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Resumo 
Este artigo propõe pensar a dramaturgia como uma construção em rede que caminha 
junto ao processo de criação artística. Busca uma reflexão sobre novas formas de olhar 
a obra, considerando o sujeito criador, o percurso criativo e o contexto em que se 
insere. A pesquisa aponta que o estudo da dramaturgia ao longo da história também 
vem do desejo de encontrar pontos de sustentação capazes de manter a obra de arte 
viva. 
Palavras-chave: Dramaturgia, Processo de Criação, Rede, Obra de Arte Viva. 

WAYS WHICH THINK DRAMATURGY IN NETWORK 

Abstract 
This paper proposes to discuss dramaturgy as a construction in network which walks 
next to the creation process. It aims a reflection on new ways of looking at the artwork, 
considering the individual creator, the creative path and  the context in which it 
operates. The research shows that the study of dramaturgy along the history also 
comes from the desire to encounter point of support capable of keeping an artwork a 
living piece.  
Keywords: Dramaturgy, Creation Process, Network, Living Artwork. 
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Pensamentos para uma dramaturgia em rede 

Por meio de denominações diversas – rede, rizoma, teia, malha – discute-se, na 

contemporaneidade, conceitos que revelam, entre outras coisas, a quebra de 

fronteiras, o hibridismo, a negação do pensamento dicotômico. Recusa-se a ideia de 

linearidade e hierarquia e abre-se espaço às múltiplas conexões, que se constroem nas 

relações. Nas artes, o olhar direciona-se para o processo da obra e o intercruzamento 

entre teoria e prática, propiciando novas formas de experiência e apreensão estética. 

Formas estas que passam a considerar o sujeito criador, o percurso criativo e o 

contexto em que se insere a obra, propondo uma relação entre esses elementos, 

dentro de uma estrutura dinâmica e móvel. Trata-se de um sistema complexo de 

correlações, que valoriza o pensamento que se constrói no meio, “entre as coisas”. 

Para tal entendimento, considera-se o seguinte pensamento: 

É que o meio não é uma média; ao contrário, é o lugar onde as coisas 
adquirem velocidade. Entre as coisas não significa uma correlação 
localizável que vai de uma para outra reciprocamente, mas uma direção 
perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e a outra, 
riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire 
velocidade no meio. (DELEUZE e GUATARRI, 1992, p.37)  

É com este pensamento que aqui se propõe pensar dramaturgia e sua relação 

com o processo criativo. Inicialmente, no entanto, é importante contextualizar de que 

forma se pensa a dramaturgia hoje, como é tratada, e quais questões foram 

fundamentais para que o seu conceito fosse ampliado, deixando de ser considerada 

sinônimo de texto, ou composição de peça teatral. 

Segundo Pavis (2005, p.113), no sentido original e clássico do termo, a 

dramaturgia se preocupa com a realização cênica do espetáculo, analisa 

exclusivamente o trabalho do autor e a estrutura narrativa da obra. No entanto, 

percebe-se que, atualmente, tanto no teatro quanto na dança, fala-se em significação, 

conexão, fluxo, circulação, construção de sentidos. Desse modo, dissemina-se um 

novo conceito para dramaturgia, o qual parece trazer consigo uma ideia de correlações 

e de movimento, não permitindo mais que se pense em polarizações como corpo e 

mente ou teoria e prática.  

Este estudo propõe não somente pensar a dramaturgia descolada do texto, mas 

relacioná-la com as características de um pensamento em rede, multifocal, não linear. 

Observa-se parte dessas características nos paradigmas do teatro pós-dramático de 



ANAIS DO II CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISADORES EM DANÇA – ANDA 
Comitê Dança em Configurações Estéticas– Julho/2012 

http://portalanda.org.br/index.php/anais  3 

Lehmann (2007) que considera, entre outras coisas: a relevância do processo sobre o 

resultado, a des-hierarquização dos recursos teatrais e a capacidade da obra gerar 

pluralismos de sentidos. O autor discute uma outra configuração do teatro a partir dos 

anos 70, desencadeado por uma ruptura no modo de pensar esta arte. A ideia de 

submissão ao texto é abandonada e uma autonomia da linguagem cênica se 

estabelece – cenário fértil à discussão de uma nova dramaturgia. O teatro se torna 

“mais presença do que representação, mais experiência partilhada do que comunicada, 

mais processo do que resultado, mais manifestação do que significação, mais energia 

do que informação” (LEHMANN, 2007, p.142).  

As ideias de Eugênio Barba sobre essa questão também semeiam esse cenário, 

corroborando com o pensamento de rede. Para o autor, dramaturgia não se trata de um 

fio de composição narrativa horizontalizado, relacionando o tema de uma peça teatral 

ao desenvolvimento da trama e ao seu desfecho. Ao contrário. Inicialmente, Barba 

reconhece os vários elementos existentes num espetáculo, mas num segundo 

momento, e é isso que nos interessa, estabelece uma complexa rede de relações entre 

todos esses elementos, reconhecendo no seu papel de diretor teatral a função de 

instigar essa complexidade: 

Dramaturgia nesse sentido era a criação de uma complexa rede de fios 
no lugar de simples relações. Era também um modo de pensar. Era 
uma propensão a desencadear como total liberdade um processo de 
associações e a misturar, de forma consciente ou acidental, fatos e 
componentes preestabelecidos para desconfigurá-los, torná-los 
estranhos para mim e difíceis de identificar. (BARBA, 2010, p.41)1

Interessante perceber que a ampliação do sentido de dramaturgia também 

carrega consigo, intrinsecamente, a ideia de pensar sobre o que faz uma obra cênica 

pulsar, manter-se viva. Os estudos de Barba sobre o tema são despertados a fim de se 

refletir sobre a “presença do ator”. É com o objetivo de pensar a criação em sua 

capacidade de comunicação com o espectador e os caminhos possíveis para manter 

essa comunicação latente, que muitos artistas e pesquisadores se interessam por este 

estudo. Pode-se dizer, metaforicamente, que o criador deseja encontrar o lugar que 

abriga o coração da obra para sentir-se capaz de atingir o coração do espectador. 

Entendendo este coração não como um lugar estático, e nem mesmo delimitado no 
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espaço, mas como um lugar invisível, potencialmente identificado por sua função de 

bombear e oxigenar tudo o que envolve a obra artística. Outras denominações 

sugerem esse lugar invisível e potente. Novamente, recorre-se a Barba (2010, p.58): 

“as bases de granito do espetáculo são a sua dramaturgia orgânica, ou seja, sua 

capacidade de engajar e persuadir os sentidos do espectador”. O autor entende 

dramaturgia orgânica como sendo o “sistema nervoso do espetáculo” (2010, p.40).  

Percebe-se que há uma busca por pontos de sustentação nas obras para 

garantir-lhes que se mantenham como estruturas vivas. Isso é facilmente observado 

nas artes da cena, por ser uma linguagem que em sua materialidade lida com o 

efêmero. Daí a discussão se tornar mais acirrada, pois a cada novo espetáculo uma 

nova dinamicidade se impõe, a partir das muitas variáveis que ele encontra; é a arte do 

aqui e agora, concretizada num determinado tempo e espaço únicos. Aquilo que ocorre 

antes é sua preparação, o que ocorre depois são possíveis afetações na memória dos 

que a vivenciaram, ou registros de toda espécie que, mesmo que se aproximem, são 

incapazes de traduzi-la. 

Há muitos nomes importantes no cenário teatral do século XX que se dedicam a 

estudar corpo, biomecânica, práticas e treinamentos físicos para pensar sobre o que 

mantém a obra de arte viva, o que mantém um ator/bailarino presente. É fato que daí 

surgem questões sobre ação, sentido, técnica e intenção. De onde parte o movimento? 

Ele fala por si só, é o seu próprio texto? Partimos do movimento enquanto potência 

necessária para chegar ao estado que a cena pede ou é este estado que nos leva ao 

movimento? Essa reflexão está estreitamente ligada à dramaturgia. Assim como a 

reflexão sobre presença ou sobre manter a obra viva está relacionada a uma ideia de 

espaço aberto, inacabado, móvel, não linear, pulsante. 

Pensando especificamente em dança, Patricia Cardona2

                                                                                                                                             
1 Em sua obra “Queimar a casa – Origens de um diretor”, Barba optou por escrever no passado, 

mesmo quando se referia ao espetáculo que estava produzindo naquele momento. Segundo o autor, 
sentia uma necessidade de um “deslocamento temporal” (BARBA, 2010, p.13). 

 é um exemplo que tece 

considerações nesse sentido. Para tanto, utiliza-se da expressão “fuego de la vida”, 

refletindo sobre como acender e manter a chama de um espetáculo acesa, para que 

2 Mexicana, pesquisadora, crítica de artes cênicas e autora de vários livros, foi diretora do Centro 
Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón. 
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não se resuma a uma dança de passos mecanizados, resultando numa comunicação 

superficial com a plateia. 

É essencial convencer o bailarino da importância que tem a dramaturgia 
para conseguir a percepção do espectador, se considerarmos que uma 
coisa é dançar, outra é comunicar dançando. Uma coisa é impressionar, 
outra comover o espectador para deixar uma memória profunda. 
(CARDONA, 2000, p.61)3

As definições sobre dramaturgia que nos interessam são aquelas que 

demonstram um pensamento que não se esgota, não estabelece um conceito fechado. 

Ressalta-se a de Jean-Marc Adolphe

 

4

Outras tantas definições sugerem a dramaturgia como um fluxo energético ou 

como a construção de sentidos de uma obra. Importante é perceber que os conceitos 

envolvem muitos intercruzamentos. Imaginemos, pois, a dramaturgia do espetáculo 

como uma grande teia composta de muitos fios que se perpassam. Fios que constroem 

relações entre si e com o todo. 

 (1997) de que “dramaturgia não é a resolução 

de um elemento dentro do outro (o sentido dentro da ação ou o inverso), mas a 

dialética que se estabelece entre ação e sentido”. Ou ainda, “dramaturgia é uma 

exercício de circulação”.  

 

Processo Criativo e Dramaturgia: Cruzamento Possível e Necessário 

Considerando que se pensa a dramaturgia para se pensar na construção de 

sentidos de uma obra e que, para o artista, esta construção se expressa no desejo de 

ter sua criação, de alguma forma, validada, reconhecida, viva e pulsante, não há como 

deixar de refletir sobre escolhas, modos de construir, processo criativo da obra. Essa 

reflexão considera o conceito desenvolvido por Cecilia Salles5

                                            
3 Es indispensable convencer al bailarín de la importancia que tiene la dramaturgia para atrapar la 

percepción del espectador si consideramos que una cosa es bailar, y otra, comunicar bailando. Una 
cosa es impresionar, y otra conmover al espectador para dejar una memoria profunda. 

, que entende processo 

criativo como:  

4 Jornalista, redator-chefe da revista francesa “Mouvement”, especializou-se em crítica de dança e 
teatro e foi conselheiro artístico do Teatro da Bastilha de Paris de 1994 a 2002. 

5 Cecília Almeida Salles é uma das principais pesquisadoras no Brasil da crítica genética (investigação 
da obra de arte tendo como foco a sua construção). O seu objeto de pesquisa é o processo de 
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Percurso sensível e intelectual de objetos artísticos, científicos e 
midiáticos que pode ser descrito, numa perspectiva semiótica, como um 
movimento falível com tendências, sustentado pela lógica da incerteza, 
englobando a intervenção do acaso e abrindo espaço para a introdução 
de ideias novas. Um processo contínuo sem um ponto inicial, nem final. 
Um percurso de construção inserido no espaço e tempo da criação, que 
inevitavelmente afetam o artista. (SALLES, 2008, texto digital)6

Salles (2006, p.16) investiga a criação artística por meio de uma abordagem 

processual. Percebe-se nesta forma de abordagem um caminho possível para se 

pensar a dramaturgia de um espetáculo. Pois, estabelecer relações, introduzir ideias 

novas, revisitar lugares, formas e pontos de vista, rever caminhos que pareciam estar 

fechados são inerentes a um percurso de criação e são fundamentais para se pensar a 

construção de sentido de uma obra. 

 

Sem intenção de determinar um ponto de partida, o que fugiria da ideia de rede e 

processo criativo, observa-se que, desde o momento de gestação da obra, já existe um 

ruído sobre o que se deseja comunicar – é a inquietação interna de cada artista 

justificada na subjetividade de suas escolhas. Esse ruído torna-se voz à medida que se 

dá vida ao processo criativo e o corpo experiência as possibilidades de movimento e 

cria relações com o tempo, o espaço, a trilha, a luz, o cenário, o figurino, os parceiros 

de cena, o espectador, o ambiente externo e tudo mais que envolve a criação. Todos 

esses elementos contribuem, ora mais, ora menos, dependendo da concepção do 

trabalho, para a formação de uma teia, um fluxo energético que conduzirá a obra para 

um ser em si e um estado de devir, coexistentes.  

Percebe-se, mesmo para as obras que foram pensadas como partituras fechadas, 

a existência de uma porosidade inerente que as coloca em estado de incompletude, 

sujeita às inúmeras variáveis que se mostram no exato momento que se tornam 

públicas. Variáveis observadas não somente sob o ponto de vista do espectador, mas, 

principalmente, sob o ponto de vista da própria obra, que se materializa num momento 

único, encarando condições singulares em cada uma de suas apresentações. Assim 

sendo, uma vez levada ao público, a cena revela-se aberta, pela sua materialidade, e 

pelas múltiplas possibilidades de comunicação com o espectador. Impossível, portanto, 

                                                                                                                                             
criação, independentemente da linguagem artística estudada. Propõe encontrar generalizações que 
correspondem ao fazer artístico como um todo, a partir das singularidades de cada caso estudado. 

6 Salles criou um vocabulário que trata especificamente de todos os conceitos que a crítica genética 
aborda. Disponível no site www.redesdacriação.org.br. 

http://www.redesdacriação.org.br/�
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não perceber a dramaturgia como algo em movimento, considerando a ideia de 

Theodor Adorno (1970, p.1990) que, ao mencionar o caráter processual da obra de 

Arte, confirma este pensamento: “Ao falar, a obra transforma-se em algo que em si se 

move”.  

Encontra-se para dramaturgia conceitos que se assemelham àqueles dados ao 

processo de criação como algo falível, dinâmico, inacabado (SALLES, 2006), pelo fato 

de ambos serem passíveis de receber uma abordagem processual e relacional. Nesse 

sentido, o diálogo entre eles é constante, quase simbiótico. A dramaturgia não é 

anterior ao início do percurso criativo da obra e nem é introduzida depois. Mesmo vindo 

contaminada de todas as escolhas e experiências estéticas do criador, ela também é 

construída, sofrendo todos os desvios e se alimentando dos acasos, riscos e 

imprevisões que existem no trajeto da criação. Esses conceitos também caracterizam a 

dinamicidade e mobilidade própria das artes da cena: 

Ao contrário do que ocorre em todas as artes do objeto e da 
comunicação midiática, aqui tanto o ato estético em si (a representação 
teatral) quanto o ato da recepção (assistir à representação) têm lugar 
como uma ação real em um tempo e em um lugar determinados. Teatro 
significa tempo de vida em comum que atores e espectadores passam 
juntos no ar que respiram juntos daquele espaço em que a peça teatral 
e os espectadores se encontram frente a frente (LEHMANN, 2007, 
p.18). 

Nesse sentido, a ideia de rede, norteadora do processo criativo, serve tanto para 

se pensar dramaturgia, quanto para se pensar artes cênicas e, como foi dito 

anteriormente, a discussão emerge na necessidade da obra manter-se viva gerando 

experiências estéticas, pela sua capacidade de afetação. Para tanto, um caminho 

possível é refletir sobre pontos de sustentação que se conectam. Concorda-se com o 

pensamento de Barba, para quem há várias dramaturgias: a do diretor, a do autor, a de 

cada ator, a do espectador e uma dramaturgia global que seria a do espetáculo7

                                            
7 Disponível em 

. 

Manter essa conexão entre esses pontos é um processo individual e, simultaneamente, 

coletivo. Individual porque a singularidade existente em cada processo permite que 

peculiaridades e diferenças sentidas e construídas por cada artista apareça, cada vez 

mais, na criação. Coletivo porque é imprescindível que haja generosidade e 

www.escenografia.cl/crear.htm - acesso em 08/04/12. 

http://www.escenografia.cl/crear.htm�
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cumplicidade entre todos os envolvidos. O fundamental é a solidariedade entre essas 

dramaturgias, imaginadas dentro do pensamento de rede, sem hierarquias entre elas. 

Pode-se pensar que esse estado móvel fragiliza a obra cênica que fica entregue 

ao fluxo que se estabelece em cada apresentação, atingindo, ora sim, ora não, a 

pulsação necessária para que a obra se mantenha viva. Mas, inicialmente, chama-se a 

atenção para a ideia de dramaturgia como espaço invisível, considerando o 

pensamento de Ana Pais: 

Sendo invisível, a dramaturgia só se deixa detectar quando o 
espetáculo é representado; ela só é perceptível por meio de uma 
concretização material, visível. Ela é indissociável da obra porque 
participa de todas as escolhas que a estruturam, mas permanece 
invisível; pertence à esfera da concepção do espetáculo, uma espécie 
de fio que nele tece ligações de sentido, criando um discurso. 
Simultaneamente dramatúrgico e performático, esse discurso 
caracteriza-se por um movimento que envolve a teia latente de sentidos 
fabricados e entrelaça todos os materiais estéticos (PAIS, 2010, p.88). 

Dentro dessa zona invisível pode-se imaginar que habita algo potencialmente 

capaz de gerar um fluxo vibrante, uma pulsação, que pode ser nomeado de coração, 

sistema nervoso, fuego de la vida, ou qualquer outra forma que indique esse espaço 

potente. O que é imprescindível é detectar nessa zona os já chamados pontos de 

sustentação, sem perder a dinamicidade característica da rede.  

 

Dramaturgia – Zona invisível e Pontos de sustentação 

Considerando as já mencionadas peculiaridades das artes cênicas e as 

singularidades de cada obra e de seus respectivos processos de criação, entende-se a 

dramaturgia como uma zona invisível, não localizada a priori e construída de forma 

diferenciada junto a cada percurso criativo. Essa zona pede por pontos de sustentação, 

também construídos e descobertos na trajetória de cada obra, na intenção de que o 

seu caráter móvel, dinâmico e efêmero tenha uma solidez. Pode parecer, mas não é 

paradoxal, se pensarmos que essa solidez é porosa, no sentido de ser passível de 

transformação, de ser percebida como um devir. 

 Obviamente as recorrências que marcam a obra de um determinado artista o 

levarão a desenvolver uma linguagem com pontos de sustentação que se reconhecem 

em cada uma de suas criações. E, é no intercruzamento desses pontos e, nas 
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peculiaridades de cada um dos seus processos, que pode ser pensada a dramaturgia. 

Elucidando a questão através da dança, onde estariam estes pontos, aqueles que 

encontramos em toda a obra cênica que tem a dança como principal linguagem? 

Voltando às origens do termo dramaturgia, a palavra drama vem do grego “drão” 

e significa ação. Relacionar dramaturgia com ação implica na sua relação direta com o 

corpo. Ele nos parece ser o lugar que possibilita a pulsação de uma criação em dança. 

Mas como a questão merece ser objeto de estudo de uma pesquisa específica, neste 

momento, não adentraremos nesta seara. O que aqui nos interessa é perceber que a 

discussão sobre dramaturgia pede uma reflexão da obra como algo vivo, vide exemplo 

mencionado de Barba, que começou a pensar sobre o tema através da reflexão sobre 

a presença do ator. Assim sendo, é fundamental que em sua construção se considere 

esse movimento e esses pontos de sustentação, simultaneamente. 

Quando Deleuze e Guattari (1992, p.213) discutem o “ser de sensação”, embora 

não se refiram em momento algum à dramaturgia e também não estejam tratando das 

artes cênicas, estão pensando na obra de arte viva. Para os autores, “a obra de arte é 

um ser de sensação, e nada mais: ela existe em si”. Eles acreditam que nem sempre o 

artista consegue que a sua obra se mantenha de pé sozinha, para que isso aconteça é 

necessário o que chamaram de composto de perceptos e afectos, que seria um bloco 

de sensações que independem daqueles que os experimentam, pois são intrínsecos à 

obra.  

Somando ao pensamento de Deleuze e Guattari os demais discutidos, este 

estudo sugere que a vivacidade da obra se insere incessantemente nesse espaço do 

“entre”. Entre o “ser em si”, constante, acabado, objetivo e o “estado de devir”, 

inconstante, inacabado, subjetivo. 
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