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RESUMO: De todas as preocupações do intelecto humano, talvez a de mais difícil compreensão são as questões 

associadas ao tempo. O tempo é um elemento complicador em todas as áreas do conhecimento. Não menos 

difícil do que na filosofia, e nas demais ciências, é se falar do tempo no teatro. Partindo de alguns estudos feitos   

em minha dissertação de mestrado sobre o tempo no teatro de Tadeusz Kantor, a participação no processo de 

criação de Dicotomias me estimulou a outras reflexões, as quais, sinteticamente estão expostas nesse pequeno 

artigo. 

 

PALAVRAS CHAVE: Teatro visual, marionetes, formas animadas 

 

ABSTRACT: CONSIDERATIONS ABOUT OF THE TIME IN DICOTOMIAS FRAGMENTOS 

SKIZOFRÊ: A Show by Ana Maria Amaral. Of all the concerns of the human intellect, maybe the more difficult 

to understand are questions associated with the time. The time is an element very complicated in all knowledge 

area. Not less difficult that the philosophie, and in the other sciences, is to speak about the time in the Theatre. 

Leaving of the studies done in my master’s degree, about of the time in the Tadeusz Kantor theater, my 

participation in the Dicotomias creations process, stimulated me the other reflections, that, synthetically, are 

exposed in this small article. 
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“Casulo de Máscaras, sombras, bonecos e gente, despertam imagens 

adormecidas no que de mais profundo há em nós, ampliando a realidade 

para que possamos compreendê-la em seu total significado"129 

 

Bonecos, objetos, sombras, máscaras, são os elementos básicos e fundamentais do 

Teatro de Formas Animadas.  Apesar que nos últimos anos, existe uma singular tendência de 

 
128 Professor no Departamento de Artes Cênicas do Instituto de Artes da Unesp e do programa de Pós-Graduação 

em Artes: área de concentração - artes cênicas, na mesma universidade. Durante 12 anos atuou como Light 

Designer e operador de luz do Grupo O Casulo BoneObjeto dirigido por Ana Maria Amaral. Foi o responsável pela 

concepção da iluminação dos Espetáculos Dicotomias Fragmentos Skzofrê, O Zé da Vaca e a Benfazeja; 

wagcintra@terra.com.br 

129 Maria Thereza Vargas no Programa do espetáculo realizado no Centro Cultural São Paulo entre novembro e 

dezembro de 2003. 
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se colocar em cena junto de tais elementos, a figura humana, seja atuando como ator, seja 

somente como objeto cênico ou como figura inanimada. Esse tipo de relação, progrediu de 

forma que em determinadas situações, o objeto inanimado passa a substituir a figura viva do 

ator. Isso, nos anos sessentas e setentas, já havia sido delineado por Tadeusz Kantor naquilo 

que se refere ao ator no seu Teatro da Morte. Em tal contexto, à medida em que essas relações 

se aprofundaram, ou seja: a vida passa ser pensada também por meio de coisas que não são 

produzidas pela natureza, mas moldadas conforme o desejo de artífices ou um demiurgo como 

Kantor, em que a realidade passa a ser observada em um novo contexto paradigmático, o 

inanimado e suas linguagens acabaram por provocar mudanças na própria ideia de teatro e 

consequentemente no próprio conceito de personagem e evidentemente no de representação. 

Assim, ao observarmos atentamente todas as transformações do teatro a partir da segunda 

metade do século XX, principalmente próximo à virada para o XXI, é justo se afirmar que o 

teatro de formas animadas sempre esteve na vanguarda das transformações do pensamento 

teatral contemporâneo. Em tal  contexto, o Teatro Visual, emergirá dessas relações em meados 

da década de 80 como uma poética que acontece na interface com as artes visuais, e disso o seu 

caráter Performativo130, muito próximo daquilo que se convencionou chamar de performance.  

 

O Teatro Visual, por seu aspecto híbrido e significativamente abstrato, se apoia em 

procedimentos dramatúrgicos, cuja intensão, do ponto de vista da comunicação do conteúdo, 

não se dá pelas vias do racional, mas por meio da ação das imagens no inconsciente do 

espectador; e por esse caminho, fazer aflorar as profundezas da emoção do espectador. Nesse 

interim, o espetáculo Dicotomias – fragmentos esquizofrê, roteirizado e dirigido por Ana Maria 

Amaral, com o Grupo O Casulo BonecObjeto, utiliza de pressupostos131 acerca do Teatro 

Visual como linguagem, como constructo poético para a realização da obra. 

 

 
130 Sobre isso, ver o artigo O Teatro Visual como Teatro Performativo, In. Urdimento, v.2, n.32, p. 461-475, 

setembro 2018. 

131 Pressupostos, pois, o Teatro Visual ainda hoje é um conceito indefinido, sendo muito temeroso tentar defini-

lo esteticamente. A denominação está muito mais associada a um contexto histórico ocorrido em meados dos 

anos oitentas, do que fundamentada em argumentos estéticos ou conceituais. O fato é que dos poucos grupos 

que trabalham com essa linguagem, podemos falar em uma poética pessoal, ou seja: uma maneira de se 

entender e de se trabalhar os tais pressupostos. 
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Dicotomias – fragmentos skizofrê, que estreou em São Paulo no Ano de 2003132 e fez 

temporadas por diversas cidades de estados brasileiros e uma apresentação no Festival de 

marionetes de Praga, na República Tcheca, é um espetáculo repleto de metáforas criadas com 

objetos, bonecos máscaras e sombras, e por meio desses elementos, trata da dualidade do ser 

humano e suas consequências, nas associações humanas, sobremodo as desconexões nas 

relações homem/mulher. Tem a mulher como foco central, principalmente “a mulher comum 

que busca sua identidade e se percebe em fragmentos”133. O espetáculo propõe, por meio de 

uma linguagem dramática díspar dos convencionais meios de expressão teatral, o acesso a uma 

nova maneira de fazer fluir a sensibilidade do espectador de fora das regras tradicionais e usuais 

do teatro. 

 

As personagens do espetáculo são formas representando ideias, são imagens que nos 

tocam e nos transportam para um outro tempo, um outro espaço. A narrativa é organizada por 

pequenas cenas em uma narrativa não linear. Cada cena resolve-se em si mesma de forma a 

construir uma narrativa que nos remete à gênese da criação, o processo de crescimento, 

transformação e degradação física e emocional do ser humano. As formas abstratas que se 

sucedem despertam a sensação de algo primário, metafísico, que o espectador percebe existir 

dentro de si. Conforme comenta Ana Maria Amaral, DICOTOMIAS – Fragmentos Skizofrê  

 

 “Trata do problema da dualidade do ser humano, ser dois em um, duo 

habitare; a bela e o monstro, infância e velhice; busca entender as 

distorções do próprio rosto refletido em cacos de espelho partido, ou 

re-encontrado intacto no rosto do outro, da outra; trata das desconexões 

nas relações homem/mulher; e principalmente focaliza a mulher 

comum, que enquanto busca sua identidade, percebe-se em 

fragmentos”134. 

 

 
132 O espetáculo foi o resultado de uma longa pesquisa, aprimorada por uma Bolsa VITAE de Artes –área de 

Teatro- em 2001/2002, o espetáculo estreou no SESC Belenzinho, em setembro de 2003, ficando dois meses em 

cartaz. Também se apresentou em outros espaços consagrados na cena cultural paulistana. O espetáculo participou 

de diversos festivais, nacionais e internacionais, como o Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Praga, 

Rep. Tcheca, em 2008, onde recebeu prêmio de Melhor Produção Artística.    

133 Depoimento de Ana Maria Amaral, 2010. 

134 Idem. 
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DICOTOMIAS – Fragmentos Skizofrê não conta propriamente uma história, mas por 

meio de uma narrativa poética e abstrata desperta emoções. O espectador participa de forma 

ativa do espetáculo interpretando individualmente a sua própria história.  

 

Dos muitos elementos que compõe o espetáculo, algo que sempre me chamou a atenção, 

a ação e o comportamento do tempo é que merece especial atenção. 

 

Sobre o tempo em Dicotomias. 

 

Parafraseando Santo Agostinho, eu digo que conheço o tempo, conheço até o momento 

que ninguém me pergunta o que é, ou seja: se eu quiser explica-lo a quem me pergunta já não 

o saberei. Existe no teatro uma espécie de dupla natureza do tempo, onde o tempo histórico é 

uma realidade que se insere necessariamente no texto e na representação. Devido a suas 

temporalidades e de seu modo de produção, o teatro é sempre situado na história, e nesse sentido 

temos que adotar o ponto de vista de um observador/espectador para tornar mais clara a 

compreensão. Por esse caminho temos -  aquele que está ligado ao desenvolvimento da fábula 

que se trata do tempo representado, ou seja; dramático. E o outro trata-se do tempo da 

representação, ou cênico - Segundo Patrice Pavis, tempo cênico é o: “tempo vivido pelo 

espectador confrontado ao acontecimento teatral, tempo eventual, ligado à enunciação, e ao 

desenrolar do espetáculo” (Pavis, 2001, p. 400) 

 

A representação sempre ocorre no presente, e da mesma forma se desenrola o tempo. A 

representação fornece todos os dados que se passam diante de nós em função da nossa 

temporalidade de espectador. Isso nos dá a noção de início e fim da representação. Por sua vez, 

o tempo dramático é o tempo da ficção do qual fala o espetáculo (Idem), está ligado à realização 

de que algo acontece, ou aconteceu, ou acontecerá em um universo de ficção. Muitos autores 

chamam de tempo teatral a correlação entre aquilo que acontece entre o cênico e o dramático, 

ou seja: entre o real e a ficção. No entanto, vejo em Dicotomias algo semelhante ao observado 

no teatro de Tadeusz Kantor, e mais especificamente no teatro de Lezsek Madzik135, que recebeu 

 
135 Diretor do Scena Plastyczna, grupo mantido pela KUL (Universidade Católica de Lublin, Polônia), que desde os 

anos setentas desenvolve um trabalho fundado na construção cênica de narrativas visuais a partir do uso de 



226 
  

Anais do 1º Encontro Poéticas do Inanimado – 2019. ISBN 978-85-62309-31-1. 

muita influência do primeiro. Há na obra de Ana Maria Amaral, como na obra dos anteriores, 

uma espécie de tempo mítico, um tempo que está intrinsecamente ligado aos acontecimentos 

primordiais que faz com que o espetáculo aconteça em um único instante, como uma fenda no 

espaço/tempo, sobrepondo-se constantemente a si mesmo. Dessa forma a ação do tempo não 

acontece de maneira linear, mas ciclicamente, onde as situações, duplas e paralelas, se 

justapõem constituindo uma narrativa fragmentada que se organiza no entendimento de cada 

espectador individualmente. Assim se dá o jogo com as sombras: o contraste entre deformidades 

e silhuetas muito definidas, entre escuridão e luz, a exemplo do Cabeção, personagem que 

destrói a frágil silhueta da fêmea, que anteriormente, como Eva surgiu do corpo de Adão, ou 

ainda no personagem O Torto, que de sua deformidade bestial, deformidade símbolo do estado 

de degradação da matéria humana, encontra serenidade nos braços de Lucrécia, a boneca mãe 

que tem o filho em formação no ventre. Não menos bestial é a aparência do feto. Entretanto, a 

delicadeza da cena é sublime. Esse jogo de contrastes, já observados em Kantor e Madzik não 

fornecem uma ação temporal onde os acontecimentos se sucedam linearmente. As situações se 

resolvem em si mesmas pois o processo está diretamente ligado à criação de imagens, e estas 

são capazes de desenvolverem atividades inconscientes no pensamento do espectador. A 

fragmentação das cenas, associada às tentativas frustradas de pensamento consciente, 

possibilita a não repetição do tempo, pois ele funciona como um constante retorno a um 

momento presente. O tempo não se desenvolve, ele somente acontece. Dicotomias, em função 

do tempo, funciona como um ritual que se situa fora do tempo histórico. Nesse sentido as 

imagens fixadas pelo expectador tornam-se símbolos puros. 

Sobre o Caráter não Aristotélico de Dicotomias: 

 

O tempo na Poética de Aristóteles aparece apenas uma vez, usado pelo autor para 

reforçar a distinção entre a tragédia e a epopeia. Segundo Aristóteles, a ação épica tem duração 

ilimitada, ao passo que a tragédia se limita, quando possível, ao período de um dia, ou seja: 

corresponde a uma única revolução solar (Aristóteles, 1986, p. 246). Para chegar a esta 

convenção, Aristóteles utiliza-se de critérios astronômicos e físicos de avaliação do tempo, 

relativos à duração desejável da obra dramática, e que não deve ultrapassar o período de 4 horas. 

(apud. Fonseca in. Nunes, 1995, p. 07).  Entretanto, na tragédia como na epopeia, a noção de 

 
elementos como marionetes e materiais simples e diversos, como papel kraft, madeira, terra, água, entre outros, 

integrados à presença do corpo vivo e mudo do ator em cena. 
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tempo é relativa aos significados da história, ou seja: aos fatos que ocorrem exteriormente em 

uma certa ordem, e também do enredo que promove os ajustes ou os configura na unidade 

orgânica, sistemática, da ação interna à obra. Em resumo, diferencia a tragédia da epopeia 

apenas no modo de se imitar ou representar, e assim, a obra nos é apresentada, conforme a 

definição de Aristóteles, sempre, com “...um princípio, meio e fim” (idem, p. 08). Nesse sentido, 

em relação ao tempo, o espectador é sempre situado diante dos eventos que acontecem, em 

função da sucessão dos acontecimentos, em um determinado momento e em um determinado 

lugar na história. 

 

Dicotomias por sua vez, em função da música e do lirismo das imagens que 

constantemente operam um retorno a si mesmas promovendo um constante multiplicar do jogo 

reflexivo dos significados, onde a ação expressa no presente imediato, configura-se, como 

comenta Anatol Rosenfeld, a respeito do imediatismo do lírico:  

 

“A isso se liga a preponderância na voz do presente, que indica 

a ausência da distância, geralmente associada ao pretérito. Esse caráter 

do imediato que se manifesta na voz do presente não é porem o de uma 

atualidade que se processa e distenda através do tempo (como na 

dramática), mas de um momento eterno. ” (Rosenfeld, 1965, p. 12) 
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O Lirismo deste eterno momento, na obra de Ana Maria Amaral, realiza-se de uma 

maneira muito específica em relação às condições de beleza, associando os campos das artes 

plásticas e da poesia. As imagens e as figuras constituem o espaço que só é possível se 

representar através de objetos e formas, ao passo que a poesia se articula através dos signos e 

que se sucedem no tempo, e os signos, conforme especifica Benedito Nunes ao citar Lessing: 

“Só podem representar objetos sucessivos que se chamam ações, e eis o domínio próprio da 

poesia” (Nunes, 1995, p. 08).  

 

Dicotomias é pura poesia, trata-se de um confronto entre o permanente e o transitório 

(o inanimado e o humano), onde a realidade afetiva despertada pelo espetáculo é a medida 

interna do sentimento de oposição entre os contrastes. O Objeto, como em Kantor, persevera, 

é permanente. O ator é transitório, como transitória é a própria vida, fragmentada como a alma 

de Ismália - estilhaços refletidos pelo espelho.  

 

 

 

Quando Ismália enlouqueceu 

Pôs-se na torre a sonhar 
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Viu uma lua no céu 

Viu outra lua no mar 

 

No sonho em que se perdeu 

Banhou-se toda em luar 

Queria subir ao céu 

Queria descer ao mar 

 

E num desvario seu 

Na torre pôs-se a cantar 

Estava perto do céu 

Estava longe do mar 

 

E como um anjo pendeu 

As asas para voar 

Queria a lua do céu 

Queria a lua do mar 

 

As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par 

Sua alma subiu ao céu 

Seu corpo desceu ao mar 

 (Ismália – Alphonsus Guimarães) 

 

Assim, o momento de eterna poesia de Dicotomias realiza-se na efemeridade temporal 

do espectador suscitando sentimentos diversos, e na impossibilidade de configuração concreta 

do tempo e do espaço, dentro de uma narrativa linear, o espetáculo se situa além das fronteiras 

da arte, e mais do que do que despertar em nós sensações estéticas, Dicotomias trata-se de uma 

profunda experiência afetiva colocando o humano em relação ao jogo com as imagens e objetos 

na busca de significados. Significados estes, que se não estão ligados ao conhecimento de 

questões relativas à existência humana, constituem-se, com certeza, nas dúvidas de realização 

humana da nossa própria individualidade.      
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