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Resumo:  Este trabalho procura evidenciar, por intermédio dos Estudos da Presença, como o 
tempo se materializa, se corporifica, no trabalho do performer. Para tanto, descreve-se o trabalho de 
criação do grupo gaúcho Usina do Trabalho do Ator em suas produções de teatro de rua. São 
discutidas três dimensões distintas e solidárias de tempo: 1) um  illud tempus, tempo originário das 
narrativas populares, donde provém imagens e figuras para a criação; 2) um tempo poiético, no qual 
o trabalho meticuloso faz uma articulação entre tempo e espaço, corporificando a experiência do 
performer de maneira coletiva; e, 3) um tempo corporificado, dimensão na qual tempo e espaço se 
confundem, tranbordando a ideia de tempo como mera duração. Assim, torna-se visível a 
experiência da presença, como dimensão e efeito do trabalho artesanal de contornar, burlar os 
significados, circunscrevendo no corpo do performer e do público um tempo-presença. O trabalho 
toma como aporte teorizações diversas dentre as quais Foucault, Gumbrecht, Schechner. 
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O objetivo deste trabalho é mostrar o tempo como experiência da presença e, dessa forma, 

propor a ideia de um tempo que se corporifica, que se torna corpo no trabalho do performer. Para 

levar ao cabo esse intento, vou descrever dimensões distintas, mas solidárias, do tempo: 1) o tempo 

como origem da criação, illud tempus; 2) o tempo como processo da criação, tempo poiético; 3) o 

tempo como presença, o tempo materializado no corpo do performer.  

A primeira dimensão de tempo eu chamo de illud tempus e ela tem relação com a origem no 

sentido cunhado por Walter Benjamin (Pereira, 2007; Benjamin, 1984). Como lócus original e 

originário da narrativa, o illud tempus é sempre para a minha criação um tempo-espaço mítico que 

guarda algo de sagrado e, por isso mesmo, donde brota uma potência imagética, simbólica e 

poética. Assim, os espetáculos em que atuo ou dirijo junto ao grupo gaúcho Usina do Trabalho do 

Ator – UTA, originaram-se de um illud tempus encontrado em lendas e narrativas populares 

anônimas, recolhidas por autores ou assinadas, mas que carregam em si a marca de uma certa 

ingenuidade, de um traço quase infantil, em relação à cultura chamada erudita, assim caracterizadas 

por força de se manterem à margem do que comumente chamamos cultura de massa. 

Esse espaço-tempo, aqui denominado illud tempus, conforma uma materialidade discursiva 

precisa (Foucault, 2005). Trata-se de relatos coletados por alguns autores, histórias ouvidas de pais 

e avós, costumes híbridos herdados de distintos modos e histórias e lendas publicadas na literatura 

sul-brasileira.  



Aqui temos um tempo idealizado, localizado num passado remoto. Esse tempo é espaço de 

potência. O illud tempus conserva a potência do ato criativo, mas o trabalho artesanal de direção e 

de atuação cênica não pode se materializar apenas a partir desse espaço-tempo. É por isso que o 

illud tempus é tão somente um ponto difuso de início. Ele não é o início do discurso que ele origina, 

mas é início do qual provém o motif para a criação de nossos espetáculos.  

O tempo do qual se originam nossos espetáculos é um tempo ficcional, mas não inventado 

pelos artistas da cena, ele nos precede como origem, como dimensão dispersa de produções infinitas 

de significados e presenças. Tais significados – para não cair na armadilha da vontade de 

interpretação – são tomados como mote para a sua presentificação, mas, sobretudo, para a produção 

de um segundo tempo, o tempo poiético. 

Se o illud tempus é para nossos espetáculos a origem, o salto original por intermédio do qual 

começamos nosso trabalho, ele é também condição de possibilidade para o que chamo de tempo 

poiético, o tempo-espaço do processo, da criação artesanal na qual laboramos minuciosamente com 

os elementos que paulatinamente se configuram em formas teatrais. 

Esse tempo poiético é um tempo suspenso, pois não se trata do tempo cronológico, 

tampouco de um estágio de desenvolvimento, ainda que todo processo tenha certa medida de tempo 

cronológico. No entanto, esse tempo poiético não se resume à preparação dos atores ou do 

espetáculo, porquanto ele permaneça agindo depois da estreia e durante a vida do espetáculo, 

mesmo na estrada, em turnê, quando realizamos uma temporada num teatro, esse tempo nos 

acompanha como dimensão criativa do e no nosso cotidiano de trabalho, mesmo que ele esteja mais 

explicito nos longos meses nos quais criamos a primeira (mas não última) forma de nossos 

espetáculos. 

Ao burlar a interpretação ordinária, na qual o ator parte do estudo de uma figura/personagem 

para aduzir um comportamento em direção à criação de obstáculos que impeçam a utilização de 

clichês, burla-se os significados primeiros, as interpretações superficiais. Em nossos espetáculos, 

um esforço de adaptação entre materiais improvisados apenas com os usos do corpo e materiais 

semânticos provenientes das narrativas populares é levado ao cabo para reconstruir os sentidos e 

configurar a cena, trata-se, portanto, de uma espécie de comportamento restaurado (Schchener, 

2008). 

Esse tipo de procedimento de burla implica um tempo específico, aqui chamado de poiético: 

tempo de conduta, de normatização e de repetição. Mas é também tempo de diminuir a distância 

entre potência e ato, entre vontade e ação. O tempo poiético é para nós um tempo de profanação 

(Agamben, 2007), pois é o momento de intervenção da ética, a tomada de consciência da conduta 

criadora em prol de uma obra que emerge dessa própria conduta. Profanar é, com efeito, tornar algo 

exclusivo, restrito, de uso comum, coletivo, partilhado. Fazer-se presente não é uma operação 



inocente de presentificar um tempo qualquer, é uma postura política, uma ação potente para quem 

faz e para quem participa do ritual da partilha, desse partilhar o sensível tal como nos ensinou 

Rancière (2005). 

Por fim, a terceira dimensão de tempo aqui abordada não é apenas o resultado do illud 

tempus no tempo poiético, mas uma dimensão complexa que se converte em presença: o tempo 

presentificado no corpo.  

Tem o tempo um lugar? Pode o tempo ser corpo? De que modo o tempo se materializa, 

então na cena? De que maneira o tempo pode ser identificável no processo de criação ou na 

performance? Trata-se de uma duração determinada ou um espaço temporal multiforme?  

Se a presença é uma espacialidade, como nos ensinou Gumbrecht (1993, 1998, 2004), a cena 

é tempo no espaço. Corpos vincados pelo tempo de trabalho, pelo tempo originário, pela narrativa. 

No entanto, o que nos toca na cena não é a narrativa, não é a linguagem. O que nos toca é a 

presença de um corpo potente, a encarnação de um tempo feito espaço. Assim, os significados 

atuam apenas como o suporte por intermédio do qual atingimos e somos atingidos pelo tempo da 

cena. Nos nossos espetáculos, procuramos guiar o espectador por uma narrativa quase infantil, 

quase ingênua. Não é ela apenas que presentificamos. O que está em jogo é o tempo para além da 

duração. Em cinquenta minutos ou uma hora contamos uma história e fazemos ver, colocamos em 

evidência um tempo. A experiência mais significativa como ator em relação a essas questões, no 

meu entendimento, pode ser expressa na sensação de relação com o público. O significado, a 

narrativa, a história, funciona como um elo de ligação, como isca para tomar a atenção do público, 

mas essa isca é sempre a mesma, não mudamos de história a cada apresentação do espetáculo. O 

que muda a cada apresentação e a cada instante mesmo da experiência de se dar a ver é a relação 

que se estabelece entre aquele que se oferece como corpo apresentável (ator) e aquele que o acolhe 

como um corpo receptivo (público). Essa experiência - a da sensação de ter ou não uma ligação com 

o Outro da cena – é que me permite pensar que esse tempo é um tempo corporificado que se 

converte nessa espacialidade da cena. Percebo essa relação não como um tempo cronológico, mas 

como um tempo material, um acontecimento que se desloca do tempo cronológico.  

Quando o tempo se faz corpo na ação, o que essa ação faz é transgredir o tempo 

cronológico, seja na narrativa, com seus saltos e peripécias, seja na presença potente de um corpo 

que requer a atenção descomprometida do público. A presença toma uma forma renovada a cada 

instante pela relação com a plateia. No entanto, o que nos encanta como espectadores, não é tanto a 

função narrativa, mas sua materialidade, a corporificação de um ente abstrato, que está aí, ao 

mesmo tempo da suspensão do tempo cronológico e abstrato com o qual acostumamos a viver.  



Presentificar o tempo no corpo é mais do que reproduzir o tempo-ritmo da ação para simular 

um personagem, para insinuar uma cena, para fazer o público lembrar um conflito. Presentificar o 

tempo é criar um corpo do qual emana uma intensidade e na qual reside um labor.  

Da poiética – de nosso processo de fazer teatro, de criar formas, desse tempo de angústias 

que é a criação, desse espaço de incertezas que é o fazer teatral, desse tempo que nos consome de 

forma coletiva – é que provém o experimentar o tempo corporificado, rasgado, inscrito em nós 

mesmos, entranhado num corpo performer: tempo corporificado na ranhura da pele, na textura da 

carne, na elasticidade dos músculos, na dureza dos ossos. 

As artes da cena, as artes do corpo, as artes do espetáculo vivo, utilizam uma forma que 

acontece no tempo. Não é noutro senão no tempo que ocorre a espacialização da experiência da 

presença. Não é senão no tempo que se conforma as artes da performance. E não é senão na 

extinção do tempo que o espetáculo vivo deixa de existir.  

Sustentar o tempo no corpo, presentificar a experiência viva, fazer emergir um tempo 

subjetivo, retomar a experiência e torná-la presente: haverá tarefa mais difícil e sensação mais 

agradável do que essa, para nós que costuramos com o fio de Ariadne, o tempo no corpo?  
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