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RESUMO:  

O termo Teatro Concreto está baseado na proposição de Theo van Doesburg, para quem o termo “arte concreta” 

situaria de forma mais clara a concretude imediatamente perceptível na pintura da cor, das linhas, das superfícies, 

da estrutura e da materialidade como uma experiência estética autônoma. Se a ação é o cerne de qualquer fenômeno 

teatral, quais seriam suas características nesse tipo de estética? Qual o trabalho a ser realizado com o atuante desse 

teatro no desenvolvimento de “ações concretas”? Por meio de algumas experiências com práticas pedagógicas, 

esse artigo procura discutir e apresentar algumas reflexões sobre o tema, baseado no papel que os objetos 

inanimados desempenham no trabalho atoral para se alcançar uma determinada qualidade de atuação, que pode 

ser pensada como “atuação concreta”. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Atuante; Objeto; Ação Concreta; Atuação Concreta. 

 

ABSTRACT:  

The term Concrete Theater is based on proposition of Theo van Doesburg, for whom the term “concrete art” would 

more clearly situate the immediately perceivable concreteness in the painting of color, lines, surfaces, structure, 

and  materiality as an a esthetic autonomous experience. If action is the heart of any theatrical phenomenon, what 

would be its characteristics in this kind of a esthetic? What is the work to be done with the actor of this theater in 

the development of "concrete actions"? Through some experiences with pedagogical practices, this articles eeks 

to discuss and present some reflections on the theme, based on the role that inanimate objects play in the work of 

the actor to achieve a certain quality of acting, which can be thought of as “concrete acting”. 
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Em O Teatro Pós-Dramático (2007), Hans-Thies Lehmann estabelece que um dos 

traços estilísticos das artes cênicas na contemporaneidade é seu aspecto não-figurativo, no qual 

as estruturas formais se apresentam como um teatro que expõe a si mesmo, com a possibilidade 

de que a cena seja “simplesmente” a elaboração concreta de espaço, tempo, corporeidade, cor, 

som e movimento. Lehmann fala de uma “dramaturgia visual” que atinge um ponto culminante 

na percepção per si das estruturas formais visíveis na cena. 

Nesse arranjo, os signos são tratados de maneira a não oferecerem referências 

associativas, passando a se remeterem tão somente a si mesmos, ou mais precisamente a 

presença “muda” e densa dos corpos, das formas e dos materiais. No seu modo de ver, não 

caberia falar aqui de um teatro abstrato, e sim de um teatro concreto. 
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O termo teatro concreto está baseado na proposição de Theo van Doesburg, principal 

articulador das ideias do movimento neoplasticista holandês, para quem o termo “arte concreta” 

situaria de forma mais clara a concretude imediatamente perceptível, na pintura, da cor, das 

linhas, das superfícies, da estrutura e da materialidade, como elementos autônomos de uma 

experiência estética. A apreensão sensorial estaria direcionada, dessa maneira, para uma 

“percepção estrutural”. 

O processo de criação pictórica não implicava mais na abstração ou estilização de 

formas da natureza. O rigoroso método de composição de linhas verticais e horizontais da 

pintura de Piet Mondrian, por exemplo, artista expoente do Neoplasticismo, constrói retângulos 

de cores puras de diferentes dimensões, dispensando a necessidade de se ter como modelo os 

elementos naturais para se extrair deles uma estrutura geométrica básica. As suas propostas 

pictóricas de organização compositiva enfatizam essas qualidades ao exprimirem a essência 

pura da forma, indicando o seu caráter absolutamente não-figurativo. 

A constatação desse fato por Doesburg faz com que esse perceba que designar tal tipo 

de obra como abstrata era incorreta: “pintura concreta e não abstrata, porque nada mais 

concreto, mais real que uma linha, uma cor, uma superfície” (GULLAR, 1999, p. 212). Em uma 

tentativa de redefinição da terminologia estética, Doesburg passa a então a cunhar, a partir de 

1930, o termo arte concreta. 

Como exemplo de teatro concreto na atualidade, Lehmann cita em seu livro a peça The 

Power of Theatrical Madness de Jan Fabre. Nesse trabalho, Fabre rememora o passado do 

próprio teatro, um espetáculo sobre a própria história do fazer teatral. Como se quisesse 

homenagear a antiga tradição, na qual o público tinha liberdade para agir e transitar no espaço 

da plateia, nessa peça os espectadores podem sair e voltar do teatro quando desejarem, o que 

estimula a ideia de fluxo livre do público, sem ser condenado por não querer assistir a obra, ou 

se sentir entediado em eventuais momentos.  

Ao mesmo tempo em que “irrita” os espectadores com a repetição de cenas, de 

palavras, de jogos, e com o tempo dilatado, Fabre oferece à observação da plateia os elementos 

puramente formais da encenação: atores, efeitos de iluminação, dançarinos etc. O olhar do 

espectador não encontra nenhuma ocasião para deduzir uma profundidade de significação 

simbólica para além do que é dado, aferrando-se à atividade de ver as próprias “superfícies” 

com prazer ou tédio. Não é o conteúdo, mas a própria forma que constitui a provocação: a 

repetição fatigante, o vazio, a pura matemática dos procedimentos cênicos. Desponta para o 

público, dessa maneira, uma perceptibilidade concreta. 
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A partir de tais reflexões, surge uma pergunta: qual o trabalho a ser realizado com o 

atuante no desenvolvimento de uma “atuação concreta”? Já que a ação é o cerne de qualquer 

fenômeno teatral, quais seriam suas características nesse tipo de estética? Tadeusz Kantor, no 

seu Manifesto do Teatro Independente (1942-1944), nos dá algumas pistas, quando estabelece 

os princípios que orientam o trabalho do atuante dentro de sua proposta estética, a qual ele 

denomina de “realismo exterior”: 

 
Tratamento agudo da superfície dos fenômenos: a gente não a menospreza, 

mas, ao contrário, detém-se nela, unicamente sobre ela, sem pretender realizar 

interpretações e comentários externos ulteriores. Será uma visão “de fora”, um 

realismo quase cínico, que se abstém de toda análise ou explicação, um novo 

realismo que eu qualificaria de exterior. (KANTOR, 2008, p.03) 

 

Kantor toma o espetáculo O Retorno de Ulisses (1944), de sua autoria, como exemplo 

dessa sua abordagem. Ele observa que a essência da atuação do ator no papel de Ulisses está na 

percepção do estado físico de sua figura, na posição que o corpo ocupa no espaço, na precisão 

e acentuação do movimento, no fato constatado como expressão própria de si mesmo. O intuito 

é tratar a cena do ponto de vista imagético, pois “somente as formas puramente abstratas, 

existentes por si mesmas, terão sua própria existência: uma existência concreta [...] Nesse 

sistema, o objeto e o homem atraem sobre si toda a atenção” (KANTOR, 2008, p. 08, grifo do 

autor). 

A constituição da ação cênica se dá pela expressão da forma. O trabalho do atuante 

passa a se orientar por meio das tensões e dinâmicas presentes no espaço da cena. Uma escada, 

por exemplo, é tratada sob o ponto de vista da transição de um plano a outro quando um corpo 

se desloca de degrau a degrau, e não pelo seu significado ou por algum outro conteúdo que por 

acaso essa venha a se remeter.  

Por meio de estudos e exercícios cênicos em sala de aula, baseados nesses princípios 

do Teatro de Tadeusz Kantor, assim como no Teatro de Objetos, foram experimentados alguns 

caminhos na busca de uma “atuação concreta” com os alunos da disciplina Atuação I, no curso 

de Bacharelado em Artes Cênicas do Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP, em 2017. 

Dessa prática pedagógica, fundamentada no papel que os objetos inanimados desempenham no 

trabalho atoral para se alcançar uma determinada qualidade de atuação, tomaremos como 

exemplo algumas dinâmicas aplicadas à turma, para nos auxiliar na compreensão do que se está 

convencionado chamar aqui de “atuação concreta”. 
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Foi proposto aos alunos e alunas o “Exercício de Observação do Objeto”, retirado do 

livro O Ator e Seus Duplos de Ana Maria Amaral (2002). Nessa prática, os participantes sentam-

se em roda, em torno de um objeto, e a partir da entrada voluntária, no círculo, de um dos 

jogadores para se relacionar com o elemento inanimado colocado no centro, os outros passam 

a observar a situação que se estabelece entre o vivo e o não-vivo. Quando a relação entre o 

jogador e o objeto se torna crítica ou monótona, alguém da roda deve entrar no círculo e 

substituir o outro, buscando outra interação com a matéria inerte 

A orientação dada nesse exercício foi de que os participantes se atentassem para as 

peculiaridades físicas no material, para se evitar que a observação fosse feita com vistas às 

interpretações subjetivas, isto é, que remetessem a leitura do objeto a outro contexto que não 

ao que estava disposto diante de todos – a sua concretude: 

 
O material de que um objeto é feito é muito importante, uma vez que 

determina suas ações. São diferentes os movimentos de uma peça elástica ou 

metálica. O material determina também sua força, durabilidade ou fragilidade. 

Por exemplo, a diferença que existe entre uma bola de madeira e uma bexiga. 

A forma (cubos, circunferências, formas chapadas, etc) também, por si, cria o 

personagem. A textura sugere sensações, sensualidades: a maciez da seda ou 

a aspereza de uma lixa influem no conteúdo de uma cena (AMARAL, 2002, 

pag. 129-130). 

 

Essa experiência se mostrou difícil para os alunos, pois o gesto artístico tornava-se a 

própria exploração, a partir de si, dos atributos do objeto. O exercício obrigava a cada um que 

se aventurava no interior do círculo a entrar na realidade concreta da matéria inanimada. E 

com a diretriz de se tomar o material em si mesmo – cor, forma, textura etc. –, cada jogador era 

obrigado a perceber, consequentemente, também o próprio corpo a partir da sua concretude, ou 

seja, eixo, apoios, tônus, articulações etc. Tal provocação estava relacionada à forma como o 

objeto é tratado no Teatro de Tadeusz Kantor. 

Despidos de seu valor de uso e já não podendo mais desempenhar sua função habitual, 

os “objetos de uma ‘categoria inferior’, em relação aos quais a gente se desobriga pela 

desatenção, pela omissão, pelo esquecimento e, depois, jogando-os simplesmente à lata de lixo” 

(KANTOR, 2008, p. 57), representam para Kantor a chamada realidade de nível mais baixo. O 

procedimento kantoriano é o deslocar esses elementos do seu contexto e colocá-los em um 

espaço em que a sua objetualidade somente pode se estabelecer a partir da relação com outros 

materiais ou com pessoas localizadas nesse mesmo ambiente.  
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Como os objetos estão em relação direta com os atores que compartilham com eles a 

realidade do espaço de nível mais baixo, do espaço performático, eles são trabalhados para que 

liberem os recursos narrativos neles incorporados e para que superem uma dada situação, seja 

ela impossível ou baseada em convenções. Dessa maneira, a função do objeto não é mais 

atribuída por uma definição social ou cultural previamente estabelecida, mas por um processo 

performativo da relação entre esse e o atuante. 

A evolução do “Exercício de Observação do Objeto” se deu na substituição do objeto 

no interior do círculo por um boneco em escala humana. A manipulação desse elemento deveria 

obedecer às mesmas regras estabelecidas para os objetos anteriores. Não se tratava de animar o 

boneco por meio de manipulação direta, mas sim de se colocar no mesmo nível da matéria 

inanimada e a partir disso, agir. Novamente evocávamos com essa operação a poética de 

Tadeusz Kantor, no papel desempenhado pelos manequins no seu Teatro da Morte (2008).  

Contudo, diferente do mestre polonês, nossa perspectiva era de operar o trabalho com 

o boneco na esfera do mascaramento, isto é, “como ação no aqui e agora, como uma 

possibilidade de experimentar estados corporais intensos” (COSTA, 2015, p. 24). Quando uma 

atriz ou um ator se serve de algum artefato como mascaramento, há uma interação entre o 

universo humano e as qualidades, dinâmicas e características materiais do objeto inanimado. 

Diferente da máscara tradicional, “não se busca apenas esconder ou revelar um corpo, porém 

ativá-lo, redimensioná-lo, colocá-lo em questão frente às injunções a que somos submetidos na 

contemporaneidade” (COSTA, 2015, p. 16).  

Foi possível observar uma significativa alteração na dinâmica corporal dos alunos: 

seus movimentos se tornaram mais adensados, numa concentração e elevação do tônus 

muscular, assim como numa dilatação no tempo das ações físicas executadas. Houve também 

maior equilíbrio e interação entre os corpos (orgânico e inorgânico), sem que ocorressem 

protagonismos tanto da parte do boneco quanto do atuante. A presença cênica tornou-se uma 

realidade absoluta, palpável. Tínhamos alcançado as condições necessárias para o delineamento 

de “ações concretas”. 

Esse estado psicofísico permitiu a instauração de uma qualidade de atuação que 

envolveu a ampliação da atenção sobre si e sobre o ambiente, “como um ato transformativo do 

corpo, tanto no espaço privado quanto no público, visando o olhar e o olhar-se, sair de si” 

(COSTA, 2015, p. 18). Percepção e ação direta do indivíduo sobre o espaço no qual está imerso, 

estabelecendo relações concretas com todos os elementos que o circundam.  
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Como resultado, o atuante foi obrigado mudar o enfoque do que era vivenciado: sua 

atenção recaiu sobre a experiência concreta apresentada pelos seus canais perceptivos. Essa 

veio a se sobrepor a qualquer coloração subjetiva, circunstância psíquica ou imaginária que 

porventura desviasse o foco das ações da sua concretude.  

Os elementos inanimados (objetos e bonecos) cumpriram uma mediação importante 

nesse processo, pois ao contrário dos organismos vivos, sua existência (concreta) está 

intimamente ligada às forças compressivas exteriores, que agem sobre sua matéria dando-lhe 

forma e dinâmica. Ao serem usados no treinamento do atuante, sob a perspectiva do 

mascaramento, eles reorientaram a expressividade e ação do corpo para a esfera da realidade 

concreta na qual habita a matéria inerte.   
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