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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta a rede de sentidos, imagem em que pretendo unir formas de 

se fazer teatro (inseridas, principalmente, na estética pós-dramática1) que apontem para a 

expansão, multiplicação, desdobramento, desordem e subversão dos signos teatrais. O linear e 

o causal dão espaço ao híbrido e ao multirreferencial. Rede de sentidos é a expressão que 

encontrei para apreender a imagem de uma tessitura complexa de ações físicas e verbais na 

cena, que se manifestam em espetáculos em que os significados podem ser desvirtuados ou se 

conectar a outros. Entende-se que o desdobramento dos signos, que parte do ator, do diretor, 

da dramaturgia, ou de outros elementos, atribui à cena uma complexidade de sentidos. Como 

exemplo será usado o material produzido no LPTV – Laboratório de Performance e Teatro do 

Vazio, conforme situado em seguida. 

O projeto de extensão e ação contínua LPTV – Laboratório de Performance e Teatro 

do Vazio, vinculado ao Decanato de Extensão (DEX) e ao Departamento de Artes Cênicas da 

Universidade de Brasília, é um espaço de pesquisa prática coordenado pela professora 

Doutora Simone Reis. O nome Teatro do Vazio foi dado pela própria coordenadora, “por 

Brasília nos lançar num vazio teatral e pessoal imensuráveis, por causa de sua arquitetura 

estranha e magnífica” e pelo encantamento que a pesquisadora sentiu ao ler a obra de Valère 

Novarina2, artista francês contemporâneo, o qual ela considera “uma espécie de antropófago 

muito francês e muito chique”, nas palavras autoirônicas da coordenadora. Ao citar o grande 

ator francês Louis de Funès, Novarina diz que “ele sabia que é preciso sempre ir do vazio, ter 

com o vazio uma relação contínua, cotidiana; por que ele sabia que o mais forte é aquele que 

sabe que ele vem do vazio e que toda força nos vem daí” (NOVARINA, 2009: 47). Assim me 

sinto como ator “LPTV’ino”, lançado no ‘glorioso buraco do vazio’ com doses intensas de 

risco. Em conversas com Simone, ela completou: “o Teatro do Vazio tem como intuito operar 

                                                           
 

1 No teatro pós- dramático o drama sai da posição dominante na hierarquia cultural alterando os modos de 
expressão, inclusive, do texto escrito. Destaca, todavia, para além da letra, a plasticidade da encenação, o 
distanciamento (equivalente) entre teatro e drama, e o estado ou a situação no lugar da ação (Lehmann, 2007: 
75).   
2 Nasceu em 1947, em Genebra, filho da atriz Manon Trolliet. Em Paris estudou filosofia e filologia, e ainda 
escreveu uma dissertação sobre teórico do teatro Antonin Artaud. Sua primeira peça, O Atelier Voador, foi 
dirigida por Jean-Pierre Sarrazac em 1974. Disponível em<http://www.novarina.com/spip.php?article8>. 
Acesso em 10 mar. 2014. 
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como palco do possível, do risível, do ridículo, do invisível, do feminino, do interior e do 

impossível”. Portanto, estar vazio é estar em disponibilidade. 

O treinamento e produções do grupo fizeram parte das minhas atividades formativas, 

contribuindo com uma prática que variava entre 10 e 30 horas semanais, totalizando 420 

créditos de atividades de extensão obtidos até o primeiro semestre de 2014. O LPTV é espaço 

de produção de pesquisa, de composição e releitura de peças teatrais, vídeos, fotos, realização 

de atividades performativas, o espaço-tempo onde pude aplicar exercícios vivenciados em 

oficinas e realizar meu primeiro projeto de direção intitulado “O Acordo3”. 

Nas primeiras experiências como ator e estudante do LPTV pude observar que 

minhas percepções em cena foram ampliadas coforme me entregava ao jogo. Simone coloca o 

ator em cena para improvisar a partir de conflitos iniciais, induzindo-o a se relacionar com o 

outro, com o espaço, objetos e fragmentos textuais. Ao entrar nessa atmosfera de treinamento 

me atentava a quase tudo que estava ao meu redor, buscava nas minhas referências pessoais 

reais e fictícias, o material a ser convertido em dramaturgia. No período de criação o recorte 

do material era constantemente apontado nos direcionamentos e provocações de Simone Reis 

que, por sua vez, zelava para que nem tudo fosse levado à cena de modo cru e sem o devido 

refinamento. Fomos plugados na intensidade, no humor, na verdade cênica, delineamos 

significativamente nossa musculatura da imaginação com uma bendita dose de autoironia, 

professados exaustivamente pela orientadora-palhaça em nossos treinamentos. Ainda que 

houvesse uma série de direcionamentos e regras – por vezes mutantes – posso afirmar que me 

deparei com uma linguagem que me ofereceu extrema liberdade em cena, bastando haver 

desejo4 para encenar o que quer que fosse desejado ou inconscientemente5 manifestado em 

cena. Houve momentos em que, a partir de orientações da “profelhaça6”, nós, os diversos 

integrantes que por ali passamos, nos perguntávamos se não deveríamos focar na produção e 

                                                           
 

3 Sob minha direção e orientação de Simone Reis, “O Acordo” conta com atuação dos atores Déborah 

Alessandra e Rogério Luis, que também integram o LPTV. 
4 O desejo segundo Maria Augusta Rondas Speller, baseada em Freud, é a busca pelo objeto que falta, é a pulsão 

da vida, pois “se nos sentíssemos completos, satisfeitos, não faríamos mais nada” (2004: 25). 
5 Segundo Speller, com as investigações de Freud, o conceito de inconsciente é ampliado passando a designar 

“aquilo que escapa e falha aos humanos, seres da linguagem, rompendo, de maneira incompreensível e 

surpreendente, o curso lógico do pensamento e dos comportamentos cotidianos. São os lapsos, os atos falhos, os 

sonhos, os esquecimentos (...)” (2004 p. 16). 
6 Neologismo que mistura duas palavras professora e palhaça, rompendo com a seriedade do papel exercido por 

Reis que, como orientadora, também se permite à dúvida e ao humor. Assim como o palhaço, a professora 

também escorrega na casca de banana ao fazer uma pequena demonstração técnica, rindo de si mesma. 
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na dramaturgia central, e lançar mão do devaneio. Além disso, no decorrer desses três anos, 

ouvi posicionamentos carregados de certos vereditos sobre o teatro, principalmente por parte 

de jovens colegas, curiosos e, talvez, acostumados a fórmulas teatrais e resultados assépticos. 

Grande parte não sabia do que se tratava aquela experiência estética e poética que propunha 

alegremente abrir feridas “atuantes”, confundir a visão dos atores, agregar diversas 

abordagens teatrais e potencializar o músculo da imaginação.  

Passei, então, a me questionar onde me levaria esse fascinante e quase que 

difamatório processo de aprendizado. Perguntava ainda sobre o que estaria além daquele 

imenso prazer de ser múltiplo em cena, multiplicidade da qual pude desfrutar, principalmente, 

nas peças Fale Com Ela Doce Como Quê? e Contos Latidos de Amor e Sapitucas, espetáculos 

que recorro para amparar as hipóteses deste trabalho. O que eu buscava? Seria a seriedade dos 

que querem mais respostas do que perguntas? Seria a busca pelo “verdadeiro teatro”? Não! Eu 

tive a coragem e a estupidez lúdica necessárias de não querer encontrar apenas respostas e 

soluções artísticas imediatas, mas de me lançar num vazio que pressupunha a disponibilidade 

de encenar tudo e qualquer coisa. Busquei, enfim, neste trabalho, realizar um questionamento 

imagético e filosófico que me permitisse, ainda, citar parte da minha extensa vivência com a 

professora “gargalhante” Simone e com o LPTV. Sem respostas exatas de fórmulas e técnicas, 

mas com reflexão e, acima de tudo, paixão7. 

Segundo o próprio José Celso Martinez8, em carta enviada à Simone em 3 de abril do 

ano de 1993 (conforme é possível acessar no vídeo “Carta de Zé Celso9”), ela possui um 

talento inovador no trabalho de atriz de teatro. O diretor teatral do Teatro Oficina ainda coloca 

o trabalho de Simone na posição de vanguarda, palavras que legitimam a importância que esta 

professora e performer, considerada por muitos uma grande mestra – e, para outros, 

inquietante, polêmica e incompreensível – tem para o teatro brasiliense e para a academia. 

Importa assinalar que esse instigante devir metodológico antropofágico em sua multiplicidade 

“irresponsável” de abordagens aplicadas pela professora performer, tem formado atores em 

                                                           
 

7 “Movimento impetuoso da alma para o bem ou para o mal; gosto muito vivo; acentuada predileção por alguma 

coisa; os tormentos padecidos por Cristo ou pelos mártires.” Disponível em 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=paix%E3o>. 

Acessado em 10 mar. 2014. 
8 José Celso Martinez é diretor teatral do Teatro Oficina Uzina Uzona. É um grande artista que entrou para a 

história do teatro brasileiro. Simone Reis esteve com Zé Celso nos anos noventa. 
9 Vídeo de Alexandre Rangel criado para a instalação O Espelho, de Simone Reis e Iain Mott, exposta no CCBB 

Brasília no ano de 2013. Disponível em <http://vimeo.com/44795158>. Acesso em 12 fev. 2014. 
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Brasília desde os anos 90, quando Simone iniciou sua trajetória como arte educadora errante 

na Universidade de Brasília, depois de uma significativa passagem como dançarina pela 

Taanteatro Companhia, da expoente brasileira do butoh Maura Baiocchi e subsequente 

experiência como atriz e assistente de direção no Teatro Oficina Uzina Uzona, de Zé Celso, 

em São Paulo. Portanto, é a partir, principalmente, de sua expressão artística, que foi 

observada a multiplicação (ou a fuga) de sentidos nos signos teatrais, sugerindo a ideia de 

uma rede de sentidos formada pelos desdobramentos e multiplicações das ações, pelo 

rompimento com a linearidade, pela conexão com um teatro híbrido e performativo. Para 

melhor visualizar tal ideia, estão citados conceitos que já transparecem a manifestação dessa 

multiplicidade sígnica: o conceito de teatro performativo (FÉRAL, 2010), e o de 

multiplicação dramática, (KESSELMAN; PAVLOVSKI, 2006). Foram, ainda, usados como 

referência visual fotografias e vídeos. 

 

MULTIPLICAÇÃO DE SENTIDO 

 

O teatro enquanto experiência cênica e artística de contato interumano, pode 

presentificar em seu mais essencial fazer, os cinco, talvez seis, sentidos do corpo. Pela 

comunicação dos sentidos ator e espectador ingressam num estado de alteridade. Marina 

Abramovic fala, em seu manifesto (2010), da relação entre o artista e os símbolos dizendo que 

aquele “cria seus próprios símbolos” afirmando, ainda, que “os símbolos são a língua do 

artista”. No mesmo sentido Artaud, que põe em xeque a noção de signo10, diz que para o 

teatro importa “criar uma metafísica da palavra, do gesto, da expressão, com vistas a tirá-lo de 

sua estagnação psicológica e humana” (2006: 102). Para Artaud importava “buscar signos (...) 

ao mesmo tempo icônicos (“diretamente legíveis”) e simbólicos (arbitrários)” (ARTAUD 

apud PAVIS, 2011: 354). Portanto, o ator traduz transversal à sua presença11 “tátil” os 

significados de sua língua. 

No processo criativo do Laboratório de Performance e Teatro do Vazio (LPTV) paira 

um estado de criação que multiplica os sentidos dos elementos atribuídos à cena. Portanto, 

                                                           
 

10 “Une não uma coisa e um nome, mas um conceito e uma imagem acústica” (SAUSURRE apud PAVIS, 2011: 

357). 
11 Segundo Pavis, “seria o bem supremo a ser possuído pelo ator e sentido pelo espectador” (2011: 305). 
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abre-se espaço para “a pluralidade, a ambiguidade, o deslize do sentido” (FÉRAL, 2008: 204), 

indo diretamente ao encontro do conceito de rizoma, discorrido por Gilles Deleuze e Félix 

Guattari. Portanto, as produções teatrais do LPTV, que de fato são uma “expressão no 

espaço12”, permitem que os signos tenham seus significados13 multiplicados e, a partir do 

rompimento com a informação, a linearidade narrativa e com a reprodução da realidade, 

evidenciam a formação de uma rede de sentidos. 

A palavra sentido tanto está associada ao signo como ao sentir, carregando, no 

âmbito semiológico, o significado (conceito) e a sensorialidade. Segundo dicionário 

Michaelis14 o sentido associa-se à “faculdade de sentir, de compreender, de apreciar, à ideia, 

ponto de vista (...), significação de uma palavra ou de um discurso (...), à interpretação que se 

pode dar a uma proposição”, é com os sentidos que se detém e processa tudo o que for 

sensível e, assim, atribuí-lo um significado. 

 

SENTIDOS EM REDE 

 

A palavra rede associa-se à trama, teia, entrelaçamento, malha, emaranhado. 

Portanto, quando se fala de sentidos em rede, pretende-se um diálogo imediato com o 

conceito de rizoma que, segundo Deleuze e Guattari, “conecta um ponto com outro ponto 

qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a traços de mesma natureza” 

(1995: 31). Uma rede rizomática é a imagem que melhor traduz o agenciamento15 de sentidos, 

justamente porque seus conceituadores dizem que, sobre o rizoma, “(...) cada um de seus 

traços não remetem necessariamente a traços da mesma natureza (grifo meu)” (idem), 

afirmativa que possibilita a inclusão tanto dos desdobramentos que se assemelham entre si 

como os que escapam à natureza de uma história, de uma cena ou entorno estético. Então, 

numa rede cabe tanto o que “faz sentido” como o “que não faz sentido”, ou seja, (1) o que 

                                                           
 

12 Concepção de teatro para Artaud (2006: 101) no Primeiro Manifesto. 
13 Significado “é o conceito, a representação ou a significação que vinculamos ao significante (...)” (PAVIS, 

2011: 357). 
14 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=sentido>. Acesso em 17 jan. 2014. 
15 Segundo Deleuze e Guattari, o agenciamento afasta a ideia de aleatoriedade como ocorre na livre associação. 

Une produção (Marx) e desejo (Freud), “é uma apropriação de determinadas noções ou conceitos que se coloca 

em sua própria máquina e, desde ela, pensar uma série de coisas” [tradução minha] (KESSELMAN; 

PAVLOVSKI, 2006: 46). 



13 

 

 

rompe organizadamente com a linearidade sem escapar à atmosfera ou tema central e (2) o 

que caotiza e desordena arrastando qualquer traço de conexão com o que – pelo menos 

aparentemente – possui uma centralidade. As linhas de fuga16 podem levar os sentidos a 

quaisquer direções – e disso sabe-se muito bem quando se entra em contato com a linguagem 

de Simone Reis. 

Sem intuito de criar um conceito, mas de agenciar novos sentidos à imagem do 

rizoma, coloco em tela o rizoma multiplicado, ou melhor, distorcido, em duas imagens quais 

sejam, para a situação um17, a teia da aranha comum e, para situação dois18, a teia da aranha 

viúva-negra: duas redes, dois modos de expressão e organização. Numa mesma obra teatral é 

possível identificar sentidos desdobrados dentro da “lógica” estética e dramatúrgica, como é 

possível também perceber o rompimento com a natureza dessa mesma “lógica” inicial. A teia 

comum é geométrica, organiza-se derredor a um núcleo mais ou menos centralizado, que não 

se inicia num ponto de partida, mas num agrupamento em rede. A imagem contradiz o 

conceito de rizoma de Deleuze e Guattari justamente por incitar uma organização de pontos 

cuja geometria sugere um sistema fechado de conexões da “mesma” natureza. Ainda assim há 

a manifestação de uma rede, de linhas que apontam para o núcleo levando informações das 

diversas linhas circulares, conforme se observa na imagem abaixo. Portanto, sob essa 

imagem, a rede de sentidos pode ser sistemática sem deixar de desdobrar os signos teatrais 

envolvidos na cena. 

 

Imagem 1 - Teia da aranha comum: rede organizada, núcleo multiplicado19. 

                                                           
 

16 Linhas de fuga são “fugas temporais na medida em que rompem uma temporalidade, fazendo desaparecer o 

contorno narrativo da história inicial, incorporando não somente outros sentidos, mas outras velocidades, ritmos, 

afetos (...)” (KESSELMAN e PAVLOVSKI, 2006: 28) 
17 O que rompe organizadamente com a linearidade sem escapar à atmosfera ou tema central. 
18 O que caotiza e desordena arrastando qualquer traço de conexão com o que – pelo menos aparentemente – 

possui uma centralidade. 
19 Disponível em < http://www.hazer.tv/bilim/bilim_14.html>. Acesso em 19 fev. 2014. 
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A teia da viúva-negra – o fio de seda mais resistente de toda a natureza – é caótica, 

sem equidistância, sem formas geométricas, não circunda centro algum senão o dela mesma, 

da atriz vilã, completamente protagonista de uma rede mortal. 

 

 

Imagem 2 - Teia da viúva negra: rede caótica (diretora [des]organizando as cenas)20. 

 

Sendo assim, a rede de sentidos pode encontrar outras imagens (como as sugeridas 

acima) dentro do próprio conceito de rizoma que de tão amplo não deve excluir outros 

entrelaçamentos. Atrelar a multiplicidade dos sentidos à teia nos permite afirmar que, na cena 

do LPTV, podemos tanto partir de uma ideia central, gerando um entrelaçamento ligado à 

natureza desta mesma ideia, como se pode ingressar numa rede que se conecta livremente a 

outras ideias, descentralizando-as e, dependendo do ponto de vista, fazendo perder-se o 

sentido. 

 

REDE DE SENTIDOS 

 

Numa entrevista dada ao jornal Correio Braziliense, a jornalista me perguntou sobre 

o processo de criação de Simone Reis, coordenadora do LPTV. Foi nesse momento que me 

veio a imagem da rede de sentidos para explicar conceitualmente a linguagem. Foi abordado 

da seguinte forma pelo jornal: 

 

                                                           
 

20 Disponível em <http://www.laobserved.com/intell/black%20widow-J.N.%20Hogue%40csun.jpg>. Acesso em 

19 fev. 2014. 
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O texto é o ponto central da rede de sentidos. A partir dele, desenrola-se um 

jogo que zomba de modo sério das relações homem-mulher. ‘As conexões 

são feitas de maneiras estranhas, por vezes baseadas apenas num jogo 

imagético, o que dá liberdade para o espectador fazer uma leitura tão 

devaneante quanto o produto artístico que ele recebe’, completa o performer 

Felipe Fernandes, um dos primeiros integrantes do LPTV, desde o 

surgimento (...). (Correio Braziliense. Intimidade nas ruas. Brasília, 31 ago. 

2012, p. 25). 

 

No decorrer da pesquisa foi percebido que, conforme explanado em parágrafos 

anteriores, outros conceitos já consolidados, como o teatro performativo e a multiplicação 

dramática, lançam-se numa produção criativa que dialogam com o conceito de rizoma e, 

consequentemente, com a rede de sentidos. Portanto, pode-se dizer que, enquanto linguagem 

estética, o modo de criação do LPTV comunica com a multiplicação dramática21 que age 

como um procedimento em que, a partir de uma cena, proposta por um ator/jogador, outras 

são desencadeadas pelos estímulos daquela primeira, sem que necessariamente alguma cena 

se feche. Situada entre a arte e a psicoterapia, Kesselman e Pavlovski (2006) chamam de 

atores os integrantes dos primeiros grupos que experienciaram a multiplicação dramática. O 

jogo se organiza em três passos: (1) um grupo apresenta a cena “mostrativa”, uma espécie de 

referência que compreende um improviso sobre um tema autobiográfico de um dos 

integrantes; (2) a partir da cena “mostrativa” os grupos observadores dramatizam cenas 

ressonantes; (3) os grupos realizam reflexões e comentários sobre os resultados. Então, nesse 

jogo tornam-se complexas as conexões de sentido, conforme é dissertado pela própria 

Simone: 

 

Eduardo Pavlovsky, psicanalista, psicodramatista, dramaturgo e ator e 

Hernan Kesselman, médico psiquiatra, psicodramatista e psicólogo social, 

ambos nascidos em 1933, estudiosos de Deleuze e Guattari, criam uma 

metodologia aplicável à clínica e uma nova forma de operação simbólica. 

(...) A Multiplicação Dramática, segundo os autores, incorpora um critério de 

profundidade que se estende horizontalmente por desdobramento ressonante; 

ela atua como uma desmistificação da verticalidade para as hipóteses de 

trabalho: são operações para a formação e para a cura. (REIS, 2002: 42) 

 

                                                           
 

21 Os procedimentos se aproximam, também, por trabalharmos, no LPTV, com temas autobiográficos que são 

constantemente desdobrados e releitos pelos demais atores. Simone extrai nosso material “psicodramático” que 

são desvirtuados a todo instante, lança-os na cena e alcança resultados estéticos. 
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Pode-se dizer, também, que o LPTV está para o teatro performativo que, segundo 

Josette Féral, está entre duas visões do teatro: “uma que rompeu com a tradição e se inspira na 

performance e outra que mantém uma visão mais clássica da cena teatral” (FÉRAL, 2008: 

208). Tal característica se apresenta uma vez que o ator cuja transição entre persona22 e 

personagem, o faz ingressar num estado de performatividade. 

A rede de sentidos, de orientação polissêmica, se mostra aos olhos do público na 

obra resultante, mas sua manifestação ocorre desde o improviso criador. Quanto ao alcance da 

significação, poderá se manifestar a partir do desdobramento de todo e qualquer signo teatral 

modificando o sentido de uma palavra ou do texto, do gesto, das características dos 

personagens, do enredo da história, ou seja, tira do ponto (sistema fechado) e “rizomatiza” 

[quase] tudo aquilo que está ao alcance da criatividade do ator que, por sua vez, lança-se ao 

risco, ao fracasso, ao caos, à sua própria identidade. Segundo Josette Féral, “é possível dizer 

que diversos autores e encenadores buscaram criar essa dissociação unívoca entre um discurso 

(verbal ou visual) e um sentido dado”. 

Nesse caminho, quanto às obras do LPTV, ainda que a diretora-dramaturga opte 

partir de textos pré-existentes, estes são a base para uma extensa recriação dramatúrgica tanto 

na palavra como nas ações, que vão para além das indicadas no enredo original. Seu trabalho 

de direção nos lança ao movimento, toda a composição se movimenta e o desejo, no sentido 

do agenciamento23 – e até mesmo ações inconscientes – fazem germinar o material cênico. Há 

uma entrega ao devaneio que nos liberta para o jogo sem medo de compor e sem medo de ser 

manipulado pela direção. Num artigo chamado Escritores criativos e devaneio24 (1908/1907), 

Freud alega que o devaneio é um estado psíquico criativo que nos liberta da função do real, 

sendo, também, comparável ao estado natural do “fantasiar” da criança. Freud supõe que a 

obra literária do escritor criativo seja “uma continuação, ou um substituto, do que foi o brincar 

infantil”, o que coincide com o estado do ator-compositor “LPTV’ino” que, por sua vez, 

busca no seu imaginário fantasias e autorreferências. 

                                                           
 

22 “No teatro grego, a persona é a máscara, o papel assumido pelo ator” (PAVIS, 2011: 285), havendo, portanto, 

num sentido estrito, separação do ator e da personagem. 
23 De Deleuze e Guattari, citado por Pavlovski, é diferente de livre associação. O desejo é um componente do 

agenciamento que tira a ideia de uma composição (no caso da Multiplicação Dramática) com elementos 

aleatórios; tudo que é proposto parte dos compositores cênicos (ator, diretor, etc.). 
24 Acesso em <http://quebracorpo.blogspot.com.br/2010/04/escritores-criativos-e-devaneio-1908.html>. Acesso 

em: 09 jan. 2014. 
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A manifestação da multiplicação dos sentidos, quando incitada na preparação ao 

ofício de ator, pode se manifestar a partir de um texto clássico fielmente decorado como 

também do improviso canastrão, do melodrama revisitado, do realismo, do performativo. 

Considerando a não metodização dos procedimentos criativos, a simultaneidade e o 

desencadeamento não necessariamente lógico das cenas e a aleatoriedade de referências no 

LPTV, é possível visualizar a imagem da teia da viúva negra. Outro lugar de manifestação 

dessa imagem é no próprio resultado estético em que o desdobramento dos sentidos ultrapassa 

o improviso e se imprime na cena, que, por sua vez, pode estar orientada para abrir-se a outros 

desdobramentos na presença do público. 

 

EM CENA: DEVANEANDO E DESDOBRANDO OS SENTIDOS 

 

Foram escolhidos dois espetáculos dirigidos por Simone Reis no âmbito do LPTV, 

quais sejam Contos Latidos de Amor e Sapitucas e Fale Com Ela Doce Como Quê?. Na 

primeira peça, foram desdobrados quatro personagens sendo destacados Octávio Augusto e 

Juan María e, na segunda, entra em ação o Homem, percebido como uma persona, que 

representa qualquer outro homem, e que vira Carlos Daniel, referência de personagens 

novelescos. Em ambos os trabalhos há, em certa medida, dispositivos cênicos25 mesclados à 

dramaturgia. Joguei com personagens que desenvolveram ações e relações de alteridade de 

caráter absurdo, nonsense, caótico e amoral, performativo, autorreferencial. Em suma, são 

múltiplos, mas possuem uma moldura que lhes atribui forma, tornando-os reconhecíveis e 

discerníveis e o espetáculo, por sua vez, torna-se uma grande rede de sentidos. 

As imagens das teias da aranha comum e da viúva-negra mostram que é possível que 

os sentidos se desdobrem em todas as direções, conforme o princípio do rizoma enaltecido por 

Deleuze e Guattari. Contudo, é tarefa desnecessária separar os trabalhos em duas categorias 

que na verdade podem residir juntas num mesmo trabalho. Entender que determinado 

espetáculo teatral, por mais que tenha seus signos multiplicados, seja mais ou menos caótico, 

é tarefa subjetiva, pois cada expectador absorve de uma maneira, assim como cada ator e 

diretor executa do seu modo. Para o ator, o que pode ser um caos de informações, para o 

                                                           
 

25 Dispositivo de indicação, de apontamento. 
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expectador talvez faça todo o sentido mesmo que este entenda que não haja sentido. Por fim, 

importa que seja artístico e estético. 

 

Fale Com Ela Doce Como Quê? 

 

Conforme o programa espetáculo, Fale Com Ela Doce Como Quê?26 é uma releitura 

da peça original de Tenessee Williams Fala Comigo Doce Como a Chuva27 (1953), e 

investiga as relações amorosas das pessoas reais e fictícias que estão dentro da história”, e, 

ainda, sobre a estética que já aponta para a formação de uma caótica rede que reúne sentidos 

multiplicados em desconexões, diz que 

 

atores alienados e confusos utilizam um texto teatral, guarda-chuvas e pufes 

para incompreender o clássico (...) de Tenessee Williams. Jogo entre o texto 

teatral e o texto dos intérpretes que apontam para o deslocamento de sentidos 

como possibilidade estética. Favor encontrar setenta erros e alguns atores. 

[grifos meus]. 

 

 

Foto 1 - Rogério Luiz, o músico Gabriel Preusse e Mariana Neiva. Foto: Edite Neiva. 

 

O rompimento com a natureza do próprio texto inicial – introspectivo e de carga 

dramática densa – inicia-se pela proposição de se realizarmos a peça no espaço da rua, e pela 

                                                           
 

26 Vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=hqA76wWprbE>. 
27 Um jovem casal decadente vive num apartamento na cidade de Nova Iorque. Ingressam num diálogo denso 

que recai sobre exigências e deslizes na relação. Por fim, nada muda. 



19 

 

 

direção musical (Iain Mott) ter optado pela música ao vivo, no qual um músico convidado 

narrava a atmosfera das cenas com baixo acústico, conforme é possível perceber na foto 

abaixo. A rede de sentidos está presente (1) desde a formação do dispositivo dramatúrgico que 

remolda o sentido do texto original, até (2) na performatividade cênica, que joga com a plateia 

e com as proposições dos atores. Quer dizer que, na peça, as ações não se multiplicam apenas 

no contato com o público, mas apresenta a este uma estrutura entrecruzada, uma teia com 

aranhas em cena: sete atores representam simultaneamente o Homem e a Mulher da obra 

original. 

Por estar organizada em dispositivos a peça nos lançava ao risco, permitindo-nos 

lidar com o acaso. Realizam ações que giram em torno da chuva, e fazem um uso confuso de 

dezenas de guarda-chuvas chiques e baratos que, no decorrer das cenas, se quebram e se 

rasgam. Os atores ultrapassam a introversão dramática americana de Williams, e 

presentificam uma latinidade novelesca que zomba a atmosfera melancólica em que se 

encontram os personagens, trazendo a relação de um casal bobo que late e briga pela partilha 

TV. 

Meu personagem, o Homem, jogava com diversos elementos: objetos (guarda-

chuvas, flores de plástico, pufes, etc.), interagia com plateia, traçava relações pitorescas com 

os outros atores-personagens e, ainda, usava sapatilhas de balé com ponta cuja função se 

desconecta com o enredo do texto, atribuindo uma composição meramente estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 3 - Com sapatilhas de ponta Homem finge 
ser um pedinte deficiente. Foto: Elise Hirako. 

Foto 2 - Desdobrando objetos: babado vira juba 
em apresentação com crianças na plateia. Foto: 

Edite Neiva. 
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A música, cuja direção optou por produzi-la em cena, também era cantada pelos 

atores. Numa cena de interação com a plateia, meu objetivo era fazê-la cantar uma canção de 

amor “com a mão no peito e rostos expressando muita dor, como se estivessem perdendo seu 

grande amor, sua a mãe”, eu dizia em cena. Tratava-se de Currucucú Paloma, escrita pelo 

mexicano Tomás Méndez em 1954, cuja versão, interpretada por Caetano Veloso, compõe a 

trilha do filme Fale Com Ela, de Pedro Almodóvar. Na peça teatral, três atores cantavam num 

tom lírico e romântico, enquanto a plateia repetia o refrão. Essa canção foi desdobrada de 

modos diferentes nos dois espetáculos: um em tom lírico, no outro em tom brega. A canção 

entra como uma linha de fuga no texto, ao contrário na peça Contos Latidos de Amor e 

Sapitucas, que funciona como um dispositivo inicial para criação da cena, conforme narrado 

no próximo subtítulo. 

Dicen que por las noches 

No más se le iba en puro llorar 

Dicen que no comía 

No mas se le iba en puro tomar 

Juran que el mismo cielo 

Se extremecía al oír su llanto 

Como sufría por ella 

Que hasta en su muerte la fue llamando 

Ay, ay, ay, ay, ay 

Cantaba 

Ay, ay, ay, ay, ay 

Gemía 

Ay, ay, ay, ay, ay 

Cantaba 

De pasión mortal moría 

 

 
Foto 4 - Em cena: Homem com guarda-chuvas. Foto: Elise Hirako. 
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A rede de sentidos pode se formar a partir de inúmeros estímulos e aparentar uma 

estrutura mais organizada ou completamente caótica. Para exemplificar o desdobramento dos 

sentidos no espetáculo em questão, a partir do contato com o público, citarei uma ocorrência 

na apresentação que ocorreu no Beijódromo (espaço de convivência da UnB), onde pude 

costurar a lógica da cena com referências imediatas, somente possíveis se o ator se lança no 

Teatro do Vazio. A apresentação ocorreu às 16 horas de uma terça-feira ensolarada do mês de 

setembro, o mais quente e seco de Brasília. “Chuva, chuva, vai embora, volta novamente 

noutra hora”, dizia o texto de Williams. A temperatura atingiu os 31,8º28 que, somada à 

baixíssima umidade relativa do ar (certamente a menos de 10%) e aos incêndios subterrâneos 

que se alastravam pelo cerrado, tornava o clima insuportável. Eu estava em princípio de febre 

e apaixonado, o que me fazia ingressar noutro estado de percepção. Não há registro em vídeo 

dessa apresentação, mas sua efemeridade e o jogo que ali ocorrera tornam-na especial. Numa 

irônica homenagem a uma colega gestante que se fazia presente, a parceira de contracena 

Laine (na foto abaixo) se pôs grávida de uma TV (um dos pufes em formato de cubo que 

compunha a cenografia). 

 

 

Foto 5 - Homem e Mulher (Laine) “mortos” sobre cubos. Foto: Edite Neiva. 

                                                           
 

28“A tarde desta terça-feira (11) foi ainda mais quente no Distrito Federal devido à influência da forte massa de 

ar seco e quente que cobre a região central do Brasil. Foi o segundo dia consecutivo com quebra de recorde de 

calor para o ano de 2012 em Brasília de acordo com as medições do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). Na tarde de hoje a temperatura máxima observada foi de 31,8°C, superando em dois décimos a 

máxima de ontem (10/09)”. Disponível em: <http://eltiempo.terra.cl/noticias/111060/novo-recorde-de-calor-em-

brasilia-df/>. Acesso em: 10 jan. 2014. 

http://eltiempo.terra.cl/previsao-do-tempo/cidade/61/brasilia-df/
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Instala-se o drama novelesco. Imediatamente entro no jogo e me torno pai do bebê-

TV; um pai vilão que o rouba da mãe e ameaça matá-lo caso ela não voltasse pra ele. Saco 

uma arma de brinquedo e atiro na tevê que rola ao chão. A plateia, que provavelmente 

percebeu que o jogo fora criado ali mesmo, gargalha. Rogério, companheiro de cena, que 

compreendeu e esperou todo o jogo acontecer, dá sua fala e faz com que o espetáculo retome. 

 

Contos Latidos de Amor e Sapitucas 

 

Sou Latino Americano? Sou filha de Oxum? Sou indígena-afro-portuguesa? Em 

entrevista dada por Simone Reis à EBC, sobre a peça “Contos Latidos de Amor e Sapitucas”, 

lê-se: 

O diálogo com os estereótipos latino-americanos tomou corpo na 

apresentação do espetáculo Contos Latidos de Amor e Sapitucas, do 

Laboratório de Performances e Teatro do Vazio (LPTV) com alunos do 

departamento de artes cênicas da UnB. Por meio do uso do humor, o 

trabalho apresentou as “mazelas” da América Latina. ‘A gente trabalha 

muito com o humor, com a perspectiva do cômico. Os estereótipos da 

América Latina vêm à tona com uma quantidade significativa de autoironia, 

de deboche da própria desgraça em alguns sentidos: dos preconceitos, da 

corrupção, do racismo, da dificuldade que as minorias encontram com a 

obtenção de espaço’, explica a diretora e professora do curso de artes cênicas 

da UnB, Simone Reis29. 

 

 

A foto de divulgação acima mostra os atores “desnudados” à espera da criação que se 

debruçaria sobre estereótipos latinos com clichês politicamente incorretos e referências 

                                                           
 

29 Disponível em <http://www.ebc.com.br/2012/10/ritmos-afro-brasileiros-movimentam-terceiro-dia-do-flacc-

2012>. Acesso em 26 jan. 2014. 

Foto 6 - Divulgação. Foto: Mila Petrillo. 
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pessoais e autoirônicas, tal como se [des]organiza a história da colonização da América 

Latina. Nós atores tínhamos a liberdade para improvisar figurinos, desde que não houvesse 

um descuido estético nem a descaracterização dos personagens. Dispúnhamos de 4 malas 

cheias de roupas, objetos e acessórios. 

A peça foi apresentada no FLAAC/2012 (Festival Latino Americano de Arte e 

Cultura), organizado pela Universidade de Brasília. O espaço de tempo de quase um ano entre 

o lançamento do edital e as apresentações no festival nos possibilitou o desdobramento de 

números que unidos formavam o espetáculo. A própria linguagem sofreu alterações, pois 

fomos do teatro ao vídeo; realizamos as gravações (conforme DVD em anexo) desses 

números que mais tarde comporiam o Contos Latidos de Amor e Sapitucas, obra que, dirigida 

por Simone Reis, não se comprometeria a contar uma história, nem a seguir desencadeamento 

lógico ou linear. A cena se desenvolveu a partir da proposição dos tipos que, por sua vez, 

tiveram as ações e relações estabelecidas a partir de um jogo imerso em devaneios. A partir da 

minha experiência posso citar dois personagens surgidos desse jogo: Octávio Augusto e Juan 

María. 

 

 

Foto 7 - Personagem Octávio Augusto, o cantor cafona, com comportamento de morador de rua, carioca, 
criador de cães. Foto: Giselle Rodrigues. 

  

Octávio Augusto surge da direção de Simone Reis e Giselle Rodrigues. Simone me 

pedira que catasse a mesma música que eu usava em Fale Com Ela Doce Como Quê?, qual 

seja Currucucu Paloma, anteriormente citada. Aqui, a canção surge como um dispositivo de 
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composição da dramaturgia e ajuda na criação de toda uma cena. Os sentidos são desdobrados 

já na letra em que “ay, ay, ay, ay, ay” vira “au, au, au, au, au”, na voz dos personagens, que 

viram cães. Apresentei alguns trejeitos que esboçavam uma grande cafonice: voz cantada com 

muito vibrato, um falso sotaque carioca, e microfone em formato de Oscar. 

Os primeiros atributos explorados foram um prato cheio para as diretoras que me 

ajudaram a compor o restante: perna manca, peruca crespa, passinhos de dança, entre outras 

características que me serviram como base para criar um pequeno texto, códigos de 

adestramento (era também um criador de cães). A rede começa a se formar uma vez que (1) o 

personagem reúne múltiplas características que, inclusive, se confrontariam numa estética 

mais convencional (união de mendigo com astro) e, (2) os cães seriam os próprios 

personagens dos companheiros de cena, que não se caracterizariam como cães, mas 

desdobrariam o sentido de estar ali como humanos e se apresentariam como animais. Os 

sentidos foram multiplicados nos personagens e no caótico enredo (ou emaranhado) cênico. 

 

 

Foto 8 - Em cena, Octavio Augusto e personagens-cães: os sentidos estão multiplicados dentro do tema 

latinidades. Foto: Nina Orthof. 

 

O personagem Juán María (Foto 4) surge como filho da Sufrida Kahlo, personificada 

por Natasha Padilha. Sufrida é quem adota como filhos todos os demais personagens que vêm 

de fronteiras impossíveis (entre México e África do Sul, Brazil e Equador). De grande-mãe 

passa a ser também uma cadela de Octavio Augusto. Juán María, por sua vez, usa o talco de 
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Bombueno (Foto 5)30, seu irmão mais novo, como um pote de cocaína. O objeto transita entre 

as duas funções cênicas, havendo mais uma multiplicação de sentido. Juan María é irmão 

gêmeo de María Juana (Luisa Duprat), uma bandida atiradora meio sapatão, que supostamente 

é mãe de Bombueno, o que gera conflito com sua mãe Sufrida Kahlo (Natasha Padilha). É 

nesse emaranhado que Juan María se situa. Em determinado momento da peça, os gêmeos 

traficantes beijam-se sugerindo uma confusão latino-parental ou, de um modo mais literal, um 

incesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufrida. 

                                                           
 

30 Um bonequinho negro supostamente adotado numa fronteira africana. 

Foto 9 - Juán María com pote de cocaína (talco 

do seu sobrinho Bombueno) y su mamá Sufrida. 

Foto: Nina Orthof. 

Foto 10 - María Juana (irmã de Juán María) 

impedindo o sequestro de seu filho Bombueno 

(boneco) por sua própria mãe. Foto: Nina Orthof. 
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CONCLUSÃO 

 

A imagem da rede de sentidos, que comunica com o conceito de rizoma de Deuleze e 

Guattari, compreende uma estrutura complexa de ações, cujos sentidos se encontram em 

transformação. É a manifestação da polissemia, ou seja, de muitos significados. A linearidade 

narrativa é interrompida por linhas de fuga que podem tecer uma rede caótica como uma rede 

aparentemente organizada. Os desdobramentos dos sentidos partem do ator, do diretor, da 

dramaturgia, ou de outros elementos, constituindo um teatro que não se encerra na narrativa 

linear e asséptica, mas se utiliza do óbvio, do cafona, da autoironia e da própria literalidade 

para desdobrar os sentidos na cena. 

O expectador, ao se deparar com a rede de sentidos nas obras do LPTV, notará um 

teatro híbrido dotado de inúmeras informações sígnicas. Deparar-se-á com uma história 

complexa, cheia de elementos nonsense, cujos personagens autoirônicos e absurdos possuem 

o combustível cênico necessário para preencher os corações dos que, acostumados a 

narrativas televisivas, necessitam de uma história com início, meio e fim causais. Esse 

expectador vai se deleitar em cenas que se multiplicam através de linhas de fuga cujo escape 

lança canções latidas, dentes de pastilhas tic-tac, galinhas de plástico, revólveres que matam e 

ressuscitam, bem como cortinas portáteis que se abrem a uma cena confusa em que os atores 

patinam entre o teatro infantil e a tragédia. Nas palavras de Artaud, pode-se dizer que esse 

teatro é uma poesia anárquica que “põe em questão todas as relações entre os objetos e entre 

as formas e suas significações” (2006: 42). 

No processo de criação no âmbito do LPTV, assim como, de um modo geral, na 

linguagem estética da professora Simone Reis, o ator poderá se deleitar e se deixar queimar na 

fogueira emitindo sinais (Artaud, 2006). Aqui prevalece o processo de criação de uma 

dramaturgia em estado contínuo de processo, cujo treinamento se dá no corpo e na oralidade a 

partir dos exercícios de improviso. Para tanto, o ator precisa deixar-se lançar ao teatro do 

vazio, ao grande buraco de um corpo sem órgãos que compreende, basicamente, um estado de 

entrega, de disponibilidade. 

 

 



27 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Livros 

 

ARTAUD, Antonin. O Teatro e seu Duplo. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

COHEN, Renato. Work in Progress na Cena Contemporânea: Criação, Encenação e 

Recepção. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2006. 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia, vol. I. Rio 

de Janeiro: Ed. 34, 1995. 

FÉRAL, Josette. Por uma poética da performatividade: o teatro performativo. São Paulo: 

Revista Sala Preta, 2005. 14 fls, de 198 a 210. 

BACHELARD, Gaston. A Poética do Devaneio. 

KESSELMAN, Hernán; PAVLOVSKI, Eduardo. La multiplicación dramática. Buenos Aires: 

Atuel, 2006. 

LEHMANN, Hans-Thies. Teatro pós-dramático. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 

MARTINEZ, José Celso. Carta. São Paulo, 3 de abril de 1993. 

NOVARINA, Valère. Carta as Atores e para Louis de Funès. Rio de Janeiro, RJ: 7 Letras, 

2009. 

REIS, Simone. Teatro de Devires: um olhar multiplicante sob o imaginário afro-brasileiro. 

Dissertação de mestrado. Universidade Federal da Bahia (UFBA), 2002. 

ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenação teatral, 1880-1980. 2ª. ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. 

SPELLER, Maria Augusta Rondas. Psicanálise e Educação: caminhos cruzáveis. Brasília/DF, 

2004. 

 

Internet 
 

<http://www.novarina.com/spip.php?article8> 

 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=paix%E3o> 

 

<http://vimeo.com/44795158> 

 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=sentido> 



28 

 

 

 

<http://quebracorpo.blogspot.com.br/2010/04/escritores-criativos-e-devaneio-1908.html> 

 

<http://eltiempo.terra.cl/noticias/111060/novo-recorde-de-calor-em-brasilia-df/> 

 

<http://www.ebc.com.br/2012/10/ritmos-afro-brasileiros-movimentam-terceiro-dia-do-flacc-

2012> 

 

Periódicos 

 

Correio Braziliense. Intimidade nas ruas. Brasília, 31 ago. 2012, p. 25. 


