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Resumo: Guiada pela compreensão de processos históricos e estéticos que compõem a relação 

e  a  percepção social  dos  distúrbios  do corpo e  da mente humana,  a  presente  reflexão se 

configura em torno da contribuição trazida pelas disfunções do corpo e do comportamento 

para o processo de criação teatral e de experiência estética. Longe de significar uma prática de 

inclusão, de tolerância ou de compaixão para com excluídos sociais, a contaminação aqui diz 

respeito  a  uma  prática  que  incide  no  trabalho  de  grupos  e  encenadores  do  teatro 

contemporâneo, como Pippo Delbono (Itália) e Robert Wilson (Estados Unidos). A reflexão 

identifica o momento de aproximação entre a atividade teatral e os distúrbios de ordem física 

e mental, concluindo que, embora atingindo sua maturidade bem recentemente, a apropriação 

cênica das anomalias tem suas origem nas exibições de feira do séc. XVIII, desenvolvendo-se 

nos  entre-sorts e  nos  freak  shows do  séc.  XIX,  para  se  estabelecer  efetivamente  com o 

advento de movimentos artísticos, como a body art e a performance, no correr do séc. XX. O 

trabalho é fruto de pesquisa desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
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O que se intitula aqui cena contaminada parte de uma concepção de anomalia que 

invade e ocupa o teatro para, além de uma questão estética, instalar-se também como contágio 

cultural.  É  resultado de  um campo devastado,  onde a  vida  aflora  justamente daquilo  que 

normalmente resta: os destroços, as sobras, as ruínas. A ocupação do teatro pelas disfunções 

do corpo, da mente e do comportamento não é fruto senão do próprio tempo e da própria 

história da humanidade. Não é à inclusão social que se está referindo quando aqui se diz 

contaminação;  e  nem  se  trata  de  uma  cena  simplesmente  democrática,  que  dá  voz  aos 

excluídos  e  marginais  da  sociedade.  Ao  menos,  não  no  sentido  de  um  bom-mocismo, 



alimentado por uma prática de tolerância ou de compaixão, tão disseminada nos dias de hoje. 

A contaminação  aqui  tem  um  sentido  implícito,  corrosivo.  Trata-se  de  um  movimento 

estrangeiro  à  caixa  cênica,  surgido  fora  do  espaço  teatral  convencional  e  cuja  ação  se 

constituiu  de  forma  sorrateira  e  dissimulada.  Uma  prática  de  intromissão,  invasiva  e 

contagiosa, que decorre numa desestabilização do olhar, para emprestar as palavras de Jean-

Jacques Courtine (2006). Assim, será importante reconhecer os processos sócio-históricos que 

envolvem a percepção dos distúrbios do corpo e do comportamento humano, entendendo que 

é justamente pela via da constituição estético-social que a apropriação cênica das disfunções 

se torna possível.

Comumente associados ao sobrenatural, os fenômenos do corpo e do comportamento 

foram  estigmatizados  durante  grande  parte  da  história  e  nas  mais  diversas  civilizações, 

chegando a gerar um questionamento de caráter jurídico-religioso, em que se pretendeu o seu 

alijamento  do  cotidiano  social,  fosse  pelo  isolamento  ou  até  pela  sua  eliminação. 

Denominados  monstros e  loucos eram capazes de incidir no próprio conceito de  ordem e 

existência, ou seja, no sentido e harmonia da própria vida.

Com o novo paradigma epistemológico instituído a partir do Renascimento, o mundo 

se tornaria um conjunto potencial de signos, com cada objeto ou evento possuindo uma causa 

e um sentido,  que lhe poderia  ser próprio ou concedido.  Aos poucos,  a ciência  assume a 

função de explicar também os fenômenos de âmbito corporal e de comportamento até então 

incompreensíveis,   imputando  um caráter  indubitavelmente  humano a  eventos  antes  tidos 

como monstruosos. Tomado de empréstimo na referência às formas corporais extraordinárias, 

o  vocábulo  grego  teratologia, originalmente  entendido  como  “narração  de  coisas 

maravilhosas”,  ganha  novos  ares  a  partir  de  sua  apropriação  pela  ciência.  Assim,  novas 

nomenclaturas, em geral classificatórias, passam a concorrer com a percepção comum, ainda 

muito  estimulada  pelo  espanto  e  pela  curiosidade  com  relação  aos  chamados  “erros  da 

natureza”: estranhezas anatômicas, retardamentos mentais ou simples aparências grosseiras.

Ao assumir um caráter patológico, o estudo das deformidades e, mais tarde, o dos 

desvios  de  conduta,  demandariam  gradativamente  um  novo  olhar  e  uma  conseqüente 

renovação de suas relações com a sociedade. O surgimento da fenomenologia, em fins do séc. 

XIX, impõe o que Gumbrecht (1998, p. 162) identifica como colapso da bipolaridade sujeito/

objeto,  com  a  noção  de  realidade  deixando  de  ser  sinônimo  da  noção  de  verdade  e 

ocasionando o que ele chama desregulação do signo. Essa nova postura se dispunha a aceitar 



como  reais  também  aqueles  fenômenos  cuja  existência  se  dava  independentemente  da 

compreensão imediata, permitindo uma interface “entre o 'conhecimento verdadeiro' sobre o 

mundo dos objetos e as 'realidades' produzidas pela mente humana”. Tal pensamento permite 

ampliar os horizontes de percepção e sentido para os seres incomuns, instados na relação entre 

o homem e aquilo que, mesmo enquadrado em formalidades preceituais, sempre insistiu em 

rebelar-se contra o domínio e a compreensão do olhar.

No âmbito estético, será o grotesco a abrir um canal entre "a bestialidade da natureza 

humana e a humanidade dos animais" (Pavis, 2001, p. 189), já que se trata de uma categoria 

expressiva  caracterizada  justamente  pela  mistura  de  gêneros  e  estilos,  o  que  resulta  na 

deformação significativa de formas normatizadas e reconhecíveis. Propondo-se o irregular, o 

inacabamento e a hibridez, o grotesco coaduna com o real e com o humano pela derrisão, 

emprestando um caráter irônico – e, por que não, cômico – a figuras híbridas e monstruosas. 

Sua incidência desestabilizadora no âmbito da percepção o transforma num efetivo canal de 

manifestação para as disfunções do corpo e da mente, inseridas na obra de diversos artistas e 

em manifestações populares,  garantindo presença e sentido poético a seres mal  formados, 

loucos e supostamente monstruosos e inumanos.

No teatro, diversas foram as maneiras encontradas para a manifestação do grotesco, 

havendo   o  que  objetivamente  pode  ser  referido  como  fenômeno  natural  e  cenicamente 

exposto,  alheio  a  um tratamento  específico  de  cenários,  luzes  e  trabalho  de  ator  para  a 

produção de efeitos. Trata-se de algo, em si, capaz mesmo de questionar e redimensionar o 

entendimento de que o grotesco só existe como projeção estético-ideológica1, referindo-se à 

presença,  em cena,  daquilo  que se  configura  como naturalmente  grotesco,  como o  corpo 

disforme e mutilado ou o sujeito cujo comportamento e expressão estejam alterados em razão 

de algum distúrbio físico, intelectual ou mental – o grotesco em seu estado natural, o grotesco 

como condição existencial.

A aproximação entre a atividade teatral e os distúrbios de ordem física e mental, ou o 

que  se  nomeia  aqui  contaminação  cênica  pelas  disfunções,  tem  os  seus  primórdios  nas 

exibições de feira do século XVIII, passando pelo surgimento  dos freak shows no correr do 

século  XIX,  para  efetivar-se  no  séc.  XX,  com o  advento  dos  movimentos  artísticos  que 

instauram a intersecção entre o teatro e outras formas de expressão – como a performance art, 

a  body art  e o happening.  É por meio desse contato com elementos até então alheios à sua 

1"Não existe  o grotesco,  mas projeções  estético-ideológicas  grotescas  (grotesco satírico,  parabólico,  cômico, 
romântico, niilista etc)" (Pavis: 2001, p. 188).



composição que a cena teatral se abre, reconhecendo e apropriando-se dos distúrbios do corpo 

e da mente, não por uma questão ética ou estritamente social, mas sobretudo como elemento 

expressivo, com o qual ou a partir do qual uma cena autêntica pudesse se desenvolver.

Várias  são  as  experiências  recentes  que  se  apropriam de  anomalias  e  disfunções, 

transformando-as em elemento estético. Dois grandes exemplos disso são o norte-americano 

Robert Wilson e o italiano Pippo Delbono, diretores-autores influenciados no decorrer de suas 

histórias pelo contato com os distúrbios e as disfunções do corpo e/ou da mente. Embora 

distantes quanto à forma, momento e lugar de suas incidências, ambos parecem evidenciar a 

prática do  bricoleur,  conforme apontada por Lévi-Strauss:  "aquele  que utiliza  'os meios  à 

mão', isto é, os instrumentos que encontra à sua disposição em torno de si, que já estão ali, 

que não foram especialmente concebidos para a operação na qual vão servir" (apud Derrida, 

1995, p. 239). Percebendo nas disfunções cerebrais e sensitivas uma interessante matéria para 

a cena praticamente desde o início de sua vida no teatro, Wilson se vale desses elementos em 

criações  ocorridas  sobretudo  entre  as  décadas  de  1960  e  1980.  Já  Delbono  torna-se 

efetivamente conhecido na década de 1990, justamente quando se encontra enfermo e passa a 

acolher em sua trupe atores com os mais variados tipos de distúrbios. 

Por fim, é possível perceber que, a partir de seu caráter desestabilizador, o corpo e o 

comportamento alterado deixam, aos  poucos,  de serem tidos  como impedimento ou mero 

objeto de excentricidade para protagonizar diversas das práticas desenvolvidas a partir do séc. 

XX,  como fruto  de um processo que  se  manifesta,  hoje,  nos  mais  variados  graus.  Neste 

sentido, a principal contribuição que se busca com a presente reflexão é perceber o peculiar 

caminho percorrido pelas artes da cena, instituída como instância de expressão e experiência 

estética, onde a singularidade extremada não deve ser vista como simples motivo ou pretexto, 

e sim como condição efetiva e propícia à criação.
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