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Orientação de  

 

RESUMO 

 

Em caráter de ensaio, trago à luz a exposição das minhas escolhas investigativas 

enquanto recente pesquisador no mestrado em artes cênicas. Mediante escolha da obra 

“The Power of Theatrical Madness” dirigida por Jan Fabre, discorro sobre apreensões 

do trabalho híbrido do diretor e discuto os resultados metodológicos sofridos. O 

objetivo deste trabalho é refletir o trajeto investigativo, os desvios que as escolhas 

metodológicas podem sofrer, e a metamorfose que assim como o fazer o artístico, o ato 

de pesquisar também sofre. Relato por fim, o desejo de entender a dor no campo das 

artes, levando em consideração a obra de Jan Fabre, meu corpo e minhas pesquisas. 

Menos do que a expressão de um conjunto de conclusões, esse trabalho é antes a 

enunciação de um projeto de investigação sobre as artes do corpo. 

 

Palavras-Chave: Dor; Corpo; Metodologia em processo; Performance; Jan Fabre. 

 

ABSTRACT 

 

In character of an essay, I bring into light the exposure of my investigative choices as 

recent researcher on a master's degree program in theater. Through "The Power of 

Theatrical Madness", artwork directed by Jan Fabre, I wonder about apprehensions of 

the director’s hybrid work and discuss the methodological results that came through it. 

The purpose of this paper is to reflect about the investigative path, deviations that 

methodological choices may suffer and the metamorphosis that just as artistic work, the 

act of searching also suffers. At the end, I report to the desire to understand the pain in 

the arts, taking into account the work of Jan Fabre, my body and my research. Less than 

the expression of a number of conclusions, this essay is rather the enunciation of a 

research project on the body arts. 
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1. Introdução 

 

Acredito que o nome “ensaio” seja o mais apropriado para esse texto que se inscreve 

nas linhas abaixo, sobretudo, por acreditar que o sentido das coisas é de mais fácil 

percepção a partir do seu work in progress1 do que de seu resultado final. Utilizo desse 

espaço, já contaminado por vestígios deste corpo, para trazer à luz o iniciar de uma 

pesquisa (ou ensaio dela), as discussões que têm brotado no meu caminhar enquanto 

recente pesquisador e até as contradições, que delas se fazem também pilares 

importantes.  

 

Peço licença para usar deste espaço de disseminação acadêmica e tentar travar uma 

articulação entre o científico e o artístico, não em um sentido extremamente apurado, 

pois estaria me portando de forma pretensiosa em achar que domino os limites de ambas 

as áreas. Mas, deixo aqui registrado meu desejo em exercitar essa prática tão discutida 

nos estudos metodológicos na área das artes, que seria a não separação entre este 

pesquisador que também é artista, que mistura ciência de uma forma poética, ou vive-

versa. 

 

A pretensão é falar todo o trajeto metodológico do nascer de uma pesquisa enquanto 

mestrando em artes cênicas, a metamorfose sofrida na pesquisa e os desejos que se 

tornam mais visualizáveis, conforme me deparo com os resultados, implicações e dores 

referentes a isso. Incluo então, que o propósito inicial da pesquisa era discutir a obra 

“The Power of Theatrical Madness” do artista belga Jan Fabre. Obra essa escrita e 

mostrada em 1984, e que em 2012 é reperformada com o grupo Troubleyn.2 

 

                                                
1 Conceito exposto por Renato Cohen em seu livro “Work in Progress na Cena 
Contemporânea” de 2006. 

2 Troubleyn/Jan Fabre é atualmente uma das mais importantes companhias da Bélgica. Para 
as novas edições de “The Power of Theatrical Madness”, Fabre fez audições não só na 
Antuérpia (cidade sede do grupo), mas também em Paris, Roma, Atenas e Zagreb, 
examinando um leque de cerca de 1400 atores, dançarinos e performers. É evidente que a 
qualidade dos performers atuais é nitidamente superior àquela de seus predecessores, dos 
quais um bom número não eram profissionais. (BOATO, 2013, p.440) 



Esse multiartista que desenvolve suas ideias desde meados dos anos 80, na qual exerce 

múltiplas funções em suas encenações, como coreógrafo, dramaturgo, diretor e artista 

plástico, vem sendo radicalmente desaprovado por alguns, ao mesmo tempo em que é 

admirado por outros. 

 

O motivo de tanta controvérsia em relação ao seu trabalho, talvez, se deva as suas 

escolhas estéticas, a utilização de animais em cena, ou a violência meticulosa na qual os 

atores se colocam no palco. Colocar à prova a sensibilidade e a ética do espectador 

parece ser um procedimento ao qual Fabre recorre com insistência em seus trabalhos. 

Por exemplo, os primeiros quinze minutos de sua obra “Histoire des larmes”, durante 

os quais os performers gritam de maneira contínua, como recém-nascidos ou, ainda, as 

rãs esmagadas em cena, cuja veracidade custa a ser posta em dúvida, em Le pouvoir des 

folies théâtrale (LARMET, 2014, p.). 

 

Acompanhando os ensaios do grupo para a produção da obra C’est du théâtre comme c’ 

était à espérer et à prévoir, o pesquisador Giulio Boato assinala que, em relação aos 

animais em cena:  

 
O efeito perturbador sobre o espectador é causado pela simples presença das 

aves. A copresença do homem e do animal estabelece de imediato uma 

relação de força: nesse caso, o animal é visto como estando à mercê do 

homem, aí podendo estar incluídos todos os eventuais sentimentos de culpa, 

aversão, cólera, tristeza. Mesmo se em cena não aconteça quase nada, o efeito 

sobre o espectador está garantido. (BOATO, 2013, p.450)  

              
Indiferente das divergências de opiniões, o seu trabalho vem gerando fortes reflexões no 

campo das artes e descende das possibilidades (ou necessidade) do teatro poder se 

projetar para além do texto clássico (Aristotélico) e das separações homogêneas das 

linguagens artísticas, como trata Lehmann ao compartilhar suas apreensões sobre o 

conceito do pós-dramático.  

 

2. Deslocamentos/readaptações 

 

Em suma, essa pesquisa procura desenvolver reflexões no campo das artes sobre as 

possibilidades já evidenciadas, do teatro poder se contaminar e dialogar com as diversas 



linguagens artísticas. Discussão essa que nunca se esgota enquanto objeto de reflexão. 

Seguindo para caminhos mais específicos enquanto objetivos, a intenção é entender o 

corpo e suas manifestações/metamorfoses enquanto objeto que é infringido pelo fazer 

artístico. 

 

Nesse sentido, busca-se a compreensão do conceito de dor/corpo (os coloco juntos, pois 

entendo que a dor é parcela inteira e inerente ao corpo), a partir de todo o material 

apreendido do grupo Troubleyn do Jan Fabre, bem como a experiência que tenho 

vivenciado enquanto performer em um processo na qual sou acometido atualmente, e 

que posteriormente discutirei de forma mais verticalizada na construção de um outro 

escrito. 

 

A intenção maior é entender a dor no campo das artes contemporâneas, levando em 

consideração meu corpo e minhas pesquisas (Jan Fabre; a performance que atuo; 

conceitos discutidos sobre dor; etc.). Obviamente que não objetivo finalizar conceitos 

gerais e ampliados sobre a dor, ou fecundar verdades sobre tal tema que se porta tão 

singular, subjetivo, ambíguo e até perturbador. Quero da parcela sentida na carne tirar 

uma partilha, uma noção da relação da dor com o fazer artístico e quais proporções isso 

toma no corpo, não generalizando, mas trazendo uma discussão que acho tão pertinente 

quanto falar de vida e morte. 

 

Pensando então, num caminho metodológico para auxiliar o deslocamento sofrido 

pela/na pesquisa, coloco essa pesquisa em duas frentes: prática e teórica. Prática, pois, a 

primeira questão que brota em minhas sinapses, é: como vou discutir algo como 

dor/corpo sem sentir e estando tão distanciado disso?  

 

Pensando nisso, e estando inserido em um processo de encenação performática, não 

poderia separar isso de tal discussão, pois sempre esteve lá (a dor), rasgando o corpo no 

momento de criação. Sendo assim, não nego minhas próprias experiências criativo 

artísticas, pelo contrário, exacerbo as relação que isso tem com minha investigação a 

partir das minhas partilhas e construções cênicas.  

 

A busca bibliográfica se torna parte fundamental nessa pesquisa. Primeiro, pois a 

investigação surge entrelaçada na busca de fontes que expliquem ou mostrem os 



trabalhos de Jan Fabre, segundo, por estar tratando de temas complexos como os 

conceitos de dor/corpo. E ainda por ter convicção de que o respaldo teórico auxilia 

numa espécie de confiabilidade da pesquisa e autentica algumas descobertas surgidas 

das inquietações do pesquisar. 

 

Além disso, a utilização de um diário de bordo no processo de encenação se faz 

ferramenta constante para poder olhar mais adiante e assimilar melhor o que meu corpo 

vem operacionalizando. A intenção, pois, será juntar o material colhido e o que suscitou 

dele (dos diários de bordo), a observância das obras de Jan Fabre e a relação 

estabelecida com autores que discutem arte contemporânea e os outros que falam sobre 

o conceito de dor nos diversos patamares (por exemplo, a biomedicina, psicologia, 

antropologia). 

 

3. Metamorfose/ Conclusão 

 

 Foi em decurso do desejo de entender o trabalho artístico de Jan Fabre que este trabalho 

nasceu. Artista esse de quem eu nunca tinha ouvido falar enquanto estudante na 

graduação, e que, creio, traz uma discussão germinativa para a cena contemporânea.  

 

Da experiência de construção deste trabalho, não posso deixar de citar o estreitamento 

das minhas pretensões investigativas com aqueles que estão lá na Bélgica, e que as 

trocas têm sido constantes, deixando palpável a ideia de intercâmbios artísticos, e 

descobertas e disseminações de um trabalho de que pouco tem se falado no Brasil. 

 

Já havia intuído que, mesmo sendo detentor da obra em vídeo, ainda não seria possível 

perceber todos os “meandros” da obra, e que para isso talvez fosse primordial entender 

o processo e não sua finalização.  Entendo que, é a partir do processo de criação da 

obra, e tudo que deriva disso (rubrica do ator, um pincel adaptado, influência detectada), 

ou seja, os detalhes que são deixados enquanto vestígios e que são importantes tanto 

para o artista quanto para o pesquisador, que interessam para a construção de uma 

análise mais rica. 
 

O multiplex code é o resultado de uma emissão multimídica (drama, vídeo, 

imagens, sons etc), que provoca no espectador uma recepção que é muito 



mais cognitivo-sensória do que racional. Nesse sentido, qualquer descrição 

de performance fica muito mais distante da sensação de assisti-las, 

reportando-se, geralmente, essa descrição ao relato dos "fatos" acontecidos. 

(SCHECHNER, 1978 apud COHEN, 2002, p.30).  

 

Diante desse pequeno fragmento colhido no livro do Cohen, percebi uma barreira, pois, 

estando distante da obra, a possibilidade de sentir um trabalho tão cheio de emissões 

sensórias, na tentativa de compreender as provocações suscitadas pela encenação 

através de um vídeo, se tornou tarefa questionadora. 

 

Concordo que falar de performance, ou de arte como um todo, talvez exija uma 

proximidade maior, mas não anulo as possibilidades de partilhas. Mesmo não estando 

próximo, e não “sentindo” como quem sente ao vivo, o vídeo, os textos e o site do 

diretor me mostraram um caminho a seguir de forma menos obscura. 

 

A partir do vídeo eu tenho uma experiência, eu extraio aquilo que me toca, eu relaciono 

com outras referências (autores que permeiam meus escritos), eu procuro respostas 

naqueles que viram de perto, e acabo assim, absorvendo muito do trabalho e não 

trazendo uma análise inválida. 

 

Falar desse teatro híbrido foi/é um exercício de não tentar separar as artes, de perceber 

que as fusões são poderosas nessa arte que, de alguma forma querem sempre centralizar 

– o teatro. Inclusive, o fato de precisar separar em tópicos algumas informações por não 

conseguir, ainda, conceber uma fluidez maior e segura da ideia de trans na minha 

própria escrita.  

 

Tenho me deixado contaminar por muitas das discussões suscitadas nas obras de Fabre, 

como o tempo cristalizado, o corpo que não é negado, um teatro performativo, a 

transdisciplinaridade como uma filosofia, e escrever sobre isso me deixou mais próximo 

de entender isso tudo. 

 

Observo que esse trabalho se desencadeia enquanto precursor de uma pesquisa que vem 

crescendo, germinando através dos diálogos realizados com o grupo Troubleyn, e 



produzindo trocas, sobretudo no entendimento de que, cada vez mais, as fronteiras entre 

as artes serão quebradas, e que as germinações podem respirar nos seus cruzamentos. 

 

O teatro é uma arte endiabrada. Uma arte submissa à sorte ou azar. Cada produção é 

sempre inacabada. Ela vive à deriva da respiração do público. O público é uma agulha 

imprevisível que determina o azar. O público entra no quadro temporal da produção. A 

fontanela do teatro é mais frágil que o processo de oclusão da cabeça de um bebê. 

 

A vida, a morte e a realidade sempre arranham as portas do teatro, entram por todas as 

rachaduras e por todos os buracos, infectando-o. Ele subsiste da constante interação 

entre existência e desaparecimento. Ele se encontra num eterno limbo entre presença e 

ausência. Eu olho para a obra de Jan Fabre enquanto uma investigação de todas essas 

qualidades do teatro. Ele mostra a contaminação pela vida, morte e imprevisibilidade. 

Jan Fabre habita na fronteira. 
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