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Resumo: O texto parte de um comentário a O quarto (2009), encenação da peça homônima de 
Harold Pinter pela companhia brasileira de teatro Club Noir. Tendo em vista procedimentos 
explorados pela companhia, como a desconfiguração da articulação corporal-linguageira do ator 
tradicional, discute-se, em um primeiro momento, o sentido de um atravessamento entre os 
campos do olhar e da voz entendidos como objetos pulsionais. Em seguida, busca-se articular 
essa primeira discussão a uma pergunta acerca de suas ressonâncias com um horizonte de 
incompletude ou variação ontológica. Para tanto, propõe-se um breve comentário aproximativo 
a trabalhos realizados pelos artistas visuais Nuno Ramos e Waltércio Caldas.  
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Em O quarto, espetáculo que inaugura a sede da companhia brasileira de teatro 

Club Noir, em 2009, assistimos a uma inversão, ou mais propriamente uma redução 

intensificadora da essência do fenômeno teatral: na origem grega, theastai – ver, 

enxergar, contemplar. Vozes modelando a penumbra. Inaugurando uma trajetória de 

experimentação com os materiais elementares do teatro, esse momento inicial das 

atividades da companhia introduzia três elementos cênicos que dão corpo de modo mais 

palpável a seu programa, em cujo núcleo está a recusa de um pacto mimético tradicional 

em prol de algo da ordem da mimese produtiva: a suspensão da plena visibilidade 

intrínseca ao espetáculo teatral, por meio da manipulação de baixíssimos registros de 

iluminação; uma mobilização da voz enquanto zona de perturbação da relação entre o 

dizer e sua materialidade; e uma desconfiguração da articulação corporal-linguageira do 

ator tradicional.  

O que vemos em cena está próximo a figuras, em parte no sentido em que Deleuze 

aplicava o termo à obra do pintor Francis Bacon, referência cara ao diretor e formulador 

teórico da experiência teatral do Club Noir, Roberto Alvim – ou melhor: diagramas de 

forças, traçados elementares a partir dos quais uma rede múltipla de virtualidades se 

abre a possíveis atualizações (Cf. ALVIM, 2012). Ao mesmo tempo, poderíamos falar 

também em figuras no nível sonoro, porém ainda sem alcançar o cerne dessa 

experiência cênica. Pois o que vemos são silhuetas, silhuetas que constituem um plano 

cujo atravessamento com o plano sonoro preencheremos de acordo com o movimento 

singular e imprevisível de nossa percepção. De saída, portanto, entramos nessa cena a 

																																																								
1 Doutorando no programa de pós-gradução em Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (USP). 
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partir de um intervalo, um campo de atravessamentos cujo entrelugar primeiro é o que 

corresponde a um tensionamento entre os registros da voz e do olhar.  

O texto encenado, The room, de 1957 (PINTER, 1990), é a primeira peça do 

dramaturgo britânico Harold Pinter. A atmosfera de “desconcerto”2 com que o texto 

envolverá a fortuna crítica nascente de Pinter já se faz entender diante da espécie de 

“brutalismo” por meio do qual esse curto e denso texto introduz de modo larvar e com 

uma especial abertura o binômio fundamental da obra do autor: a saber, seu particular 

modo de funcionamento da linguagem e sua opacidade incontornável. Para nossos 

interesses aqui, vale ressaltar, no primeiro polo, sobretudo alguns aspectos do estatuto 

teatral da fala. Não apenas a dimensão teatral da noção de fala que Patrice Maniglier, 

em um contexto a que chegaremos mais à frente (MANIGLIER 2005: p.5), ressalta vir 

de Freud, a dinâmica de excesso do dizer com relação à motivação e ao sentido. 

Também não somente a dimensão de mandato simbólico da fala, a fala enquanto dom 

em cuja assunção reside a possibilidade mesma da subjetivação. Mas sobretudo uma 

dimensão de performatividade do sujeito e da verdade, em que a equação “eu falo: eu 

existo”, em que insiste o diretor Roberto Alvim, vai ao encontro da relação inextricável 

entre a indecibilidade dos acontecimentos do enredo e a dinâmica em que os 

personagens sempre se furtam a comunicar o que quer seja de modo direto a outros 

personagens. Em outras palavras, um funcionamento da fala bem ilustrado pela 

afirmação de Pinter de que o discurso que “ouvimos” de seus personagens consiste em 

“uma indicação daquilo que não ouvimos”, ou na produção da “necessária evitação, da 

violenta, ardilosa, angustiada ou zombeteira cortina de fumaça que mantém o outro em 

seu lugar”. De modo que nesse último ponto, já chegamos ao segundo polo: o modo 

como o teatro de Pinter consiste na dramatização de um jogo de relações correspondente 

à partilha de um campo de opacidade indecidível, na qual a constituição dos falantes 

equivale a uma disputa pela definição do estatuto da realidade.3 

Na primeira cena da peça, encontramos um procedimento central de Pinter e um 

personagem exemplar de seu universo, Rose. O mundo de Rose coincide com o quarto, 

que por sua vez constitui um dos objetos centrais, obsessivos, de seu discurso. Enquanto 

serve o café da manhã a seu marido, Bert, Rose apresenta o sistema de oposições que 

sustentará a peça em torno da equação de medo e desejo que define a personagem: 

																																																								
2 Para um balanço das principais vertentes da volumosa fortuna crítice de Pinter ver MERRITT, 1990.  
3 A discussão pressuposta pelo argumento, acerca do estatuto da fala ou dos jogos de linguagem de Pinter, 
tem como marco mais conhecido QUIGLEY, 1975. 
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dentro e fora, claro e escuro, alto (o quarto) e baixo (o porão). O que distingue mais 

fortemente a fala de Rose, no entanto, não é tanto seu conteúdo mas a pouca 

naturalidade de seu movimento. Mais do que falar pelos cotovelos, Rose parece ter que 

enunciar constantemente a sua própria situação, enredar-se continuamente na produção 

do sentido que lhe convém para sua vida. A isso corresponde o silêncio absoluto de Bert 

durante toda a primeira cena, o silêncio enquanto instrumento de dominação, 

anunciando o diálogo como instância mais de separação ou desencontro dos 

personagens do que de comunicação. 

As cenas que seguem podem ser descritas como a progressiva perturbação do 

universo hermético de Rose. Os breves encontros com o Sr. Kidd, que constatamos 

tardiamente e com as devidas ressalvas ser o senhorio do edifício, e o desconhecido 

casal Sand, anunciam a materialização concreta das antecipações paranoicas de Rose, 

que ocorre com a chegada do homem a que a Sra. Sand havia se referido como “uma 

voz” que a abordou no porão escuro. Trata-se de um homem negro e cego, que invade o 

espaço de Rose durante a ausência de Bert, chamando-a por outro nome e trazendo uma 

possível mensagem do pai da personagem, que a queria “de volta em casa”. Contudo, 

pode-se dizer que a singularidade contundente da peça se deve ao último acontecimento 

do enredo. Bert retorna ao quarto e, deparando com a presença do homem, fecha a 

cortina, desafazendo as oposições entre claro e escuro, para, em seguida, bater no 

homem até possivelmente matá-lo. O que se segue é uma ruptura que concentra e 

exponencia a opacidade da peça: Rose permanece parada, apertando seus olhos e repete 

três vezes: “Não posso ver”. A rigor, a própria materialidade do acontecimento é 

indecidível, ao mesmo tempo que o lance dramático em que Rose é consumida pela 

cegueira do homem negro, e/ou do espaço e/ou do avesso intolerável de seu desejo 

torna-se incontornável. Lance este que institui uma ruptura irreversível com o registro 

naturalista relativamente mantido até então, instaurando a impossibilidade de situar o 

texto plenamente no registro do realismo ou da alegoria, entre a encenação da 

dominação e a do conflito psíquico; entre as ressonâncias políticas, e o escuro e a 

cegueira como puros significantes da opacidade que permeia o tecido desse universo. 

De certa forma, a montagem do Club Noir começa a partir desse final. Penso que 

parte do que a encenação realiza é um cruzamento específico entre o universo de Pinter 

e o de Samuel Beckett. E sobretudo pela exploração de algo como um espaçamento na 

relação entre voz e corpo. De fato, este é um procedimento decisivo da montagem. 

Após uma distendida cena inicial, protagonizada por Rose, nossa atenção se desvia para 
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as primeiras palavras de Bert, que provavelmente aproxima-se por trás de Rose. 

Contudo, em breve percebemos que a presença física de Bert não se efetua. O corpo da 

atriz que sustenta a subjetivação de Rose é o mesmo que projeta as vozes de Bert e do 

homem cego.  

De saída, creio que temos aqui um caso exemplar dos atritos produtivos entre 

certos teatros da voz e o campo da literatura. Tenho em mente possíveis situações em 

que, na sobredeterminação do jogo de embreagens e ancoragens da fala em figuras 

discursivas deslizantes – ou seja, em meio à complexidade enunciativa –, uma inflexão 

simples porém plena de consequências pode se apresentar: a impossibilidade de 

indexação plena da fala ao falante refrata-se agora diante da existência sensível de um 

corpo, ou melhor, do espaço de possíveis descompassos entre a evidência sensível desse 

corpo e as subjetivações produzidas no nível da fala. Toda a gama de possibilidades de 

se evitar a dupla enunciação teatral – a relação pleonástica entre a enunciação verbal e 

as informações ostensivas da cena – potencialmente multiplica a exploração de pontos 

cegos da enunciação, agora desdobrando a leitura em um outro grau de articulação entre 

escuta e olhar. Todo trabalho de Arne Lygre, autor do espetáculo anterior da 

companhia, Homem sem rumo, gira em torno dessas possibilidades. Seu procedimento 

nuclear é simples: o corpo do ator sustenta simultaneamente o discurso direto (as 

réplicas) e um discurso indireto (uma auto-narração em terceira pessoa acerca da 

própria figura subjetiva que se entende como seu personagem). Em um texto recente, 

“Depois o silêncio” (LYGRE, 2016), Lygre refina o mesmo princípio: agora os atores 

oscilam entre dar as falas dos personagens que inicialmente lhes foram atribuídos e dar 

as falas de personagens dos quais esses primeiros personagens falam, correspondentes a 

planos cênicos diversos. Uma tensão é criada entre o enunciado recorrentemente 

veiculado pelos personagens de que eles são incapazes de experimentar a experiência de 

outros e uma experiência generalizada de relativa intimidade com o outro, graças à 

possibilidade de deslizar, por meio da oscilação na relação entre corpo e ponto de vista, 

para outras subjetivações. Em suma, não se trata simplesmente de uma emancipação da 

fala em cena, mas de que os corpos tornam-se o lugar de um jogo de descompassos 

entre posição enunciativa, subjetividade e ponto de vista (pensando essa última noção 

em proximidade com seu tradicional uso no campo da literatura). 

Com Rose algo um pouco diverso ocorre, que tem a ver com a dimensão 

acusmática da voz, aquela voz cuja fonte não é visível, cuja origem ou causa não é 

passível de ser identificada e que coloca uma questão algo insondável: como localizar a 
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fonte da voz (DOLAR, 2006: 60-63)? Acredito que a potência da encenação brasileira 

gira em torno justamente da potencialização das atualizações possíveis do ponto cego 

enunciado e produzido pelo texto. O que se dá, em um primeiro plano, é uma 

amplificação da ideia de ameaça difusa, central em Pinter, que se dá agora no nível do 

que Marie Madeleine Mervant-Roux pensa como uma presença ampliada no espaço, 

referindo-se a uma referência cênica decisiva para o Club Noir, o diretor francês Claude 

Régy (MERVANT-ROUX, 2008). Ou seja, no plano da manifestação de algo entre 

presença e ausência, onde a materialização do invisível se dá em uma dimensão 

intervalar que magnetiza todo o jogo da peça. Mais que isso, abrindo um espaçamento 

entre os registros da voz e do olhar, a montagem realiza uma espécie de desoperação da 

unidade especular do sujeito (Cf. QUINET, 2002: pp. 125-143), um des-fechamento da 

imagem que daria consistência ao eu, no mesmo passo em que o espaço cênico é 

convertido em zona de hesitação entre limiares de interioridade e exterioridade e 

campos de subjetivação.  

Ao mesmo tempo, esse ponto de não-fechamento da imagem, correspondente ao 

excesso que resta da operação significante e a algo que suplementa ou se subtrai ao 

campo do sensível, pode ser entendido como o móvel da fantasia, isto é, como um 

objeto cuja constitutiva virtualidade dá consistência ao tecido ficcional da realidade ou, 

em seu anverso, irrompe no Simbólico como uma intrusão de Real (ZIZEK, 1996). No 

plano da voz, a materialização daquilo que escapa ao campo do visível; no da verdade, 

aquilo que, mobilizado por sua falta ou excesso, precariamente atribui coalescência à 

realidade. Outro procedimento central na encenação reforça essa dimensão. O discurso 

insolitamente sexualizado com que Bert anuncia seu corte dominante na interação entre 

Rose e o homem cego apresenta-se sob a forma de rasgo no tecido sensível da peça: é 

veiculado por meio de um texto escrito, inesperadamente projetado na cena.  

Neste ponto, não se trata de insistir em como algo da ordem da voz que move a 

leitura, por meio de um móvel excessivo de escuta, para explicitar um diálogo com a 

“escrita de ouvido” caracterizada por Marília Librandi-Rocha (LIBRANDI-ROCHA, no 

prelo), não está longe da produção desse rasgo na tela através da qual vemos e ouvimos 

algo que preenche um espaço físico. E tampouco em como essas questões ressoam em 

todo um horizonte enunciativo contemporâneo, posto pela perda da possibilidade de um 

lastro discursivo que permitisse uma indexação global da enunciação (para falar com 

Lucius Provase – PROVASE, 2016), e aberto a cada ato de fala em uma equação 

complexa entre performatividade e cinismo. Com Valère Novarina, por exemplo, 
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poderíamos trazer à tona todas as consequências referentes a um desrosteamento ou 

bucalização da ética, que revela a dívida do borramento do rosto no Club Noir com a 

enunciação do caráter “furado”, da “ausência de conteúdo” que caracterizaria o “fundo” 

anti-humano do homem por Novarina (2009: pp. 14, 24). 

No entanto, talvez seja questão de perguntar em que medida a insistência pelo 

autor francês em apresentar um vazio não poderia ser deslocada diante do espetáculo até 

agora comentado. Penso inicialmente, nessa espécie de desmaterialização do corpo, de 

diferimento do corpo mediante seu atravessamento pela linguagem, que, no trabalho 

seguinte da companhia, aparecerá sob a forma de cinco corpos em cena investidos 

simultânea e randomicante por diversas subjetivações. Nesse sentido, seria o caso de  

indagar se, em contraste com o fundo de negatividade das pulsões e de seu papel na 

economia do dizer, não ressoaria aqui mais fortemente outro vazio, o vazio que para 

Claude Régy permitiria ao teatro realizar uma “desmaterialização da matéria” e que 

faria com que os “corpos teatrais nunca parassem em si diante de outros corpos”. O 

vazio, diz Régy, que corresponde àquilo que é da ordem do intervalo, do que está 

“entre”, o vazio da escrita chinesa, em que “duas entidades opostas podem se reunir” 

(RÉGY, 2007: 191). Ou, nas palavras de François Cheng (s/d, s/p), o vazio mediano que 

se manifesta na medida em que “Cada um de nós, cada coisa em si, é uma finitude”, 

enquanto “A infinitude é o que se produz entre as entidades vivas. Desde que estas 

estejam em relação de troca”. 

A troca, aliás, – e aqui eu proponho uma última inflexão – é o procedimento 

central de um trabalho recente de outro artista em que vejo parte dessas questões 

reverberar, o artista plástico e escritor Nuno Ramos. “Ensaio sobre a dádiva”, montado 

em 2014 e 2015, consiste na materialização de um sistema de trocas, sustentado por 

dois vídeos e duas estruturas compostas por um objeto de mediação (trilhos de 

montanha russa) e objetos que encarnam dois pares de termos: casa e arroz e cavalo e 

Pierrot. Menos que na precedência das coisas sobre os agentes humanos do ensaio de 

Mauss, a princípio mais próxima a experimentos anteriores do artista, acredito que o 

núcleo do trabalho consiste em uma pura e simples operação de linguagem: a troca em 

si dos significantes, algo relativamente próximo ao próprio trabalho do signo. Tenho em 

mente, aqui, a redescoberta da invenção de Saussure por Patrice Maniglier (2005), ou 

seja, a compreensão do signo como entidade dual de correlação regular de sistemas de 

variação entre som e sentido. E, mais especificamente, o modo como a equivocidade 
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inerente ao signo atravessaria e cindiria as coisas em si, tal como as experimentamos 

através da linguagem.  

Nesse sentido, vejo especial interesse nesse trabalho de Nuno Ramos por algumas 

razões. Primeiramente, na medida em esta operação de troca não é nada mais do que o 

último avatar do procedimento-chave do artista, a saber, a articulação tensa entre 

elementos heterogêneos. Agora, porém, essa obra, marcada por um acento forte em uma 

dimensão de materialidade, a qual, no panorama dos anos 80 e 90 inclusive apontava na 

direção contrária à virtualidade do objeto neoconcreto, reaparece mais claramente no 

polo oposto. Passo que, acredito, havia começado a ser dado anteriormente, quando a 

voz e a fala passam a ser um problema mais decisivo para o autor. Já trabalho de 

2014/2015 apresenta-se simplesmente como um sistema de relações entre termos 

materializados, da qual deriva uma remissão infinita de virtualidades imateriais. Um 

sistema, aliás, ao qual parece faltar algo que faça as vezes do point de capiton 

lacaniano, do elemento que estabilizaria a variabilidade infinita, próximo, por sua vez, 

ao significante flutuante, conceito que, aliás, atesta o funcionamento da equivocidade do 

signo mesmo nos sistemas através dos quais partilhamos a leitura de certos fenômenos 

políticos. No caso de Nuno Ramos, ainda, vejo essa variabilidade “desregulada”, por 

assim dizer, em um contraste com relação à tradição francesa do “teatro dos ouvidos” de 

um autor como Valère Novarina (Cf. NOVARINA, 2011). Um contraste entre a aposta 

em um performativo absoluto, e inclusive divino, por parte deste autor e do programa 

do Club Noir, e uma equivalente e diversa habitação de um cansaço contemporâneo da 

linguagem. Habitação esta, no entanto, que se dá sob a forma de uma experiência 

gerúndia do próprio inacabamento da dimensão intervalar em que o comum é retirado 

do plano das formas sedimentadas mas também não inaugura um novo patamar de 

formas de vida plenamente passíveis de serem realizadas.  

Enfim, aqui o artista não está totalmente longe do elogio de uma imanência tátil, 

quase cega, da linguagem, como em seus primeiros trabalhos com textos. Mas, 

ironicamente, está igualmente próximo de experimentações com a fissão do sensível 

pelo signo, como as que um artista tão diverso como Waltércio Caldas veio realizando 

recentemente. É assim que seria possível concluir este raciocínio evocando um trabalho 

singelo de Caldas, exposto recentemente em meio a seus cadernos de artista. Trata-se de 

um paralelepípedo de acrílico em escala de manuseio, no qual se leem duas frases 

atravessadas em ângulo reto, como em um corte longitudinal e outro, transversal. A 
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primeira frase é: “A imagem realiza a autonomia da palavra”; e a segunda: “Haja vista o 

que não há”.  

No bojo da evidência material do objeto, dois enunciados atravessam um ao outro, 

cada um deles sendo, em si, entidades duais. No primeiro, a relação entre imagem e 

palavra se daria sob a forma de uma disputa entre dois regimes de apresentação, sendo 

que a incompatibilidade das duas reivindicações de exclusividade, que o enunciado 

sugere à primeira vista poder dissolver, está dada no interior do próprio enunciado e, 

novamente, é relançada no trabalho como um jogo de tensionamentos entre o 

linguageiro e o plástico. No segundo enunciado, há duas frases em uma, que 

complementam e relançam a indecidibilidade da anterior, mediante a dupla leitura entre: 

“Dado aquilo que não existe” e “Veja-se o que não pode ser visto”. Assim, mediante o 

trabalho do signo, não há mais dominância absoluta do puro e aberto “aparecimento” do 

trabalho, refrão central da leitura fenomenológica da obra de arte moderna. A 

equivocidade instaurada pela linguagem amplifica uma série de reenvios entre 

materialidades diversas, entre o material e o imaterial, o visível e o invisível, a 

evidência sensível e seu atravessamento pela designação. 

Enfim, estamos novamente em um vazio intervalar, em que as coisas encontram-

se abertas em sua virtualização pela linguagem. Se o ontológico pode ser definido como 

o “conjunto de pressupostos sobre o que existe”, como se lê em texto recente de Pedro 

Cesarino (2017), aqui não estamos diante de uma situação de conflito entre mundos 

incompatíveis em vigência, menos ainda da possibilidade de uma multiposicionalidade 

que permita ao menos imaginar o trânsito entre esses mundos. Estamos diante apenas da 

sugestão de que simples desencontros entre nosso olhar e nossa escuta, ou máquinas 

elementares de linguagem ou um mero paralelepípedo translúcido podem revelar um 

quiasma ou uma abertura no que existe. 
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