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Resumo: Capturar e esmiuçar o uso do grotesco e da paródia bakhtiniana na montagem 

de As Bacantes, de Eurípides, pelo grupo paulistano Oficina, é uma das principais 

propostas do trabalho aqui apresentado. Buscar-se-á articular as impressões colhidas da 

experiência em campo - composta pela análise de ensaios, imagens e apresentações – ao 

conceito de carnavalização de Bakhtin, assim como às problemáticas teóricas da análise 

da performance e do teatro ritual. A intenção é ponderar sobre a performance do 

grotesco na concepção montada pelo grupo, e articulá-las ao uso antropológico destes 

conceitos, buscando esmiuçar a relação entre performance, etnografia e teoria. 

A nudez presente na obra será utilizada para pensar o corpo como lugar do 

realismo grotesco, distinguindo o grotesco ambivalente, utilizado neste caso por 

comportar também um sentido positivo que expressa a idéia de comunhão e 

regeneração, do grotesco satírico, de função denegridora, como descrito por Bakhtin, 

também presente na montagem. Ambos os tipos grotesco são tomados como reforços da 

estilização paródica das falas e corpos dos atores do grupo. Em conclusão, o trabalho 

pensa as paródias e formas carnavalescas bakhtinianas em diálogo com os conceitos de 

liminaridade e liminóide de Victor Turner, por suas semelhanças no que se refere ao 

estranhamento e a suspensão do fluxo normal da vida cotidiana e dos processos centrais 

de produção simbólica.  
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A participação do corpo num outro mundo possível, a faculdade de 

compreensão do corpo adquire uma importância capital para o grotesco.  

Bakhtin, 1999, p. 42.  

 

Em A Cultura popular na Idade Média e no renascimento: o contexto de 

François Rabelais, Mikhail Bakhtin busca compreender a obra do autor francês dentro 

do contexto ideológico em que foi produzida: o caráter cômico dos escritos seria reflexo 

das críticas paródicas e ambivalentes produzidas em oposição ao tom sério da cultura 

oficial do século XVI. Neste sentido, o riso rabelaisiano é ambivalente, comporta um 

sentido positivo, um estranhamento em relação à vida cotidiana com potencial 

regenerador. É justamente neste sentido positivo que encontramos a descrição do corpo 

no realismo grotesco, definido por Bakhtin como um sistema de imagens da cultura 

popular cômica em que o princípio material e corporal aparece de forma exagerada, 

festiva e utópica. O autor afirma que o termo estaria associado a três momentos 

históricos principais: a idade média, o renascimento e o modernismo, mas por sua força 

expressiva teria deixado marcas em diversos outros momentos. 

O termo grotesco foi utilizado pela primeira vez para designar um tipo de arte 

pictórica encontrada em grutas romanas no final do século XV1, em que figuras 

mesclavam corpos humanos, animais e vegetais ultrapassando as fronteiras dos “reinos 

naturais”, “exprime-se a transmutação de certas formas em outras, no eterno 

inacabamento da existência” (BAKHTIN, 1999, p. 28. Grifos do autor). O uso do termo 

alarga-se lentamente, passando a ser utilizado não apenas com referência a imagens 

quiméricas, mas também a um estilo de representação caracterizado pelo pela sátira, 

pelo hiperbolismo, pelo excesso e pela ênfase no baixo corporal. 2  

Na montagem do espetáculo As Bacantes, de Eurípedes, o grupo de teatro 

paulistano Oficina produz sobre o texto grego de 405 a.C. uma versão hiperbólica, em 

que personagens clássicas ganham tons grotescos e satíricos. Para além dos elementos 

textuais que tomam aspectos da estética do grotesco, a montagem do Oficina adapta e 

reforça, em uma linguagem que lhe é característica, críticas e apologias presentes na 

obra. Para fins de análise, o foco das proposições aqui colocadas assentará sobre o uso 

que o grupo faz do grotesco, negligenciando as contribuições legadas pelo texto. A peça 

                                                 
1 Em italiano grotta, donde a origem do termo grotesco.  
2 “... orifícios, protuberâncias, ramificações e excrescências, tais como a boca aberta, os órgãos genitais, 
seios, falo, barriga e nariz” (BAKHTIN, 1999, p. 23).  
 



estreou em 2001 sob o subtítulo de Ópera Elektrocamdomblaika de Carnaval do Bexiga 

Uma tragykomédyorgia. A concepção traz um pastiche de elementos estéticos diversos, 

apresentando, sobretudo, a referência carnavalesca na montagem.  

Pretende-se apontar aqui a maneira pela qual o grotesco participa no 

rebaixamento das personagens, contribuindo assim para a caracterização paródica das 

imagens, distinguindo entre os dois tipos de utilização do estilo grotesco na encenação: 

o grotesco satírico, de função denegridora, do grotesco ambivalente com sentido 

positivo, e assim demonstrar como corpo grotesco ganha força expressiva na montagem.   

A concepção grotesca do corpo, destacada por Bakhtin como oposta a concepção 

clássica da perfeição e acabamento, representa-o sem contornos definidos, em contato e 

interpenetração com outros corpos; é ícone de um mundo inacabado, em transformação, 

e representa simultaneamente a morte e o nascimento, o alimento e a excreção. Tem 

valor positivo ao representar a capacidade de regeneração da vida. Este ideal aparece em 

diversos momentos da montagem de As Bacantes, sobretudo na figura de Dionísio. Um 

de seus figurinos mostra a mistura de touro e homem, sua roupa se assemelha 

vestimenta travesti, figura recorrentemente evocada por Bakhtin: usa salto muito alto, 

roupa bem justa ao corpo, tem um chicote em mãos e um orifício na roupa expõe 

comicamente o falo do ator: “... o ventre e o falo, essas são as partes do corpo que 

constituem o objeto predileto de um exagero positivo, de uma hiperbolização” (Bakhtin, 

1999, p. 277). Nota-se que a apresentação de caráter cômico não tem apenas a intenção 

de satirizar a exposição do falo, mas reafirmar seu caráter renovador e crítico: “Não ao 

conservadorismo, ao falso-pudorismo e à cegueira!” 3, enuncia o site da peça. O 

rebaixamento evoca o sentido terreno, o nascimento e a eterna continuidade cósmica e 

histórica a qual este sentido atrela-se: é necessária uma idéia de comunhão com algo que 

supere a própria existência para atribuir sentido ao devir, seja esta continuidade social, 

histórica ou cósmica. 

                                                 
3 Disponível no site: http://teatroficina.uol.com.br/posts/251#. 



 
Observa-se que o recurso ao grotesco ambivalente é recorrente na montagem: o 

coro das bacantes exibe as nádegas para Cadmo, o rei; a cena repete-se em outro 

momento através da personagem Tirésias; o coro tem figurino que descobre seios, 

nádegas e falo; há uma longa cena de parto em que Dionísio nasce da morte de sua mãe 

ao ser passado para a coxa de Zeus4; rebaixam-se as figuras de autoridade em sua 

aproximação às necessidades corporais do homem; os reis são beijados na boca e 

tocados em suas partes baixas. Para Bakhtin, este estado de inacabamento, de ligação às 

necessidades corporais, toma o corpo como microcosmos do mundo, as partes baixas 

rebaixam aquilo para qual são direcionadas ligando-as a terra, o baixo bakhtiniano tem 

sentido topográfico.  

A paródia de caráter puramente satírico aparece através dos representantes do 

poder político e religioso: as filhas de Cadmo, tias de Dionísio que se recusam a 

reconhecê-lo como deus, são caracterizadas como fanáticas religiosas que berram em 

tom agudo exibindo suas bíblias e vestindo-se com extremo recato. A sátira à igreja, 

guardadas as devidas proporções, era também alvo dos mais freqüentes na paródia 
                                                 
4 Episódio enunciado pelo mito, mas não descrito no texto de Eurípedes. A imagem é, portanto, evocada 
pela montagem.   



rabelaisiana. A peça também a satiriza a lógica de mercado: quando o texto original 

pede o uso de vestes reais, os reis aparecem na montagem de terno e gravata, no caso de 

Cadmo a indumentária é laranja, reforçando a ridicularização da personagem. Penteu é 

um sósia de Barak Obama que carrega sacos de dinheiro enquanto de dólar flameja 

como uma bandeira. 

“De fato, o objetivo da sátira é atacar os males da sociedade, (...) Por 

seu caráter denunciador, a sátira é essencialmente paródica, pois se constrói 

através do rebaixamento de personalidades (...), instituições e temas que, 

segundo as convenções clássicas, deveriam ser tratados em estilo elevado. Ou 

seja: a sátira ri de assuntos e pessoas "sérias", para denunciar o que há de 

podre por trás da fachada nobre impingida à sociedade.” (NUTO, 2000).  

Nota-se que a concepção proposta na montagem constrói um jogo de oscilações 

entre rebaixamento e elevação que nos remetem ao conceito de carnavalização 

bakhtiniano, fato indica que a utilização destes recursos é ferramenta estética do grupo 

em o sentido absolutamente crítico.   

Para Bakhtin, Rabelais foi um autor bastante apreciado por seus contemporâneos, 

mas mal compreendido nos séculos posteriores. Este é o cerne das críticas de Bakhtin 

aos autores o antecederam na análise de Rabelais: estes o teriam lido à luz de padrões 

artísticos e literários não contemporâneos à produção e, portanto, ineficazes à análise. É 

para justificar a importância da obra de Rabelais dentro de sue tempo que Bakhtin 

atentará ao papel do riso na idade média. Ao aproximar ícones formalmente elevados ao 

baixo corporal, atribuem-se a estas figuras novos sentidos possíveis, valores ambíguos 

que fazem pensar sobre a possibilidade da construção de um mundo diferente. O riso 

resulta do estranhamento, que no grotesco refere-se à própria vida cotidiana vista sob a 

possibilidade de uma outra estrutura, em que os homens podem se libertar das idéias 

dominantes do mundo:  

“... a forma do grotesco carnavalesco cumpre funções semelhantes; 

ilumina a ousadia da invenção, permite associar elementos heterogêneos, (...) 

ajuda a liberar-se do ponto de vista dominante sobre o mundo, (...) permite 

olhar o universo com novos olhos, compreender até que ponto é relativo tudo 

que existe, e portanto permite compreender a possibilidade de uma nova 

ordem totalmente diferente do mundo” (BAKHTIN, 1999, p. 30). 



O estranhamento da carnavalização descrita por Bakhtin e o estado limiar 

apresentado por Victor Turner (1982) apresentam aproximações que merecem ser 

destacadas. Ambos os autores atentam para o potencial reflexivo do estranhamento 

surgido em uma esfera extra-cotidiana, em que as hierarquias e regras normais ficam 

temporariamente suspensas; é neste momento que o simbólico encontra força 

expressiva, reflexiva e portanto crítica. Segundo Turner, o teatro deve ser lido como 

uma expressão estética de uma ação social que se dá de maneira ritualística. O autor 

admite que as sociedades provocam em si mesmas, através da encenação, uma paralisia 

com relação ao fluxo da vida cotidiana, uma pausa que gera estranhamento, uma 

situação limiar que, como nos lembrará Dawsey (2005), muda o foco do lugar olhado 

das coisas. Turner distinguirá na liminaridade os fenômenos liminares dos liminóides, 

relacionando este último às sociedades cuja solidariedade reflete os efeitos da 

Revolução Industrial. As produções teriam caráter individual no contexto de disputa de 

bens simbólicos, podendo mesmo interferir na coletividade, mas dissociadas dos 

processos centrais de produção. No geral, questionam o status social vigente, possuindo 

conotação revolucionária Os fenômenos liminares, por sua vez, surgiriam da 

experiência coletiva.  

 Para o autor, a subjuntividade que caracteriza um estado performático, 

liminar, surge como o efeito de um "espelho mágico" (Turner, 1987b, p. 22). 

Trata-se de um tempo e espaço apropriados a associações lúdicas, fantásticas. 

Figuras alteradas, ou mesmo grotescas, ganham preeminência. Abrem-se 

fendas no real, revelando o seu inacabamento. (...) Assim, nos espaços 

liminares, se produz uma espécie de conhecimento: um abalo (DAWSEY, 

2006. Grifo meu). 

 Bakhtin também nos alerta que a possibilidade de uma nova ordem surge como 

mera experimentação, um estranhamento em relação à vida cotidiana com potencial 

regenerador, através do qual a crítica social pode tornar-se mais nítida e tenaz. 
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