesse um ponto de vista mais fechado da
32
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The Brazillian Othello of Machado de Assis. Berkeley: Univ. of California: 1960.
No Anexo 4 está a ficha técnica do espetáculo.
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obra, que resultaria muito possivelmente no triângulo amoroso Bento – Capitu –
Escobar, enquanto a coreógrafa consegue submergir na matéria literária e nos
entrega o triângulo Dona Glória – Bento – Capitu. Se o limite das adaptações
possíveis de uma obra escrita para a cena sem falas são constantemente
questionados, Milhazes os desafia e, sem tratar do termo, subscreve a proposta de
dramaturgia aqui apresentada, com o projeto de que sua obra não seja uma
adaptação do texto machadiano, mas algo que parte de uma compreensão dele,
algo muito mais interior, que é colocado sobre o palco. Mais que inspiração,
Machado lhe serve “[MM]34 de estrutura. Eu olho o romance e aquilo pra mim não
importa” (NAVAS, 2001 p.138), o que está em jogo são construções maiores que a
trama e o enredo.
Se “identificar-se com Bentinho ou com Capitu, é não compreender que a
reflexão moral exigida pelo autor requer certa distância dos personagens e/ou do
narrador, aliás a mesma distância que Machado, como autor, guarda deles”
(SANTIAGO, 2000 p.30), podemos perceber o trabalho de Milhazes caminhando
num sentido de esforço pela compreensão da obra. Se ela constrói pela dança algo
que causa a comoção normal ao trabalho coreográfico em contato com o público,
esta comoção não é desenvolvida por meios desatentos, de forma que não cedemos
a simpatizar com uma das personagens que ela apresenta, não temos nem a
proximidade – inevitável no romance – com o pensamento do narrador: estamos à
mesma distância dos três, não estamos investigando a verdade segundo algum
deles, alternando essa distância com a proximidade exata que nos permite inquirir
qual é a verdade deles, de que é que eles são formados, onde estão suas raízes.
Esse processo cria uma profundidade no traçado das relações apresentadas, pois o
próprio machado se preocupa na construção de Bento em desenvolvê-lo
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As citações de NAVAS (2001) iniciadas pela referência [MM] correspondem a falas de
Márcia Milhazes em entrevista à autora do pós-doutorado Seis Criadores Brasileiros, e
compõem, conforme indica a referência que a acompanha, o texto dessa pesquisa. Para a
simplificação da leitura, nesse trabalho, as falas de Milhazes estão manipuladas, com a
supressão de elementos característicos do discurso oral imediato, como pausas e
reformulações, porém, não há nenhuma manipulação proposital de seu conteúdo
informativo. O texto transcrito sem alterações pode ser encontrado na pesquisa referida, nas
páginas assinaladas.
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“muito cuidadosamente como narrador e como personagem: sua
maneira de narrar é um aspecto de seu caráter – talvez seu aspecto
mais complexo. A criação de Bento por Machado não é um abandono
do realismo, mas uma ousada extensão dele, em que a linguagem do
personagem, sua manipulação do enredo e a narração do livro que ele
escreve, tudo enfim dele aponta para o tipo de homem que é”
(GLEDSON, 2006 p.293).
Assim, o autor cria uma personagem tridimensional (GLEDSON, 2006 p.294),
que mais se encaixa no preceito de “personagens que melhor se chamariam
pessoas” (BOSI, 1999 p.43), pois ganham, frente ao leitor, uma carga indiscutível de
realidade. E da mesma forma, “tal como Bento é um personagem e um autor
tridimensionais, assim também é o leitor de Machado” (GLEDSON, 2006 p.294), pois
o leitor passa, graças ao acesso que Machado dá à personagem, a se relacionar
com ele no nível pessoal – no sentido de „como se ele também fosse uma pessoa‟ –
porém com o devido distanciamento que se dá a uma pessoa real, porém
desconhecida, que está sendo descoberta pelo leitor neste momento, e que tem
uma história forte para contar.
Não só as habilidades de coreógrafa, também as capacidades de leitora de
Milhazes se destacam, pois é com essa interpretação específica e complexa que ela
investiga o texto e pode se perguntar com sinceridade o que é que precisa ser
levado dessa obra para a cena. E a resposta que ela encontra vai além do triângulo
amoroso, pois trata das razões últimas das coisas, dos processos constitutivos do
caráter da personagem, daquilo que atuou no seu psicológico para que ele se
tornasse quem ele é. O proveito que ela tira vem da “opposition du dramatique et du
narrative, le premier étant considéré (...) comme plus pleinement imitatif que le
seconde”35 (GENETTE, 1969 p.52), depondo em favor de que possamos perceber
mais da obra e do desenvolvimento das personagens com a cena do que com as
páginas.

35

“oposição do dramático e do narrativo, o primeiro sendo considerado (...) como mais
plenamente imitativo que o segundo”
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O romance analisa a situação moral da personagem Dom Casmurro
(SANTIAGO, 2000 p.39), já envelhecido, depois de tudo que já aconteceu consigo e
revendo os fatos, repensando seu passado. Nesse processo de repensar o próprio
passado, através da escrita do livro, Casmurro dedica muito mais tempo a retratar
sua infância do que sua idade adulta, assim, cerca de dois terços do livro
compreendem sua vida, mais ou menos, dos 7 aos 20 anos, enquanto que o outro
terço do livro, avança até seu presente sexagenário. Para uma obra que “esteve
pelo menos por cinco anos em composição” (GLEDSON, 2006 p.292), não se pode
tomar detalhes tão importantes como a divisão do conteúdo e de seus espaços e
seus processos de edição como acidentais. O que se deve, é buscar neles indícios
das intenções do autor. O que vemos nesse caso é a personagem dom Casmurro
nos dizendo que aquilo que define quem ele é, é primordialmente aquilo que
aconteceu na fase mais inicial de sua vida.
Como “uma das questões cruciais de Santa Cruz [é] a maneira de
funcionamento e resolução do processo de „um artista inspirando outro‟” (NAVAS,
2001 p.127), passamos a observar que o ponto chave do romance é o ponto chave
da coreografia. Milhazes recorta o conteúdo por esse viés passadista e nos mostra
em cena a construção da formação de Bentinho. Vemos a relação dele com a mãe,
as esperanças que a mãe tinha para o futuro do filho, a influência profunda da
religiosidade em sua vida, a interferência de Capitu, o relacionamento de Capitu com
D. Glória, e finalmente, D. Glória abençoando a união do filho e Capitu. Como uma
rocha sedimentar, vemos o processo cumulativo da constituição de Bento/Casmurro,
com os diferentes matizes de cada um dos componentes dele. Na linha de diversos
matizes também trabalha o espetáculo, que se apresenta com divisões cromáticas
na iluminação geral, separando por cores blocos (NAVAS, 2001 p.124) de conteúdo
que se acumulam.
Se Casmurro é um “ressentido, [um] medroso do passado” (SANTIAGO, 2000
p.36), nos perguntamos o que é que o assusta nesse passado. Machado e Milhazes
constroem essa referência pela sobreposição constante de elementos, dentro de
suas respectivas esferas, textuais e coreográficas. “Ele (Machado de Assis) também
trabalha em camadas e é assim que eu também penso a coreografia” (MILHAZES,
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apud NAVAS, 2001 p.125), de forma que texto e coreografia se formam sobrepostos
constantemente de atualizações de seus referentes e apresentação de significados
que integram a concepção total da obra, coreograficamente criada em “[MM]
camadas de movimento que vão se sobrepondo ao corpo e ao próprio espaço”
(NAVAS, 2001 p.128), nessa escolha que Milhazes faz por comunicar a estrutura
das imagens construídas, trabalhando sempre na concretude dos fatos e
acontecimentos, pois ela mesma declara “[MM] hoje eu não acredito em abstração”
(NAVAS, 2001 p.134).
Na concretude do romance, temos Casmurro advogado escrevendo sobre o
passado para apaziguar seus sentimentos sobre seus atos, buscando o conforto de
convencer duplamente leitor e ele mesmo de que não fez nada de errado
(SANTIAGO, 2000 p.43).
“Réu e advogado de defesa são, respectivamente, Bento e Dom
Casmurro. Dom Casmurro, como bom advogado que devia ser, toma
para si a defesa de Bentinho arquitetando uma peça oratória onde se
nos afigura de primeira importância seu aspecto propriamente forense
(era escrita por um advogado) e seu aspecto moral-religioso (escrita
por um ex-seminarista)” (SANTIAGO, 2000 pp.33-34).
Assim, nessa constituição dúbia da personagem no romance, “parece-me que
a intenção de Machado de Assis ao idealizar Dom Casmurro era de „pôr em ação‟
dois equívocos da cultura brasileira, que sempre viveu sobre a proteção dos
bacharéis e sob o beneplácito moral dos jesuítas” (SANTIAGO, 2000 p.40). E se na
coreografia não podemos perceber que Bento se formou advogado, podemos
perceber a intenção da função de defesa de seu caso, pois começamos a
coreografia com ele sozinho e depois recuperamos e retraçamos sua história,
abrindo a interpretação para a possibilidade de compreensão da idéia da lembrança
dos fatos. Ademais, é inegável o papel do religioso colocado em cena por Milhazes.
Toda a obra dialoga muito com o Barroco brasileiro. Desde o cenário, “uma
imensa tela azul que suporta volutas barrocas (do barroco brasileiro)” (NAVAS, 2001
p.124), até a movimentação, de D. Glória, que se coloca em diversas posições
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tradicionais de imagens de santos, e de Bento, que frequentemente está no
contraste entre olhar para o céu, na direção do divino e para a terra, na direção do
profano, paradoxo do homem barroco que se sente pecador e busca no divino a
expiação de sua culpa. E se Machado se aproveita já do nome da personagem para
construir a referência religiosa, Bento e Santiago, no espetáculo, sem nenhuma
forma de uso dos nomes, há uma tradução semelhante, tanto nessa proposta
apontada do cenário, como da trilha sonora, repleta de bentinhos.
“Machado (...) está bem menos interessado em „fatos‟ (...) do que em atitudes
e convenções” (GLEDSON, 2006 p.290), e sob essa perspectiva, justificamos o
ponto de vista que Milhazes toma para criar sua obra como adequado e, mais que
isso, perspicaz, pois a crítica aponta para o fato de Machado ter se dedicado a
manter um grau de dificuldade nos processos de compreensão de seus textos,
desde quando “percebera a vantagem de não entregar o ouro aos leitores”
(GLEDSON, 2006 p.291), passando ao trabalho mais disfarçado, encoberto e
recoberto, em muitas camadas – como já apontado. A versão de Milhazes segue o
processo dado: se podemos ver melhor as personagens em ação, não temos a
facilidade de um narrador nos dizendo o que elas pensam e, mais que isso, as
diferenças entre seus pensamentos e suas expressões. A própria coreografia
“apresenta uma enorme dificuldade de descrição, pela imensa quantidade de
superposições de movimentos notadamente periféricos” (NAVAS, 2001 p.123), que
precisamos interpretar e cujo manejo chega um pouco mais tarde, pois é preciso se
adaptar à realização da cena antes de compreendê-la.
Isso só reforça a complexidade do trabalho de Milhazes e de seu
desenvolvimento, pois “whether or not the choreographer‟s reasons for choosing to
place one movement next to another are ever made public, or even put into words,
we have to assume that there are reasons, that making a dance piece is a deliberate
human act and not an accident”36 (ADSHEAD, 1998 pp.168-169). Assim como, ao ler
o texto, confiamos que tudo que se nos apresenta, o faz devido à vontade do autor.
É uma forma de permissividade crítica, que fica no meio do caminho entre
36

“sejam as razões de um coreógrafo para decidir colocar um movimento seguido do outro
colocadas em público, postas em palavras, ou não, temos que assumir que há razões, que
criar uma coreografia é um ato humano deliberado e não um acidente”
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buscarmos os motivos da criação e trabalharmos sobre aquilo que percebemos
criado. No entanto, essa intersecção é inevitável e, como anteriormente
mencionado, é parte integrante do trabalho dramatúrgico e não pode, portanto ser
desconsiderada.
No acesso a uma entrevista, como a presente na pesquisa Seis Criadores
Brasileiros de Cássia Navas, podemos encontrar uma fonte de informações acerca
da proposta de realização da coreografia de Milhazes. O que, no entanto, não quer
necessariamente dizer que haja uma possível „verdade da obra‟, que a criadora nos
revele. A intenção, a proposta são tão parte da dramaturgia quanto a realização e a
percepção. Dessa forma é possível contrastar a quantidade de trabalho geométrico
e de desenho da obra com a noção de Milhazes que “[MM] eu nunca fiz um
diagrama na minha obra, a matemática, as direções, têm vida” (NAVAS, 2001
p.131). Milhazes trabalha com a percepção de seu material vivo: a matéria em cena
é sempre essencialmente matéria viva, e é o trabalho autoral com esse tipo
específico de material que gera as possibilidades de interpretação.
Muito do Dom Casmurro pode ser encontrado em Santa Cruz. E não porque
Milhazes elencou os elementos do romance e os colocou em check list, conferindo
sua apresentação no palco. Pelo contrário, vai ser pelo seu trabalho particular de
imersão na obra e compreensão individual, seguido de sua realização, que é
carregada de seus esquemas próprios e pessoais de organização. É assim que se
chega numa fórmula de criação inspirada num ponto de partida literário, mas que
não tem as amarras da tentativa de tradução direta dos parágrafos em movimentos.
Os próprios “[MM] machadianos me disseram que está tudo ali. Eu fui homenageada
pelas viúvas de Machado, em Brasília, porque elas me disseram que eu mostrei a
elas coisas que a própria literatura não mostra... que era a essência de Machado”
(NAVAS, 2001 pp.136-137).
Essência dele, e também de muitos outros, o trabalho com a arte não
considera a “criação como um processo previamente planejado em sua totalidade”
(SCHULZE, 2007 p.5), preferindo criar o impulso, a direção, e dar à obra espaço,
deixá-la respirar e crescer, depois trabalhando em cima dessa massa para criar algo
específico, que até pode ser que já estivesse lá desde o princípio, mas estava lá em
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idéia e em potencial. “Mistura curiosa e, no fim, contraditória, de sofisticação e
espontaneidade” (GLEDSON, 2006 p.285), o trabalho machadiano se aproxima do
de Milhazes por esse viés da construção em camadas, da construção sobreposta
pela reconstrução, que permite ao espectador abordar a obra como arqueólogo,
mergulhar, cavar para achar significados e continuar encontrando-os, repletos dessa
matéria densa, pulsante, que é o trabalho de dramaturgia de seus criadores.
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CONCLUSÃO : Palavras que Ainda Faltam

CAPÍTULO INTERMEDIÁRIO
“Acredito ser uma parte essencial do papel do crítico revelar os
significados que o escritor pretendia comunicar (...) [e essa]
necessidade se torna extremamente urgente no caso de escritores,
como Machado e Drummond, em que a ironia é tão generalizada que
transforma as verdadeiras intenções em assunto para debate”
(GLEDSON, 2006 p.280).
E nas artes da cena, quando estas dialogam com esse tipo de criação que
pede um papel essencial do crítico para chamar a atenção a esses significados, tão
intrincados na matéria que é apresentada em cena chegando a ficar difíceis de diluir
e soltar, como buscar a relação do que precisa ser feito, do que foi feito, de como
isso é percebido, e de que partes atuam em sua construção? Nesta pesquisa, uma
possibilidade dessa compreensão é o projeto de dramaturgia apresentando-se como
o trabalho com a significação e a manutenção dos processos comunicativos das
obras, pois se “em dança não é você entrar correndo, comer maçã e sair. Até chegar
na maçã você passa por outros capítulos, de uma forma diferente, onde se vai falar
porque essa maça existe” (MILHAZES apud NAVAS, 2001 p.126), o princípio
também não é muito mais simples nas outras artes, que também trabalham com a
construção de sentidos a serem percebidos pelo seu público.
O que aqui se pretendeu mostrar é que na produção de obras coreográficas a
partir de obras de referência, aquilo que se busca construir e manter é uma noção
do núcleo da obra original. Como toda percepção, ela é dependente da pessoa que
a percebe, é uma questão de pessoalidade. Vendo as obras que aqui foram
analisadas, o que se propõe é justamente que podemos perceber, nelas, a
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compreensão que os coreógrafos e criadores têm do trabalho do autor literário.
Assistimos aos espetáculos e através deles entramos em contato com a obra
literária, pelo viés da compreensão que dela tem os criadores. Esta é a via que aqui
encontramos, este é o caminho que podemos retraçar na busca pela compreensão
dos processos de adaptação das obras e da construção de sua capacidade de
comunicação com o público.
Se é possível argumentar que “dance does not take place in the mind (though
I admit I have choreographed some magnificent ballets there), but on the stage”37
(COHEN, 1982 p.ix), na referência direta à fisicalidade do processo, da corporeidade
da qual depende – exclusivamente – a realização da Dança, não se pode
desconsiderar que a construção da comunicação, mesmo que dependendo do corpo
– como locus – acontece, essa sim, na mente. Mais que isso, acontece naquilo que
Yano (apud SCHULMANN, 1997 pp.40-41) chama de o espaço poético, no
interstício entre o espaço real e o espaço mental, e o estudo dos caminhos que
esses conteúdos percorrem entre esses espaços é justamente o que aqui se
classifica como o trabalho de Dramaturgia.
“Le mouvement, dés lors qu‟il s‟échappe de l‟intime pour prétendre au public,
ne peut être saisi par une dramaturgie de l‟acte. Il conviendrait alors de penser une
dramaturgie du mouvement comme résultante de forces, plus au moins visibles qui
entrent en jeu”38 (ADOLPHE, 1997 p. 34), como um suporte, como uma forma de
sustentação para o aparato técnico, teórico e ideológico que conflita constantemente
durante os processos de realização de obras artísticas. E se “no Brasil, a reflexão
crítica sobre a questão da dramaturgia tem sido mínima” (PALLOTTINI, 2006 p.11),
mesmo sem o termo e a reflexão, o trabalho que tem sido feito, além de carregado
de preocupações com a Modernidade, está repleto de referências à Dramaturgia. De
fato “la dramaturgie c‟est une conscience et une pratique”39 (DORT apud

37

“a dança não acontece na mente (apesar de eu admitir que coreografei ballets incríveis
lá), mas no palco”
38
“o movimento, posto que escapa do íntimo para atingir o público, não pode ser contido
numa dramaturgia do ato. Convém, portanto pensar em uma dramaturgia do movimento
como resultante de forças, mais ou menos visíveis, que entram em jogo”
39
“a dramaturgia é uma consciência e uma prática”
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KERKHOVE, 1997 p.19), e nesse sentido, sim, estamos um pouco atrasados, em
matéria de consciência. Mas pelo desenvolvimento da própria arte, aceita-se melhor
que falte a percepção específica daquilo que se faz, do que a capacidade de fazer
tal coisa. Capítulo intermediário, o pensamento dramatúrgico no Brasil tem ido da
prática ao estudo, do palco ao papel, do corpo às palavras. Nas palavras o contágio
do corpo é constante.
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VIDEOGRAFIA
QUADRILHA. Décio Otero (coreógrafo). Ballet Stagium. Gravação do acervo da
companhia.
SANTA CRUZ. Márcia Milhazes (coreógrafa). Milhazes Dança Contemporânea.
Gravações do acervo da companhia.
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ANEXO 1

UMA, TRÊS, CINCO, NOVE DRAMATURGIAS
Seguindo a proposta de dramaturgias específicas, evidenciadas a partir das
combinações de funcionamento da Dramaturgia – como Método, Processo e Efeito –
associadas às etapas sugeridas como básicas e evidentes em uma montagem
artística – Criação, Produção e Apresentação, esse anexo traz, na próxima página,
um organograma simplificando as relações diretas entre cada um dos elementos
apresentados pela proposta, conforme podem ser acompanhados no texto.
*
De acordo com linha de trabalho Peirceana e sua Teoria das Categorias, é de
se acreditar que para cada uma das três etapas do desenvolvimento da obra
existissem, associadas a cada uma das três concepções de sentido da Dramaturgia,
três novas categorias de Dramaturgias específicas, mantendo-se a relação que ele
evidencia de primeridade, secundidade e terceridade. No entanto, nesse trabalho,
por motivos diversos de interesse, utilidade, propriedade da classificação e pesquisa
acerca da real possibilidade de uso do termo, apenas cinco dessas nove totais são
desenvolvidas, conforme apresentado no texto do primeiro capítulo, sem um
trabalho de esgotamento dos termos.
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ANEXO 2
FICHA TÉCNICA: “QUADRILHA”
Baseado no poema de Carlos Drummond de Andrade.
Ballet Stagium
Coreografia:Décio Otero.
Direção: Marika Gidali
Figurino e elementos cênicos: Marcio Tadeu
Figurino de papel: O grupo
Adereços: Renato Dobal
Seleção musical: Décio Otero
Músicas: Villa Lobos, Enrico Intra, Mario Zan, Wagner Tiso,
Erick Satie, Egberto Gismonte
Vozes gravadas: Eugênio Gidali Jannuzzi, Marcelo Gidali Jannuzzi
e Yolanda Gidali Jannuzzi
Elenco: Marika Gidali, Decio Otero, Ismenia Rogich, Edgard Duprat,
Nadia Luz, Ademar Dornelles, Tatiana Cobbet, Fabio Villardi, Maria Vidal,
Wellerson Minucci, Adriana Almeida, Marcio Morais, Isa Kokay,
Sergio Marchal, Luciana Madeira e Hugo Lavrac.

Obs: a versão analisada em vídeo é a reformulação completa do ballet, de 1990.
Não há menção aos créditos da gravação.
Os figurinos e elementos de cena foram recriados por Ademar Dornelles.
Os pas de deux foram recoreografados por Decio Otero.
O segundo pas de deux recebeu a música de Egberto Gismonti.
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ANEXO 3

Aqui se apresenta uma análise métrica do funcionamento do ritmo no poema
Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade.

Marcações:

.

marca uma sílaba átona e

_

uma sílaba tônica

QUADRILHA
Carlos Drummond de Andrade

. _._ . ._. . _ . . _.
. _. . _. . _ . . _ . _. . _
. _ ._ . . _
. _ . . . ._ . ._ . . _. . . . _.
. _ . . _ . . _. . _.._ . ._.
. _ . . _ . . ._ ._ . _._ . . _ .
. . _ . . _. . ._.
Jo/ ão/ a/ ma/ va/ Te/ re/ sa/ que a/ ma/ va/ Rai/ mun/ do

que a/ ma/ va / Ma/ ri/ a / que a/ ma/ va / Joa/ quim / que a/ ma/ va / Li/ li

que / não / a/ ma/ va / nin/ guém.

Jo/ ão/ foi / pa/ ra os/ Es/ ta/ dos / U/ ni/ dos /, Te/ re/ sa / pa/ ra o/ con/ ven/ to,

Rai/ mun/ do / mo/ rreu/ de / de/ sas/ tre,/ Ma/ ri/ a / fi/ cou / pa/ ra/ ti/ a,

Joa/ quim/ sui/ ci/ dou/ - se / e / Li/ li / ca/ sou / com / J./ / Pin/ to/ Fer/ nan/ des

que / não / ti/ nha / en/ tra/ do / na / his/ tó/ ria.
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Isolando a métrica e colocando-a sequencialmente, podemos perceber ao
longo do texto corrido do poema uma freqüência enorme de dáctilos (ritmos
compostos de uma tônica seguida de duas átonas, como na valsa) – destacados
com asteriscos – num total de 20 ritmos, o equivalente a quase 60% do poema todo,
e 75% da primeira parte, proporções que aumentam quando desconsideramos
inícios e términos de versos (de menor valor rítmico, frequentemente ignorados na
análise métrica) para quase a totalidade do poema. O interesse em investigar a
organização do ritmo reside na possibilidade de análise da complexa estrutura
composta por Drummond.

Marcações:

.

marca uma sílaba átona

|

marca a passagem de um verso ao próximo e

e

//

_

uma sílaba tônica.

marca a divisão do poema em

duas partes, no fim do verso “que não amava ninguém”, na suposição de que há ali
uma divisória de ritmo, enredo e até proposta. Assim, o esquema dáctilo seria,
graficamente, representado pela sequência

_..

sob a qual há um

*

por fins de

percepção facilitada.

._._.._.._.._.|._.._.._.._._.._|._._.._
*

*

*

*

*

*

*

*

*

//._...._.._.._...._.|._.._.._.._.._.._.|.
*

*

*

*

*

_.._..._._._._.._.|.._.._..._.
*

*

*
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ANEXO 4

FICHA TÉCNICA: “SANTA CRUZ”
Baseado no romance Dom Casmurro de Machado de Assis
Direção Artística / Coreografia / Concepção: Márcia Milhazes
Bailarinos: Al Crisppin, Ana Amélia Vianna e Márcia Milhazes
Cenário-Criação: Beatriz Milhazes
Cenário-Assistente: Adrana Maciel
Luz-Criação / Coordenação de Palco: Glauce Milhazes
Técnico de Luz: Marcial Perez
Figurino-Confecção: Carmem Mattos
Trilha Sonora (Colagem) / Figurino: Márcia Milhazes
Gravação da Trilha Sonora: Jamil Chevitarese
Assistente Geral: Dalton Ferreira

Obs. Nesse trabalho foram usados dois registros em vídeo de apresentações
distintas e em edições variadas. Uma versão de 37min gravada no Theatro São
Pedro em Porto Alegre / RS (Video de J Miziara); e uma versão de 63min, gravada
no Festival Internacional de Dança de Campina Grande / PB de 1997 (sem
informação do crédito de vídeo).
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