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Resumo: Neste artigo, apresentaremos um breve panorama das transformações ocorridas na 
irrupção moderna, no contexto das artes da cena, conectando estas transformações à realidade 
contemporânea. Estas transformações relacionam-se diretamente ao campo da teoria dos 
gêneros do discurso e põem em relação os conceitos gregos de myhtos e opsis, desvelando o 
modo como o discurso simbólico dos imaginários da cena organiza-se para além da linguagem 
verbal, transbordando para o campo das dramaturgias não-verbais, características da lógica de 
concreção mimética nas artes da cena. Complementam os estudos algumas reflexões elaboradas 
a partir da análise de um caso concreto de discurso/espetacularidade cênica. 
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As relações entre literatura e teatro são das mais antigas. Do ponto de vista 

ocidental remontam às primeiras teorias sobre os gêneros do discurso e, em especial, às 

formulações de Aristóteles, na Poética. Pretendemos aqui retomar algumas destas 

questões para pensar o modo como o discurso se estrutura no teatro contemporâneo e 

suas relações com o campo do imaginário. Há duas noções de grande relevância no 

contexto da Poética, quando discutimos a práxis artística do teatro: os conceitos de 

mythos e opsis. O primeiro é comumente traduzido por enredo, trama, ou mais 

especificamente por dramaturgia, texto da cena. Como observa Kenneth McLeish, 

fazendo referência a Aristóteles, mythos, no contexto teatral refere-se ao “que 

chamaríamos ‘enredo’ – isto é a sequência de eventos descritos”. Ainda que, nesta linha 

de pensamento, o termo também possa abranger a “redação desses eventos, o arranjo 

pelo autor do material para delinear temas, sugerir questões e criar efeitos” (McLEISH, 

2000, p. 36). 

O segundo termo, opsis, pode ser traduzido tanto por espetáculo, quanto por 

cerimonial ou ritual. No contexto da Grécia antiga, essas noções de espetacularidade e 

cerimonial não estavam apartadas como se encontram atualmente, de forma que 

podemos entender as correlações contemporâneas entre teatro e ritual com um outro 

olhar, quando equiparamos nossa realidade e a da cultura grega antiga.  
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Como sabemos, Aristóteles não deu demasiada atenção à opsis, chegando a 

considera-la como supérflua, ou seja, a simples leitura do mythos seria suficiente para se 

obter do teatro suas virtudes, dentre elas o chamado efeito de kátharsis, em especial. 

Diversos autores vêm chamando atenção para isso contemporaneamente, especialmente 

frisando que esta posição evidencia que o objeto de Aristóteles na Poética nunca foi o 

teatro, mas a literatura dramática, propriamente. Só isso explicaria uma ausência tão 

pouco científica de qualquer discussão sua sobre os aparatos cenográficos, os cantos, a 

estrutura dos coros e todos os demais elementos propriamente teatrais que a opsis grega 

reservou. (cf. LEHMAN, 2015) Essa observação tem ganho importância cada vez mais 

significativa, nos estudos teatrais contemporâneos, especialmente porque ela nos ajuda a 

compreender com mais clareza a importância das grandes transformações por que o 

teatro vem passando desde a modernidade. 

No bojo dessas transformações, a noção de dramaturgia é possivelmente uma das 

ideias que passou pelas maiores reformulações. A partir do renascimento e até fins do 

século XIX, sob forte influência da retomada de interesse pelos estudos dos pensadores 

gregos, a literatura dramática ocupava o centro das discussões no campo da poética 

teatral. Discutir a eficácia ou grandeza poética de um espetáculo significava 

objetivamente discutir a estrutura dramática composta pelo autor dramático, sob a luz 

das formulações aristotélicas e de seus comentadores. O autor do texto dramático era 

portanto o verdadeiro e mais importante artista da cena e a ele eram concedidas todas as 

glórias ou fracassos do espetáculo. Como observa Jean-Jacques Roubine (2003), essa 

realidade se transformou radicalmente com o advento do encenador, especialmente a 

partir do momento em que se começou a discutir a atribuição de autoria igualmente 

relevante ao profissional que hoje, no Brasil, conhecemos mais comumente pela 

designação de diretor teatral. A ideia nos parece primária, caso observada com as lentes 

contemporâneas, mas para a época foi digna de muitas controvérsias e alterações no 

modo de pensar: o modo de organizar, interpretar, enfim, encenar um determinado texto 

tinha a capacidade autoral de dar-lhe novos sentidos, não antes vistos. 

Mas essa transformação não implicou apenas na consciência sobre a importância 

da perspectiva do diretor sobre a obra literária utilizada como referência. Ela abriu 

margem para uma compreensão mais ampla sobre a própria natureza da linguagem 

teatral, em sua diversidade expressiva. Em outras palavras, o problema da 
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desconsideração de Aristóteles sobre os efeitos e importância da opsis no resultado da 

obra teatral é aqui recolocado, mas inicialmente não a partir de uma crítica à Poética, 

senão como fruto de um problema prático objetivo, de uma observação concreta da 

realidade do discurso teatral. É por esta razão que defendi, há alguns anos, a ideia de 

que, com o advento do encenador, o teatro passa por uma espécie de renascimento 

(NUNES, 2012) na cultura ocidental. Ele é reinventado. Não que a espetacularidade ou 

o cerimonial da cena não existissem antes. Eles sempre existiram e atuaram 

objetivamente no discurso da cena, mas a capacidade de identificar e ter consciência 

sobre sua existência, intelectual e cientificamente falando, altera significativamente 

nosso modo de ser, ver e trabalhar com teatro. 

 É a partir destas transformações que a linguagem da cena, em sua singularidade 

específica, passa a ser verdadeiramente estudada, concedendo-se cidadania às diversas 

línguas não-verbais que constituem a linguagem teatral. Poderíamos falar em termos de 

cenografia, figurino, iluminação, projeções, trilha sonora, gestualidade, canto, entre 

outros elementos, para além da palavra falada, mas isto ainda seria insuficiente. De fato, 

é a noção de poética teatral, em sua amplitude, que se altera e são mais precisamente as 

interações entre essas diversas línguas, em seu caráter irredutivelmente interconectado, 

que marcarão as transformações de perspectiva mencionadas. Ainda que 

propositadamente em situações de desarmonia, é essa interação que irá estabelecer os 

caminhos para a composição e leitura da cena, com possibilidades mais ou menos 

abertas ao acaso. Por outro lado, apesar de todas essas transformações do estatuto 

cênico, levou ainda algum tempo para que se começasse a pensar que era afinal o 

significado do substantivo dramaturgia, em si, que necessitava ser repensado.  

A contemporaneidade tem pluralidade de teorias sobre o estatuto cênico, e não é 

minha meta aqui defender especificamente qualquer uma delas. Antes, percebo como 

rica essa diversidade de abordagens. É com esse espírito que faço menção aqui à teoria 

do teatro pós-dramático, defendida pelo pesquisador alemão Hans-Thies Lehmann. Em 

outras palavras, não se trata de proclamar sua teoria como a via correta, mas antes de 

fazer referência a ela naquilo que se mostra relevante para advogar as ideias que aqui 

pretendo discutir. De modo que não farei a defesa da teoria do pós-dramático, 

utilizando-a apenas como tangente útil para repensar nossas noções de dramaturgia. É 

que no âmbito da teoria do teatro pós-dramático (LEHMANN, 2007), ou seja, do modo 
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como essa teoria propôs organizar o pensamento teatral, pode-se falar de dramaturgia 

sob um prisma muito mais amplo, do qual participam também todos os discursos visuais 

e sonoros que compõem a cena, para além da comunicação verbal. Uma das 

características do chamado teatro pós-dramático, segundo Lehmann, situa-se na 

desierarquização entre linguagens, ou seja, o axioma clássico de estruturação do 

espetáculo teatral, a partir da centralidade do texto, passando pela concepção de 

encenação e, paulatinamente, aos demais elementos da economia cênica, está suspenso. 

Um espetáculo pode conter uma outra lógica hierárquica, ou mesmo estabelecer relativa 

horizontalidade entre seus diversos componentes narrativos. Por exemplo, uma única 

imagem, projetada num único momento do espetáculo, pode ter função narrativa tão 

forte que altere todos os demais significados. E ela pode ser crítica e contrária ao que o 

próprio autor do texto de referência pensou ao escrever o texto. Mas pensar a 

desierarquização é mais significativo ainda que isso, porque implica em processo mais 

que em produto. Ou seja, o modo como um determinado grupo compõe e trabalha junto: 

como começa, como procede. 

Lehmann também menciona não apenas as implicações do fim da hierarquia entre 

linguagens, como também as possibilidades de se pensar a cena a partir de apenas 

alguns desses componentes, em circunstâncias que extrapolam a noção aristotélica de 

estrutura dramática (LEHMANN, 2015): corpo e luz; música e verbo; objetos, sons e 

gesto; etc. O teatro não apenas como arte de síntese, ainda que ausente de hierarquias, 

mas também como uma aventura artística capaz de múltiplas combinações mais ou 

menos plurais, conforme cada caso. Importante ressaltar que a teoria de Lehmann não 

constitui um manifesto, ou uma proposição estética, mas um esforço em arquitetar um 

pensamento crítico apto a lidar com as mais diversas experiências teatrais que 

encontramos na atualidade. Deste modo, ela não se concentra num tipo específico de 

fazer teatral, propondo-se antes a uma teoria aberta, capaz de dialogar com variadas 

formas de manifestação cênica que observamos nos tempos atuais. 

Até aqui, apresentei um relato bastante sintético de diversas ideias teatrais e 

desenvolvimentos históricos, buscando denotar algumas correlações significativas entre 

elas e as implicações destas correlações. Agora gostaria de fazer uma proposição mais 

central, através da qual possamos refletir melhor sobre as conexões entre essas ideias, 

que constitui o objetivo do presente texto. Rapidamente, podemos observar que todas as 
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discussões acima elencadas relacionam-se às noções gregas que apontei no início deste 

texto, ou seja, as noções de mythos e opsis, bem como a pouca atenção dada por 

Aristóteles à função da opsis na economia teatral e as consequências oriundas desta 

desatenção. Desnecessário frisar que esta lacuna rendeu séculos de má compreensão do 

fenômeno teatral. A partir desta observação, podemos concluir apressadamente que 

trata-se, no caso em pauta, de reconhecer a importância da espetacularidade, para além 

daquilo que o texto teatral reserva. Mas isso não nos ajudaria a enfatizar a importância 

da questão no que se refere às nossas concepções de dramaturgia. O mais importante 

seria levar em consideração que mythos e opsis não podem e não devem ser tratados 

como dois conceitos tão distintos, mas que ocorre um certo intercâmbio entre eles, de 

modo que, em muitos casos, eles podem se sobrepor ou se igualar.  

Se nos afastamos da noção clássica de texto e o compreendemos sob a perspectiva 

semiótica, perceberemos que o natural da opsis é que ela seja um dos principais veículos 

do mythos da cena. E se não encararmos os diversos elementos da encenação como 

veículos de comunicação, mas como realidades simbólicas em si, podemos chegar ao 

ponto de nos questionarmos se haveria razão para distinguir mythos e opsis. Perdemos 

demasiado tempo procurando a poética dos autores dramáticos no texto e demasiado 

tempo procurando a poética dos encenadores em sua encenação. Em termos de 

espetáculo teatral, não existe texto escrito, tudo é encenação. E é na encenação que 

podemos apreender o trabalho de todos os artistas que ali, de alguma forma, 

trabalharam: no que se fala, no que se ouve, no que se vê, no que se percebe. Essa 

discussão nos coloca no centro de uma outra: a da estrutura sintática da(s) narrativa(s) 

teatral(is). O modo clássico da dramaturgia escrita segue a estrutura hipotática, ou seja, 

relações subordinativas entre os elementos principais e qualitativos do discurso. Mas o 

modo clássico de operação da opsis segue a lógica paratática, ou seja, da justaposição de 

elementos. Não é necessário dar um elemento do cenário ou do figurino de cada vez, 

sob a lógica de elementos principais e qualitativos. Sua ordem de aparição segue outro 

princípio. Eles vão sendo justapostos e correlacionados na psique do espectador, não 

apenas entre si, mas também em correlação com a expressão verbal dos atores. Dá-se 

portanto que a dramaturgia de cena (ou seja, tudo aquilo que compõe o discurso cênico, 

em sua amplitude radical) tende mais à parataxe que à hipotaxe, ainda que se trate de 

espetáculo erguido a partir de um clássico como Hamlet. Isso não impede que a lógica 
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hipotática opere naturalmente, no contexto da comunicação verbal, mas que essa lógica 

se complexifica e se sujeita à lógica maior da cerimônia teatral, que justapõe seus 

diversos elementos, ao longo do espetáculo. E, naturalmente, haverá espetáculos mais 

ou menos impregnados pela sintaxe hipotática.  

Para exemplificar melhor a questão, farei breve referencia a um espetáculo 

específico produzido pelo Laborsatori Teatro – Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa nas 

Artes da Cena, que coordeno na UFG. Trata-se do espetáculo NJILAS: Dance e Esqueça 

suas Dores, (cf. NUNES, 2016) sobre o qual temos trabalhado há cerca de seis anos. De 

modo sintético, o espetáculo trabalha a partir de uma espécie de atualização do mito 

grego de Dioniso, num entrecruzamento com a cultura afro-brasileira, sendo inspirado 

ainda pelos fatos históricos da Epidemia de Dança de 1518, em Estrasburgo. Pode-se 

dizer que sua poética busca rediscutir o lugar do corpo na nossa sociedade, como 

também a condição de marginalidade das minorias, da misoginia presente ainda nos 

tempos atuais.  Além disso, a própria situação das crenças e rituais de origem africana, 

no seio de nossa sociedade, pode ser equiparada à condição do dionisismo na pólis 

grega antiga. 

O enredo segue, em muitos aspectos, a estrutura de As Bacantes, de Eurípedes, 

mas o modo como foi escrito, com avanços e recuos temporais e grande montante de 

referências, torna-o bastante hermético: mitologia grega e afro-brasileira, epidemia de 

dança de Estrasburgo de 1518, misoginia, racismo, ditadura militar brasileira. 

Independente da dificuldade de compreensão lógica/racional do enredo em toda a sua 

complexidade de referências, comumente o espetáculo provoca forte impacto nos 

espectadores, especialmente quando os inclui em cena, sob a influência percussiva de 

tambores de maracatu. Percebemos que várias pessoas não tinham compreensão 

racional do enredo, em sua estrutura, embora fossem capazes de expressar a presença de 

todos ou da maior parte dos elementos poéticos do espetáculo, como um todo. Essa 

experiência nos revelou a importância relativa da lógica hipotática do enredo, porque 

grande parte do myhtos da cena ecoa pelas roupas das atrizes, pelos ritmos percussivos 

de cena, pelas imagens evocadas e pelas atmosferas que a cena estabelece, criando 

níveis distintos de compreensão em sua polissemia simbólica.  

 

 

2886



	

	
	
Referências 
 

LEHMANN, Hans-Thies. Teatro pós-dramático. Tradução Pedro Süssekind. São Paulo: 

Cosac Naify, 2007. 

 

LEHMANN, Hans-Thies. Teatro além do drama: o pós e o pré-dramático. Tradução 

consecutiva de Wolfgang Pannek, adaptação escrita de Alexandre Nunes. Revista Arte 

da Cena, v. 1, n. 2, jun/2015. 

 

MCLEISH, Kenneth. Aristóteles. Tradução de Paul Fiker. São Paulo: Editora UNESP, 

2000. 

 

NUNES, Alexandre Silva. Ator, sator, satori: labor e torpor na arte de personificar. 

Goiânia: Editora UFG, 2012. 

 

NUNES, Alexandre Silva. Dioniso como método: teatro, mito e ritual no espetáculo 

Njilas: Dance e Esqueça suas Dores. Revista Urdimento, v. 2, n. 27, dez/2016. 

 

ROUBINE, Jean-Jacques. Introdução às grandes teorias do teatro. Tradução André 

Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

2887


