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RESUMO 

TEATRO IMEDIATO E MEDIAÇÃO TEATRAL 

CLÁUDIA VAU 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro Playback, Teatro Experimental, Teatro Imediato, 
Improvisação, Teatro Interactivo, Mediação Teatral, Diálogo, Imitação, Actualização, 
Recriação, Poética, Estética, Ética, Terapia, Psicodrama. 
 
Esta Dissertação de Mestrado incide sobre a teoria e a prática do Teatro Playback, fórmula 
teatral interactiva e improvisada, nascida na década de 70 do século passado, originária dos 
Estados Unidos da América e preconizada por Jonathan Fox e Jo Salas, com influências tão 
diversas como a tradição oral das comunidades primitivas, o Psicodrama e o Teatro 
Experimental contemporâneo. 
Com perfilamento simultaneamente poético (enquanto produção artística) e estético 
(enquanto experiência pessoal, de encontro com a arte), o Teatro Playback pressupõe a 
representação imediata de histórias narradas pelo público, afirmando-se como um diálogo 
criativo e muitas vezes terapêutico. Sendo imediato, o Playback revela-se também mediado a 
vários níveis, viabilizando não já a imitação da vida pela arte, mas a recriação ou 
actualização dialogante das narrativas. 
Tendo em vista contribuir para a divulgação e desenvolvimento teórico do Teatro Playback, 
procedemos ao estudo e à prática desta técnica, no seio de um grupo designado Teatro 
Imediato, que aqui apresentamos como estudo de caso. Para prossecução mais específica 
deste objectivo geral, buscamos 1) validar significados alternativos da mimesis trágica, 
consentâneos com o conteúdo de interactividade e mediação do Teatro Playback; 2) 
identificar influências que o Teatro Playback transporta, no caso específico do Teatro 
Imediato; e 3) confrontar o conteúdo ético e terapêutico do Teatro Playback com o trabalho 
desenvolvido pelo Teatro Imediato. 
Para além da validação de termos capazes de expressar melhor a relação da representação 
com a narrativa e das influências gerais e especificas do Teatro Playback, no caso concreto 
do Teatro Imediato, constatamos que, da perspectiva dos perforners: a) as formas, regras e 
rituais do Playback não são um fim mas sim um meio formal ou teórico de adaptação da 
técnica e orientações úteis, que conferem segurança aos actores; b) os actores exercem uma 
mediação empática, generosa e de escuta activa entre a narrativa e a representação; c) o 
moderador exerce, entre narradores e actores, uma mediação atenta e também pautada pela 
escuta activa, buscando sublinhar o essencial da história; d) representação que medeia entre 
os recursos próprios dos actores e a narrativas começa por atender ao essencial das histórias, 
mas tende a tornar-se crescentemente simbólica; e) a mediação que a representação opera 
entre a história narrada e o público origina também neste uma crescente ressonância 
simbólica da narrativa. 
Sem estar em causa uma amostra estatisticamente comparável com a amostra de performers 
considerada neste estudo, as opiniões recolhidas entre o público de performances do 
Teatro Imediato indiciam que: a) a mediação ritual/formal é percebida como uma estratégia 
de aproximação e preparação para a experiência teatral, que transmite segurança e desinibe o 
público; b) o público reconhece também generosidade e empatia na relação da 
representação dos actores com a história narrada, ainda que o intuito de entreter e agradar 
seja também apontado; c) a atenção e busca activa do essencial das histórias, associadas a 
empatia e generosidade são os traços mais característicos do moderador-mediador, do 
ponto de vista do público; d) a mediação operada pela representação, entre o “material” 
subjectivo dos actores e a narrativa é percebida como reprodução do essencial da história, 



interpretação criativa, recriação simbólica e ainda como leitura subjectiva, neste último caso 
por apelo a uma fase precoce de desenvolvimento do grupo de Teatro Playback estudado; e) 
finalmente, mediação da representação entre a narrativa oral e o público é por este 
percepcionada como agradável, divertida ou prazenteira, fomentando ainda reflexão acerca 
do essencial da história. 
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INTRODUÇÃO 

 

Enquanto “arte de representar”, o Teatro implica a triangulação convencional dos 

actores com o texto dramático e o público. A arte contemporânea afirma-se, contudo, pela 

contestação e pela quebra de convenções, pela recusa de modelos e pela sua reinvenção, 

abrindo caminho a fórmulas alternativas de representação teatral. 

Debruçamo-nos precisamente sobre uma destas fórmulas teatrais alternativas, 

coligindo para tanto a nossa experiência concreta no domínio do Teatro Playback. 

Tipificável como Teatro Interactivo e de Improvisação, o Playback consiste na dramatização 

imediata e improvisada que um conjunto de performers faz de histórias pessoais, contadas 

por membros do público. As histórias quotidianas vêem-se assim valorizadas, conquistando 

estatuto dramatúrgico, solenidade teatral, potencialidades terapêuticas, atenção, reflexão e 

deferência. 

Nesta fórmula teatral, o público advém narrador, constata o seu protagonismo e 

investe o actor do seu papel na história, sendo este papel representado em contracena com 

outros actores, também eles convertidos em personagens da narrativa.  

Tendo em vista o surgimento de histórias e a sua representação de diferentes 

formas ao longo da performance, é estabelecido um diálogo entre o público e um dos 

elementos da companhia ou grupo de Playback, que tem a função específica de moderar ou 

conduzir o processo ritual, que está subjacente à representação.  

As formas de representação do Teatro Playback, as funções diferenciadas dos 

actores e do moderador, e ainda a própria representação, entendida como ponte que se 

constrói entre os recursos dos actores e a narrativa, ou ainda entre a história narrada e o 

público são instâncias de mediação distintivas desta fórmula teatral e necessárias à 

verificação do diálogo que a caracteriza. Eis que a dramatização imediata das histórias do 

público no seio do Teatro Playback denota, afinal, diversos níveis de mediação.  

Dada a particularidade do tema que escolhemos, consideramos útil fazer-lhe uma 

aproximação gradual, inserindo-o primeiro um contexto teórico mais amplo e 

paulatinamente, apresentando, definindo e delimitando o nosso objecto de estudo. 

Encetamos o nosso percurso pela via poética, que consideramos passível de 

reabilitação para explicação da produção artística que, no âmbito do tema em apreço, é 

marcada pela interactividade e pela mediação. Ainda que no Teatro em geral e no Playback 
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em particular, esta produção só se perfile no encontro do público com a arte, e ainda que 

este encontro seja melhor descrito pela estética, consideramos o discurso poético útil no 

quadro teórico que desenhamos para suportar o estudo de caso que subsequentemente 

apresentamos.  

O nosso percurso leva-nos a reequacionar a relação que a representação teatral 

estabelece com a (tendencial) realidade das narrativas representadas, transportando-nos 

depois através do oceano influências que o Teatro Playback denota e através das suas 

origens, até ao processamento, formas e limites desta prática. 

Descrevemos e analisamos depois o trabalho desenvolvido pelo Teatro Imediato, 

primeiro grupo português de Teatro Playback, num período de análise compreendido entre 

os meses de Outubro de 2007 a Abril de 2008, correspondente a nossa primeira fase de 

integração neste grupo.  

O objectivo geral do estudo e também da prática do Teatro Playback no âmbito no 

nosso Mestrado é contribuir para a sua divulgação e desenvolvimento teórico, por apelo à 

experiência do grupo Teatro Imediato. Tendo em vista a satisfação deste desígnio, 

propomo-nos ainda, em termos específicos: 

1) Validar significados alternativos da mimesis trágica, consentâneos com o conteúdo 

de interactividade e mediação do Teatro Playback; 

2) Identificar influências que o Teatro Playback transporta, no caso específico do 

Teatro Imediato;  

3) Confrontar o conteúdo ético e terapêutico do Teatro Playback com o trabalho 

desenvolvido pelo Teatro Imediato. 
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CAPÍTULO I: ESTRUTURA CONCEPTUAL 

 

“Falaremos aqui da poesia”, como Aristóteles escreveu, e o que escrevemos aqui 

sobre ela informa o Teatro que nos ocupa, um Teatro reminiscente do formato primitivo, 

anterior ao encontro presencial e simultâneo de texto, actor e público, que 

convencionalmente o define1. 

A poesia (poesis) subjacente ao saber orientado para a produção artística e a todas as 

técnicas (technai) respeitantes a domínios específicos do conhecimento, unifica arte e técnica 

no Teatro, da obra (narrativa) à prestação do actor2. Contudo, na contemporaneidade, a 

arte poética revê as suas fronteiras: o medium da linguagem cénica fractura-se, imagem, som 

e palavra adquirem dignidade expressiva autónoma e as próprias convenções da acção 

dramática e da narrativa convivem lado a lado com fragmentos, que se assumem já como 

produções acabadas, ou que se oferecem ao público para que as complete. 

Como os renascimentos e obsolescências da galeria de imagens de Hegel, a natureza 

incompleta e colaborativa do Teatro não, contudo, é originalmente contemporânea. O 

público não adquire uma qualidade organicamente constitutiva da experiência teatral nos 

nossos tempos, pelo contrário, esta qualidade estava já presente nos rituais primitivos, nas 

celebrações de rua e festivais em que o povo participava improvisada e espontaneamente, 

antes de Thespis representar num palco alguém distinto de si3. Os rudimentos teatrais dos 

primórdios comportavam interactividade, mecanismo fundamental para aquisição e 

desenvolvimento de competências cognitivas e físicas, que o Teatro Interactivo recupera, 

tornando o público operativamente constitutivo da produção artística4. 

O ressurgimento subjacente do Teatro Interactivo foi possível por deposição e 

reinvenção do próprio discurso poético, que deixa de servir a arte no século XVIII e 

soçobra com a Academia. Na Enciclopédia e nas Faculdades de Belas-Artes o discurso 

vigente passa então a ser o da estética, que é sensível e atenta à experiência em geral, e que 

contempla indistintamente a arte e a natureza.  

                                                            
1 Vd. Jacó Guinsburg, Da Cena em Cena. Ensaios de Teatro, 2001: pp. 13 e segs.  
2 Cf. Ernesto Grassi, Arte e Mito, s.d.: p. 82. 
3 Cf. Hauser apud Augusto Boal, Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, 2006: p. 73. 
4 Barker, 1994 apud Roderick Sims, “Interactivity: A Forgotten Art?” in Instructional Technology Research Online [em 
linha], 1997: p. 1. Vd. também Anne-Marie Duguet, “L’Interativité entraîne-t-elle des redefinition dans le 
champ de l’art?” in Klotz, H. [Ed.], Media Art Perspectives, 1996 : p. 2. 
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A vocação desta estética - qualitativamente distinta da aesthesis sensorial dos gregos - 

é  o mundanismo e a ligeireza, conjugando a razão teórica (sobre as ciências), com a razão 

prática (liberdade e moral) e o juízo subjectivo, no alinhamento kantiano. 

Do ponto de vista estético, a arte é excêntrica e acidental, por não constituir 

objecto específico. Na sua intercepção com a arte, a estética não a contempla já como 

produção artística, mas como ocasião subjectiva de encontro com a arte. 

A experiência da arte pelo sujeito, através da qual o Teatro se torna Teatro, não 

permite a sua definição, correspondendo ao desejo da arte de escapar ao conceito, para se 

tornar moderna. A produção artística não tem outra explicação para além o génio, mas tal 

proposição choca a tecnicização da arte moderna, que a contemporaneidade herda e que 

Walter Benjamin critica5. Penetrada e mediada pela técnica, a arte estética vê-se dilacerada e 

sucede-lhe a arte política, que reabilita a relação poética da arte com a vida. 

É ao abrigo desta relação restaurada que, por vezes, durante a performance, os 

actores interagem de uma forma radical com o público, seja através de perguntas e 

respostas, seja pela conversão do espectador em “espectactor” (espectador e actor)6. 

Demolida a “quarta parede”, que convencionalmente separa o público dos actores, o 

Teatro escorre do palco, inunda a vida e torna-se imersivo. Pela via interactiva, o Teatro 

realiza-se e expande-se como forma de acesso à realidade, revendo-se na concepção 

contemporânea de meio. 

No universo do Teatro Interactivo debruçamo-nos, especificamente, sobre a 

improvisação de histórias reais. O Teatro em apreço designa-se Teatro Playback (Playback 

Theatre) e traduz-se numa dramatização improvisada, na qual o público é convidado a 

contar histórias pessoais a um condutor ou moderador e imediatamente a seguir as vê 

representadas por um grupo de actores e músicos7. Não contemplamos aqui a 

especificidade dos músicos, enquanto tal, no contributo que dão no Teatro Playback, 

porque escapam à experiência que aqui descrevemos, mas podemos, ainda assim, 

considera-los genericamente, enquanto performers de Playback.  

                                                            
5 Vd. Walter Benjamin, “A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica” in Sobre Arte, Técnica, 
Linguagem e Política, 1992: pp. 77 e segs.. 
6 Aaron Propes, “Interactive Theatre FAQ” in InteractiveTheatre.org – Using drama to educate on sexual assault. [em 
linha], 2000. 
7 Descrição consentânea com Jonathan Fox, Acts of Service: Spontaneity, Commitment, Tradition in the Nonscripted 
Theatre, 1994; J. Fox e H. Dauber, Gathering Voices - Essays on Playback Theatre, 1999; e ainda Jo Salas, Improvising 
Real Life: Persponal Story in Playback Theatre, 1993. Todos apud Nick Rowe, Playing the Other - Dramatizing Personal 
Narratives in Playback Theatre, 2007: p. 12 (referimos fontes secundárias úteis para aprofundamento do tema). 



5 

Para discussão posterior, partilhamos o contexto teórico em que inscrevemos este 

tema8. Reflectimos primeiro sobre a função referencial do Teatro, considerando a relação 

que se estabelece entre a representação e o seu referente real (dizemo-lo “real”, de 

momento) dado que o referente textual não existe no tipo particular de Teatro de que nos 

ocupamos aqui9.  

Na nossa reflexão, assumimos refazer um trilho conceptual já percorrido no âmbito 

do nosso Mestrado, para nos posicionarmos quanto ao sentido da imitação poética, até 

ulterior validação, no universo do Playback10. 

Apurando o âmbito temático deste estudo, percorremos as influências, a origem, o 

processo e as formas do Teatro Playback, um tipo específico de relação poética com a vida, 

marcado já pela urgência do encontro, do diálogo, da fruição estética, que ontológica e 

organicamente integrante do Teatro Interactivo. Esboçados os moldes da função 

performativa (técnica) do Playback, revemos os seus limites, quer da óptica dos críticos, quer 

da óptica dos que inspiram e defendem precisamente estes limites, não pela sua exorbitância 

ou marginalidade, mas como ambiente privilegiado de afirmação e desenvolvimento desta 

técnica.  

 

I. 1. Poesia e Imitação 

O carácter imitativo do Teatro inspira uma disputa ancestral. Na Poética, Aristóteles 

aceita a herança platónica da poesia como arte mimética, mas não a diz, como Platão, da 

mesma ordem da pintura e da escultura, “coisas de artesãos” (basaunoi); pelo contrário, 

sublinha-lhe a sabedoria intrínseca11. 

Quando entendida como imitação (mimesis) a poesia tem como matéria-prima a 

realidade do Ser, que transmuta na aparência do Não-Ser. Já enquanto criação artística, ela 

encerra o sentido de revelação ou transição do Não-Ser para o Ser12. 

As concepções simplistas da arte, que contemplamos como poética (técnica e 

produção) são subsidiárias do racionalismo e do empirismo, continuando a reconduzi-la – 

                                                            
8 Dada a especificidade temática, consideramos a contextualização prévia fundamental, seguindo, por isso, na 
estrutura da nossa dissertação o conselho de Karl Popper (O Mito do Contexto, 1999: p. 57). 
9 Cf. as funções do Teatro, de acordo com E. Fischer-Lichte, The Show and the Gaze of Theatre: An European 
Perspective, N.º 5: 1997 apud Rowe, 2007: p. 126. Vd. também Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, 1977 apud Linda 
Bulik, Comunicação e Teatro [em linha], 2001: pp. 36-7. 
10 Cláudia Vau, Janela de Cena - Considerações sobre mimesis e mediação tecnológica em teatro interactivo, 2007. 
11 Cf. Eudoro de Sousa in Aristóteles, A Poética, 2003: pp. 88-9 e 103. 
12 Vd. Fernando Santoro, “Arte no Pensamento de Aristóteles” in A Poética de Aristóteles [em linha], 2007: p. 75. 
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como Platão e Aristóteles – à celebração da aparência e à experiência da realidade13. A 

primeira concepção valoriza a dimensão simbólica da arte e a obra (enquanto instituição e 

propriedade). A segunda postula a diferença e a democratização da arte, centrando-se na 

realização artística e na sua comunicação, ainda que não conceptual, como Kant preconiza14. 

Emancipado do ascendente de Platão, «o mundo experiencial aristotélico não é o 

mundo do Não-Ser; é o dos sinais e testemunhos positivos do Ser»15. Acresce que, para 

Aristóteles, o mundo real e físico (physis) coexiste com uma outra realidade, que não sendo 

já facilmente apreensível pelos sentidos, também não é pura abstracção. O acto e a potência 

da Metafísica - ciência do Ser como Ser, dos seus princípios, causas e atributos essenciais, a 

que Aristóteles chama filosofia primeira - revêem-se na teoria do movimento, que é 

fundamental na Física e que por sua vez se reflecte na própria Poética, ao nível da teoria da 

acção dramática. 

Atendendo às cumplicidades, mais ou menos declaradas, entre diferentes tratados de 

Aristóteles, e ao valor mítico-catártico da tragédia, permitimo-nos reequacionar o sentido da 

mimesis poética num enquadramento sistémico, imbuído de preceitos ético-sociais, físicos e 

metafísicos. Sem afastamos a palavra “imitação”, acreditamos poder atribuir-lhe significados 

alternativos de maior utilidade para descrição da relação que se estabelece entre o “imitador” 

e a vida “imitada”, em Teatro Playback. 

Para Aristóteles, como para Hegel e Marx, a arte é uma forma sensorial de transmitir 

conhecimentos, através da criatividade e também da idiossincrasia do artista e do meio 

sócio-cultural em que cria, e para o qual cria16. Foi contra a perpetuação dos modelos 

convencionais e do Teatro comercial subvencionado que se erigiram as diversas correntes 

de Teatro experimental, umas autónomas (verdadeiras comunidades de subsistência), 

outras alternativamente suportadas por patronos e outras ainda, também elas, subsidiadas17. 

A Poética aristotélica que o crivo erudito da história nos permite conhecer debruça-

se apenas sobre a tragédia18. E neste texto, Aristóteles não se reporta a todas as paixões, 

nem todos os tipos de felicidade. Ele defende a virtude trágica, necessariamente consciente, 

livre e voluntária, em detrimento das paixões irracionais e inconstantes, orientadas para a 
                                                            
13 Vd. a propósito Mário Perniola, A Arte e a sua Sombra, 2006: p. 17. 
14 Cf. Jean-François Lyotard, “Algo como: ‘comunicação… sem comunicação’” in O Inumano. Considerações 
sobre o tempo, 1990: pp. 113 e segs.. 
15 Sousa in Aristóteles, op. cit.: p. 46 [sic.] 
16 Vd. Boal, op. cit.: pp. 99-100, 
17 O Teatro Laboratório da Polónia (Polish Laboratory Theatre), convertido em Instituto para a Pesquisa em 
Teatro (Institute for Theatre Research) foi modestamente subsidiado pelo seu governo. Cf. James Roose-Evans, 
Experimental Theatre - From Stanislavsky to Peter Brook, 1989: p. 146. 
18 Cf. Sousa in Aristóteles, op. cit.: pp. 32-4. 
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felicidade que provém da glória e dos bens materiais. A tragédia erige-se, precisamente, em 

função do efeito expiatório que busca, relativamente a propósitos virtuosos não realizados, 

como o Estado gregário, a felicidade e a própria virtude19. 

Poética e Política tocam-se por “acidente”, a julgar pelo divórcio de assuntos que, 

segundo Aristóteles, existe entre os dois tratados. O significado da catarse, omisso na 

tradução remanescente da Poética, pode ser inferido justamente da Política: e será o resultado 

de experiências “homeopáticas”, análogas às de Hipócrates na reprodução de condições, 

situações e/ou emoções às quais está associado um elemento perturbador, que é purgado 

mediante exposição moderada e controlada20. 

Pretensamente, a Poética trataria apenas das diversas “espécies” de poesia como imitação 

- ou recriação - da acção austera e da acção ridícula, ficando a regulação ética e política da 

acção humana, em termos mais gerais, para outros escritos. Aceitar-se-ia a circunscrição, se 

termos “mais gerais” houvesse, que a universalidade atribuída à poesia pelo próprio 

Aristóteles. 

Contudo, os valores e regras de conduta que merecem a atenção dos poetas e a 

representação dos actores trágicos - os mesmos que, reciprocamente, auferem a empatia 

passiva da audiência - são, latu sensu, condizentes com as leis políticas ou leis do Estado, que 

são o “desdobramento natural” da Ética. Em última análise, o que está em causa na poesia, 

como na política na ética é a acção humana orientada para a felicidade, no contexto de um 

ethos colectivo, que é invariavelmente restrito, em termos históricos e em termos culturais. 

A noção de “bem” (único acto sem potência) decorre de critérios específicos, 

cabendo à reflexão ética perceber nas prescrições morais subjacentes ao comportamento, a 

noção de “bem-fazer” de determinado grupo social. As virtudes e os vícios aferem-se 

através de acções concretas e reiteradas (hábitos), mas a estabilidade do comportamento 

humano não é absoluta nem definitiva. Aristóteles reconhece-o e a sua Ética é, por isso, 

uma ciência “menos exacta” que as demais. Nietzsche, aliás, também salienta esta 

relatividade, por apelo à evolução do conceito de “bom”21. 

Complexa e mutável, a realidade concreta não permite a classificação dos actos 

humanos como certos ou errados per se. Se o dever moral não é também jurídico ou por 

                                                            
19 Vd. a propósito Boal, op. cit.: pp. 50-65. 
20 De acordo com Butcher (apud Id., Ibidem: p. 71) na vida quotidiana, a piedade e o terror que a tragédia 
inspira, conterão um elemento deste tipo, que começa por ser empaticamente estimulado no público, por 
excitação trágica, e que é depois eliminado ou refinado. 
21 Vd. Friedrich Nietzsche, A Genealogia da Moral, 2002: pp. 39-40. 
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outra via compulsório, ele pode ser sempre contestado pelo seu «[...] carácter normativo 

não objectivado»22. Na impossibilidade de uma lei moral estabelecida a priori relativamente 

ao comportamento, posicionamo-nos de acordo com sentimentos e a actuação ética será 

preferível, não já por ser correcta em termos absolutos, mas porque nos furta ao 

sofrimento ou porque, em última análise, é condição neurobiológica de sobrevivência23. 

Alguns valores alcançam, contudo, o estatuto de “valor instituído” em grupos mais 

ou menos abrangentes. Uns ascendem à normatividade constitucional ou legal, outros 

tornam-se referenciais e adquirem uma projecção tendencialmente global (como a 

Declaração de Directos do Homem) e outros ainda generalizam-se pela prática corrente e 

pela assimilação cultural de preceitos morais, religiosos e socio-económicos. Relativamente a 

estes valores, as posturas subjectivas podem ser de adesão/aprovação ou desaprovação, 

nunca de neutralidade – esta pretensa posição é sinónimo de adesão, ainda que inconsciente. 

O noema (noûs), que segundo Platão intui as “ideias”, é para Aristóteles o intelecto 

que conhece a substância ou “essência” outorgante de identidade e unidade indissolúvel de 

forma e matéria, que correspondem à alma (psykhé) e ao corpo no Homem24. 

A perfeição não é um ideal transcendente, mas o devir da própria matéria, rumo à 

sua forma final. Ora, a finalidade do Homem é sempre um “bem” concreto e 

constitutivamente integrante do bem supremo, que é a felicidade humana. Na prossecução 

desta finalidade, as paixões actualizam as faculdades de que o Homem dispõe para a alcançar 

em sociedade. Tanto a arte como a ciência são sugestionadas pela acção humana e pela 

natureza, intervindo correctivamente quando estas ficam aquém da felicidade e da 

perfeição, para as quais são propensas; percorrendo a distância que as separa, em potência, 

da forma ou do acto perfeito. 

Afirmar que a poesia imita a vida, a história (natural) ou a natureza, poderá 

equivaler, afinal, a dizer que ela recria o movimento interno das coisas a caminho da perfeição ou «o 

oculto princípio da geração e da corrupção de todos os seres naturais»25. Não caberá à arte 

imitar a natureza visível e acabada (naturata), nem caberá ao artista imitar o Homem como 

ele é – caber-lhe-á, antes, «imitar os homens como deveriam ser [...]. Isto é, imitar um modelo 

que não existe»26. Neste processo, a poesia não inventa verdadeiramente o que deveria ser:

                                                            
22 Henri-Pierre Jeudy, A Sociedade Transbordante, 1995: p. 32 [sic.] 
23 No primeiro sentido, vd. Sua Santidade o Dalai-Lama, Ética para o Novo Milénio, 2000: p. 88 e no segundo, 
vd. António R. Damásio, O Erro de Descartes. 1995: pp. 132-3. 
24 Cf. Umberto Eco, Os Limites da Interpretação, 2004: p. 50. 
25 Sousa in Aristóteles, op. cit.: p. 90 [sic.]. 
26 Boal, op. cit.: p. 47 (adap.). 
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ela clarifica-o27. 

Sustentando a “essência” do termo mimesis (sem a qual a imitação trágica não 

poderia ser o que é) Aristóteles deixa cair a sua “ideia” pura. O sentido da mimesis na Poética 

não será, necessariamente, o da imitação da realidade, mas o de uma actualização substancial 

do Homem em busca da felicidade, operada pela arte que cria (enquanto produção civilizacional 

e pedagógica da Paideia) e recria (no sentido de perpetuar) o princípio criador de coisas já 

criadas. 

A actualização e a recriação poéticas são possibilidades que só se realizam por 

intermédio da experiência artística, que é temporalmente restrita e – no Teatro Interactivo 

– operativa ou participativamente constitutiva do Teatro. Por colação da estética, o público 

advém reciprocamente constitutivo da realização teatral. Interactividade e mediação 

apelam, uma vez mais, para a reformulação dos termos, impondo-se o mergulho profundo 

no tema em que já navegamos28. 

 

I. 2. Playback de Influências 

Importa-nos o Teatro que tem como matéria-prima o Ser das histórias pessoais e 

verdadeiras do seu público e que as representa improvisada e imediatamente29. Quanto às 

histórias na sua relação com este tipo de representação, dizemo-las provisoriamente 

actualizadas e recriadas. 

Consideramos que a inspiração mais remota deste Teatro está nas origens da 

própria acção dramática, que se perscruta no ritual mágico de cariz comunitário, repetido 

em honra de divindades, para celebração do seu nascimento, morte e ressurreição. A 

passagem do pensamento mágico e pré-simbólico para o pensamento mítico, simbólico e 

proto-histórico dotou o homem da capacidade de simular e, nas sociedades primitivas, a 

simulação reveste-se de uma função activa de catarse ética. 

No jogo da simulação mítica, a representação dramática é intencional e permite 

mediação simbólica. Entre a esfera do desconhecido e a esfera do Homem, erige-se o rito 

participado, que sintetiza e sistematiza as experiências do clã. Os participantes envolvem-se 
                                                            
27 Para Heidegger, a arte concretiza a verdade da obra, pela criação e pela salvaguarda «A arte é então: a 
salvaguarda criadora da verdade na obra. A arte é, pois, um devir e um acontecer da verdade [que], como clareira e 
ocultação do ente, acontece na medida em que se poetiza.» Martin Heidegger, A Origem da Obra de Arte, 2005: 
pp. 57-8 (adap.). Supera-se, assim, o conflito entre criação e contemplação, de acordo com Jean Lacoste, A 
Filosofia da Arte, 1986: p. 90. 
28 Vd. a metáfora de Hans Blumenberg, Naufrágio com Espectador, 1990. 
29 Vd.a definição de Teatro Playback de Toni Sant, Applied & Interactive Theatre Guide [em linha], s.d.. 
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directamente nos rituais explicativos dos mistérios do universo e através deles, partilham 

essas mesmas explicações30. 

Mantém-se entre as comunidades primitivas as celebrações mágicas, nas quais os 

participantes estabelecem com os seus duplos míticos uma relação de ambivalência pessoal 

e concreta31. Estes actos mágicos, aos quais está subjacente a encarnação de divindades e o 

contágio dos participantes têm «paralelo no psicodrama, no desempenho de papéis, de 

forma geral, e de forma específica, na técnica do duplo, em que um ego auxiliar “encarna” 

uma parte / um aspecto do eu do protagonista»32.  

É precisamente a catarse activa da representação dramática primitiva que Jacob  

Levy Moreno pretende resgatar quando, em 1921 funda o Teatro Vienense da 

Espontaneidade, com base no qual desenvolve a Psicoterapia de Grupo e o Psicodrama, a 

partir de 1925, já nos Estados Unidos da América (EUA).  

No Teatro de Espontaneidade, a representação dos actores não segue qualquer 

texto e incide sobre acontecimentos do dia-a-dia e notícias da imprensa. Moreno constata 

que a assumpção do papel de uma personagem tem reflexos na própria experiência do 

indivíduo e desenvolve um método – o Método Psicodramático – através do qual se 

podem tratar situações clínicas individuais (através da Psicoterapia de Grupo) ou conflitos 

de grupo (Sociodrama). É também imputada a Moreno a criação da Sociometria, que 

investiga as ligações dentro de um grupo33. 

No Psicodrama, o paciente representa papeis ou simula situações causadoras de 

stress ou sofrimento psicológico, com o propósito de trazer à superfície preocupações 

ocultas e permitir a expressão de sentimentos reprimidos e perturbadores. Estas técnicas 

aplicam-se habitualmente a grupos, sob orientação de um terapeuta e podem recorrer à 

Música, Dança e Pantomimas. As sessões socorrem-se de “instrumentos” como o palco, o 

protagonista, o director, os egos auxiliares e o auditório, processando-se em três etapas: 

aquecimento, dramatização e comentários. No final da dramatização, o terapeuta intervém 

para destacar os aspectos mais significativos da história34.  

Também em contexto terapêutico, a Drama Therapy aposta no desempenho de 

papéis (role-playing) que cobrem toda o leque possível de experiências corporais, sensoriais, 
                                                            
30 Cf. Zoé Margarida Chaves Vale, “Playback Theatre: Teatro Arte, Espontâneo e Terapêutico” in Caderno do 
Psicodrama – Jornal Existencial Online [em linha], 2000. 
31 Vd. Jean Baudrillard, A Troca Simbólica e a Morte: p. 34. 
32 Vale, op. cit. [sic.]. 
33 Sociedade Portuguesa de Psicodrama, O Psicodrama [em linha], s.d.. 
34 Cf. Id., Ibidem e Dorling Kindersley, Enciclopédia de Medicina, Vol. II, 1992: p. 903.  
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mentais, emocionais, intuitivas e espirituais, um pouco na linha do theatrum mundi 

renascentista e da máxima shakespeariana, segundo a qual “o mundo inteiro é um palco e 

todos os homens e mulheres são apenas actores”35. O role-playing possibilita a validação de 

papéis saudáveis e a experiência de papéis nefastos para o indivíduo, permitindo o seu 

afastamento sem mácula para a sua identidade. 

De acordo com Moreno, a encarnação é central e axiomática no universo 

psicodramático: «não é mais o senhor, o grande sacerdote ou o grande terapeuta que encarna 

Deus. A imagem de Deus pode tomar forma e ser encarnada por qualquer pessoa»36.  

Nesta mesma linha, mas com enquadramento próprio, que não afloramos aqui, 

práticas terapêuticas alternativas como as Constelações Familiares permitem que qualquer 

pessoa encarne, com densidade afectiva e energética, o papel de pai, mãe, filho, filha, 

marido ou mulher de alguém que desconhece. 

Na Grécia Antiga, pátria-mãe do Teatro ocidental convencional, a participação é 

sinónimo de assistência e deleite. O acesso aos mistérios, a sua incorporação e a sua 

partilha ocorrem por intermédio de iniciados37. É esta a utilidade de que se reveste a poesia 

ditirâmbica, consagrada ao culto revolucionário de Dionísio e entoada pelo coro em 

uníssono, frente ao seu altar. 

Filha da consciência helénica do sagrado, a tragédia terá nascido deste cântico para 

depois se disseminar paulatinamente pela Grécia, dilatando o seu repertório de forma a 

incluir feitos de semi-deuses e heróis, que encerram uma «fonte de tensão dramática, e 

permitem a ascensão do elemento essencial do conflito»38.  

O actor autonomiza-se então do coro, na interpretação e no canto, perscruta-se 

conflito no diálogo que o actor estabelece com o coro e o público, apesar de 

emocionalmente envolvido na representação, não toma parte dela39. Na presença destes 

três elementos, a tragédia apresenta-se como «uma forma evoluída e tardia das 

representações dramáticas míticas», na qual a função catártica ou purificadora subsiste 

numa acepção passiva, «para controlar condutas, ou seja, com objectivos ideológicos»40. O 

espectador permanece simultaneamente alienado da acção dramática e emocionalmente 

cativo da sua representação. 

                                                            
35 Vd. a propósito Mark Fortier, Theory - Theatre. An Introduction, 2002: p. 94. 
36 Moreno apud Vale, op. cit. [em linha]. 
37 Vd. Id., Ibidem. 
38 Phyllis Hartnoll, The Theatre - A Concise History, 1998: p. 8 (trad.). 
39 Cf. Id., Ibidem: p. 7. 
40 Vale, op. cit. [em linha]. 
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Na Grécia do século VI a.C., Thespis terá sido o primeiro actor a destacar-se do 

coro e a dialogar com ele, no papel de uma divindade ou herói. Simultaneamente, terá sido 

também a primeira pessoa não santificada a representar um deus, prerrogativa exclusiva de 

sacerdotes e reis, implicitamente endeusados pelo seu poder e prestígio social. 

Os poemas dramatizados repetem-se e mantém seu significado ético e religioso, 

mas as peças do Teatro Clássico são também julgadas público como obras de arte e 

entretenimento. O talento dos actores arrebata o espectador que os contempla (do grego 

spectare) e contribui para a perpetuação do interesse de narrativas que são, afinal, poemas 

clássicos amplamente consagrados e difundidos. A História do Teatro é como que absorvida 

pela História da Literatura, porque o texto escrito – que se apresenta aos filósofos como 

marca deixada pela festa pública do Teatro e que se oferece aos amadores como um 

verdadeiro fetiche – garante a conservação e transmissão de toda a obra que importa 

conhecer.  

O Teatro na sua a acepção convencional é, assim, herdeiro das representações 

míticas levadas a cabo em edifícios próprios, não já por sacerdotes, mas também não pelo 

comum dos indivíduos. Este Teatro cabe a actores, que replicam o Cosmos e a Sociedade, 

nos papéis diferenciados que assumem (o protagonista, símbolo de nobreza; o deuteragonista 

e o tritagonista, actores da mesma classe, que desempenham papéis secundários; e finalmente 

o coro, que representa o eco da plebe amorfa e o senso comum)41. 

A reabilitação da espontaneidade do teatro primitivo no início do século passado é 

motivada pelo seu interesse terapêutico e, no plano estritamente artístico (a admitir-se a 

cisão entre a arte e a vida) pela insatisfação de um conjunto de companhias e comunidades 

artísticas, relativamente ao realismo teatral, comercial e subsidiado. «É a época da ascensão 

da fisicalidade e do abstraccionismo antimimético»42.  

Entre o final século XIX e o princípio do século XX, as grandes produções 

assentes nas convenções clássicas passam a coexistir com novas formas de criação e 

expressão teatral, marcadas pela valorização neokantiana do espírito criativo, pela 

fenomenologia, pela psicologia estrutural e pela linguística, reflectindo as mudanças que se 

registam ao nível da ideologia e dos valores culturais dominantes.  

O crescimento dá-se em múltiplas direcções, com contributos de diferentes artes e 

                                                            
41 A propósito da figura de Thespis e do Teatro Clássico, vd. Eugénia Vasques, Teatro, 2003: pp 34-5, Hartnoll, 
op. cit.: p. 10 e Hauser apud Boal, op. cit.: p. 73. Já no que se refere «à inclusão do “teatro” nas “letras”», vd. 
Osório Mateus, “Especificidades do texto dramático” in De Teatro e Outras Escritas. 2002: p. 108. 
42 Vasques, op. cit.: p. 151 [sic.]. 
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culturas, no contexto de comunidades artísticas que trabalham intensamente na preparação 

das suas equipas e produções. Se Constantin Stanislavsky valoriza o actor e o “material” 

físico e emocional com que ele trabalha, Gordon Craig quase o dispensa, em benefício do 

movimento e das possibilidades cénicas, enquanto que Meyerhold e Max Reinhardt 

sublinham a importância do director ou encenador. Antonin Artaud acredita na 

expressividade não-narrativa do Teatro Não-Verbal, na senda de Martha Graham (pioneira 

da Dança Moderna) e Alwin Nikolais sintetiza os legados performativos de Artaud e de 

Craig. Alexander Tairov incorpora o Ballet, a Opera, o Circo e Música e o Drama no 

Teatro, enquanto que Erwin Piscatore recorre à projecção cinematografia, apostando, tal 

como Bertold Brech nas potencialidades didácticas e doutrinárias do Teatro43. 

Meyerhold, Piscatore e Brecht tem do Teatro um entendimento não emocional e 

semiótico (no sentido saussureano, de relação entre significante e significado). Distanciam a 

encenação do texto dramático, através de uma interpretação simbólica, que apela para a 

consciência do público. Este distanciamento é reforçado por técnicas gestuais importadas 

da China e do Japão, por Meyerhold e por Brecht; do México e do Bali, por Artaud; e mais 

tarde, da Ópera de Pequim, por Sartre; da Índia e de África, por Peter Brook. Os próprios 

semiólogos, como Roland Barthes, são seduzidos pelo Teatro de Fantoches (bankuru) e 

pelo Teatro Popular do Japão (kabuki)44. Este último integra Canto (ka), Dança (bu) e 

Representação (ki) em performances que se compõe através de «repetições dinâmicas» e 

«combinações entre os níveis do esqueleto e qualidade da energia», muito úteis no 

Playback45.  

O Teatro torna-se também semiótico na acepção pré-simbólica, pré-linguística e 

maternalmente corpórea de Kristeva, por influência quer do multiculturalismo, quer da 

Psicanálise, que denuncia a sublimação de problemas psicológicos do artista através da 

produção e da expressão artísticas46. 

As forças motrizes do Teatro puro e autónomo serão mesmo, para Artaud, as da 

alucinação e do medo, que ele considera resgatadas no Teatro de Bali. Neste Teatro, os 

temas são muito gerais e abstractos, animando-os a profusão de artifícios e recursos 

(Dança, Canto, Pantomina e Música) que preterem a palavra em benefício do signo não-

verbal, socorrendo-se de utilizações alternativas do gesto e da voz. «Numa palavra, o povo 
                                                            
43 Cf. Roose-Evans, op. cit.: pp. 6 e segs. 
44 Vd. Vasques, op. cit.: pp. 156-7. 
45 Cf. Id., Ibidem e, a propósito do kabuki, vd. Francisco Handa, Kabuki - Uma Forma de Teatro Popular 
Estilizado [em linha], s.d.. As expressões cotejadas são de Matteo Bonfitto, o Actor-Compositor, 2006: 102 e 105. 
46 Vd. Fortier, op. cit.: pp. 96 (perspectiva freudiana sobre dos monólogos autobiográficos de Spalding Gray) e 
104-5 (a propósito de Julia Kristeva). 
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de Bali apreendeu […] a ideia de um teatro puro, onde tudo, tanto concepção como a 

realização tem valor, e existe em proporção ao grau de objectivação que obtém no palco»47. 

O Teatro vanguardista e experimental prima, assim, pela perturbação dos modelos 

universais de significação. Se tudo em palco significa algo, do gesto à iluminação, a 

experiência do público concorre também para esses significados, reclamando para o Teatro 

uma semiótica «dinâmica e provisional»48. 

Enquanto “obra” poética (que para Heidegger se assume como “projecto 

clarificante”) o Teatro revê-se, afinal, na alquimia como «arte em virtualidade», que não 

transporta «em si, o seu fim – ou a sua realidade». Este Teatro não recria o quotidiano, sob 

pena de ser dele «mera réplica inerte», mas uma outra realidade, que se diz já «perigosa e 

típica, uma realidade cujos Princípios, como os golfinhos, mal lançam as cabeças a 

descoberto logo se apressam a mergulhar de novo, na obscuridade das águas»49. 

O Teatro Playback é arte em virtualidade, é contingente no simbolismo e é 

manifestamente orgânico (corporal) na composição representativa. Contudo, incide sobre a 

realidade das histórias do público, por mais esquivas que se estas apresentem, em termos de 

objectividade, consistência, originalidade ou sentido profundo. 

Os duplos do Playback no Teatro Experimental serão o Teatro Pobre e o Terceiro 

Teatro, considerados “para-teatro” por serem verdadeiras formas de vida e não já mera arte 

de palco. O Teatro Pobre dispensa edifício próprio para representação, cenografia, figurino 

e maquilhagem, convidando o público ao mesmo tipo de exposição e dádiva dos actores: 

está em causa um encontro com o público que quer recuperar, para a sua própria vida, o 

drama e o ritual. «O actor é o sumo-sacerdote que cria a liturgia dramática e, ao mesmo 

tempo, guia o público pela experiência»50.  

À figura do “sumo-sacerdote” subjaz a vital necessidade do Teatro para o actor e a 

árdua preparação de alguém que se entrega jovem ou inexperiente a um intenso treino 

físico, vocal, emocional e psicológico, no sentido da abertura e da disponibilidade, 

revelando a maior entrega performativa de que é capaz em cada fase da sua vida. 
                                                            
47 Vd. Antonin Artaud, “Acerca do Teatro de Bali” in O Teatro e o seu Duplo, 2006: p. 59 (adap.). 
48 Patrice Pavis, 1981 apud Fortier, op. cit.: p. 26. Vd. Id., Ibidem: pp. 24-6 (semiótica do Teatro) e 132-9 
(teoria da recepção). 
49 Artaud, op. cit.: p. 53 (adap.). Artaud considera esta realidade inumana, por desprezar o que é habitual e 
característico no Homem, exigindo à sua mente uma maleabilidade orgânica, perpassável por princípios 
alquímicos de efeito sensível. 
50 Roose-Evans, op. cit.: p. 147 (trad.). Sobre o trabalho e a influência do Teatro Pobre de Grotowsky no 
Teatro, vd. Id. Ibidem: pp. 145 e segs.. No Teatro Pobre e no Terceiro Teatro, os espectáculos são “reuniões 
íntimas” do público com os actores, enquanto pessoas e performers, dimensões que Grotowsky, Barba e Brook 
consideram inseparáveis. Vd. Id. Ibidem: p. 168. 
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Se Brecht pretendia fazer o espectador pensar, Jerzy Grotowsky, fundador do 

Teatro Pobre e apologista da performance participada pelo público, quer desassossegá-lo. 

Na senda de Grotowsky, Peter Brook e Eugenio Barba viriam também a deslocar a 

essência do Teatro para a relação imediata e irrepetível, que se estabelece entre o actor e o 

público, e que não de tem necessariamente lugar num espaço físico destinado ao Teatro. 

Peter Brook prefere mesmo falar de pragmatismo e simplicidade, em vez de Teatro Pobre. 

«Não se procura fazer decoração. A decadência começa quando nos apegamos mais à 

ornamentação do que à profundidade do sentido… Falaria antes de um teatro imediato. 

Instantâneo, agora e o teatro passa»51. 

É Barba quem fala do Terceiro Teatro, que surge depois de um Primeiro, 

subsidiado e comercial, e de um Segundo Teatro, vanguardista, em que o director manipula 

os actores como marionetas. O Terceiro Teatro é caracteristicamente colectivo, pela total 

responsabilização da companhia pela sua existência enquanto comunidade e pelo seu 

trabalho. Este Teatro vivido e desmascarado confronta o público com mensagens da vida 

interior, apelando para um conhecimento distinto racional, conferindo um sentido 

renovado à “sabedoria intrínseca” que Aristóteles apontava na poesia, e falando 

«directamente à experiência fundamental de cada pessoa presente, àquilo que Jung descreve 

como inconsciente colectivo. É um teatro de símbolos»52. 

Dramaturgos como Ibsen e Shakespeare recorrem magistralmente à simbologia, 

mas o que Barba e o seu mestre Grotowski «pedem ao actor não é que interprete a Senhora 

do Mar ou Hamlet, mas que confronte estes personagens dentro de si próprio e que ofereça 

o resultado do que encontrou ao público». Se até aqui, o teatro erguia um espelho frente à 

natureza «agora o espelho procura reflectir algo distinto. O espaço vazio, de que Peter Brook 

fala é, na verdade, o espaço interior»53. 

A paradoxal questão que o Terceiro Teatro coloca ao actor orgânico é a da 

representação simbólica e simbolicamente objectiva, reconhecível e partilhável com o 

público, a partir de uma matriz própria e bagagem subjectiva. A este desafio, lançado quer 

pelas produções teatrais de Peter Brook, quer pelas do Odin Teatret de Barba, só fazem face 

actores-criadores insatisfeitos, persistentes, dispostos ao confronto interior e à mudança, e 

capazes de vencer a inércia e a acomodação a resultados superficiais.  

                                                            
51 Peter Brook apud Edgar Davidian, Un théâtre immediate [em linha], s.d.. 
52 Roose-Evans, op. cit.: p. 166 (trad.). 
53 Id., Ibidem (citação relativa a Barba e Grotowski - trad.) e p. 3 (sobre Peter Brook - trad.). Vd. ainda, acerca 
de Barba e Brook, Id., Ibidem: pp. 163 e segs.. 
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Para Peter Brook, estes actores não podem ser escravos da emoção, nem da sua 

expressão orgânica e naturalista. Não podem simplesmente viver, experimentar e mostrar 

emoções através do seu corpo, necessitam apurar «uma inteligência especial […] que tem 

de ser desenvolvida como instrumento de selecção. É necessário desprendimento […], são 

necessárias algumas formas: tudo isto é difícil de explicar mas impossível de ignorar», alerta 

Brook54. 

Se Copeau escolhia os seus actores pelas suas qualidades humanas, Barba escolhe-os 

«não pelo seu talento, mas pela sua força interior, pela magnanimidade exteriorizada, pela 

perseverança»55. Os actores assim descritos aspiram a mudar o mundo através de si 

próprios e na medida em que forem capazes de mudar. Colocados face a face com a 

verdade de si próprios, encaram depois aquilo que a verdade tem de ideia e de concreto no 

mundo, e dispõe-se a mudar de novo.  

Esta predisposição interior é útil ao improviso, pela via da exposição e 

maleabilidade do que é íntimo. Mas improvisar é também deixar o porto ensimesmado do 

self, avistar o outro, navegar aqui e agora, explorando a ocasião56. 

A improvisação será mesmo, de acordo com Eugénia Vasques, «a mais inovadora 

das técnicas do experimentalismo da passagem do século XIX ao século XX». A herança 

experimental só tem, contudo, «plena consequência com o segundo pós-guerra»57. A 

modernidade do encenador despótico e a autonomia moderna e pós-moderna do actor 

desembocam em performances e happenings que se afirmam como obras limite: “obras” que 

não são já autónomas, mas incompletas e impuras, misturando meios e técnicas. Estas 

obras - que Umberto Eco diria abertas - introduzem, afinal, a «arte dos códigos, das 

atitudes, dos  saberes heterogéneos»58.  

O Teatro em geral, antes arte superior, banaliza-se com a dilatação do conceito de 

meio, perpetrada pelas tecnologias da informação e da comunicação. Tudo é teatralizado e 

veiculado por media da vanguarda (como a televisão e o cinema) e “novos media” ou meta-

                                                            
54 Brook, “The Immediate Theatre” in The Empty Space, 2008: 132 (trad., adap.). 
55 Eugenio Barba in Roose-Evans, op. cit.: p. 169 (trad.). Barba prossegue descrevendo o contexto de trabalho 
(e vida) dos seus actores, de diversos países, reunidos em Holstebro na Dinamarca, num aglomerado de 
cabanas e armazéns militares: «Estamos a tentar construir um teatro aqui em que cada pessoa sinta que tem o 
seu lugar na nossa pequena sociedade, e assume uma parte da responsabilidade do projecto no seu todo, dos 
aspectos físicos, técnicos e administrativos às tarefas diárias, como cozinhar e fazer limpeza.» 
56 “Exploração da ocasião” é a definição que o poeta Peter Riley sugere para improvisação, de acordo com R. 
Dean, Creative Improvisation: Jazz, Contempary Music and Beyond, 1989 apud Rowe, 2007 : p. 126. 
57 Vasques, op. cit.: p. 154 (adap.). 
58 Duguet, op. cit.: p. 1, (trad., adap.). A propósito da particular revisão da perspectiva de Eco no Playback, que 
adiante retomamos, vd. Rowe, 2007: p. 35. 
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media, afinal «novas formas culturais que dependem dos computadores digitais para a 

respectiva distribuição»59. É o próprio conceito de Teatro que se dilata também, como 

“meio de comunicação” ou representação do real, admitindo a interposição da tecnologia 

na produção, na co-criação e na recepção artísticas60. 

Em termos políticos e ideológicos, o Teatro pós-moderno pretende-se suavizado, 

no sentido da compreensão do seu contexto, sem assumpção de partido. Contudo, 

persististe num desenvolvimento bifurcado, entre o realismo interventivo, muitas vezes 

ligado ao ideário marxista e teatro ritual, aglutinador das perspectivas marxista, anarquista, 

psicanalítica e mística61.  

O Teatro do Oprimido, por exemplo, devolve os meios de produção teatral ao 

público vítima de opressão social. O seu percursor, Augusto Boal, classifica a Poética de 

Aristóteles como “Poética da Opressão”, na medida em que produz catarse pelo «ímpeto 

revolucionário» e substitui a acção; a Poética de Brecht será a “Poética da 

Consciencialização”, porque prepara para a acção; diversamente, a Poética do Oprimido 

será a “Poética da Libertação”, na medida em que «o espectador já não delega poderes nos 

personagens, […] pensa e age por si mesmo!»62. 

O Playback é interactivo e improvisado, mas não implica já a acção devolvida ao 

público: é um Teatro mediador, entre a palavra autobiográfica do público e a sua 

celebração artística. A narrativa autobiográfica é um presente, uma dádiva e exige uma 

resposta igualmente generosa, que ateste a recepção da oferta e lhe preste tributo, na forma 

de uma representação63.  

«O Teatro Playback não é teatro terapêutico nem trabalho social. Não é nem terapia 

xamanica nem Teatro do Oprimido», ou «talvez seja um pouco de tudo isto», uma vez que 

incorpora o legado dos seus fundadores, com forte ligação ao Psicodrama dos EUA e 

também as diferentes matizes, introduzidas por grupos de Playback de todo o mundo64. 

                                                            
59 Lev Manovich, “A vanguarda como software” in Revista de Comunicação e Linguagens, 2000: p. 4 [sic.]. 
60 Acerca do Teatro como meio de comunicação vd. Émile Noel, Theâtre et Communication, 1985 apud Bulik, op. 
cit.: pp. 26-7. Noel cita, porém, Ubersfeld (op. cit.: p. 42) quando ela refere que «qualquer identificação do 
processo teatral com um processo de comunicação (emissor-código-mensagem-receptor) deixa flanco aberto 
aberto a ataques». Retomaremos esta questão mais adiante. 
61 A propósito da suavização do conteúdo político da performance pós-moderna, vd. Auslander apud Fortier, op. cit.: 
p. 181. Sobre desenvolvimento bifurcado do Teatro, vd. Vasques, op. cit.: p. 157 (a autora refere ainda a continuidade 
do “experimentalismo da palavra”, com Gertrude Stein, James Joyce, Garcia Lorca e, em Portugal, Jorge de Sena). 
62 Boal, op. cit.: p. 237 (adap.) Cf. também a enunciação de propósito do Teatro do Oprimido Id., Ibidem: p. 12. 
63 Vd. Peter Brook, Psycoanalysis and Storytelling, 1994: p. 87 apud Rowe, 2007: pp. 36-7. 
64 Dauber, “Tracing Songlines – Searching for Roots of Playback Theatre” in J. Fox e Dauber, op. cit.: p. 71. 
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Artaud e Grotowski são assumidas referências teóricas para o percursor do 

Playback, Jonathan Fox, cuja identidade primeira neste tipo de Teatro foi a de membro do 

Teatro Experimental americano. Fox fez worshops com Richard Scherner e André Gregory, 

que subordinam a técnica à revelação integral do actor, à deposição das máscaras, num 

Teatro necessário, de presença urgente nas nossas vidas65. 

Ao Teatro Playback aderem, portanto, como inspiração e influência, formulações 

impuras das técnicas, correntes, tendências e experiências que acabamos de rever. Diríamos 

que o Playback estabelece uma ponte submersa entre o princípio e o fim da nossa travessia – 

submersa, porque fenomenologicamente afectada pelo percurso entre as duas margens.  

Consideramos que o Playback recupera a teatralidade pré-convencional e que lhe 

associa a um profundo sentido de interacção mediada, não já pela tecnologia, mas por 

significados, afectos e formas, formas que não são um fim em si mesmas, mas um meio de 

expressão, criação e revelação. Com a descrição do processo do Teatro Playback, melhor se 

poderão identificar os níveis de mediação que se verificam face a face, no decurso de um 

espectáculo66. 

Entre as marcas de nascença da técnica, contam-se as mudanças sócio-culturais que 

caracterizam o pós-guerra e as férteis influências do Psicodrama de Moreno; do Teatro 

experimental e improvisado dos anos 60 e 70 do século XX; e a contraditória “condição 

pós-moderna”, denunciada por Lyotard. O Teatro Playback inclui-se em movimentos mais 

amplos, como o descrédito das grandes narrativas (marxismo e freudianismo) em benefício 

de perspectivas locais e pessoais; a diluição das fronteiras entre ficção e realidade; o fascínio 

pela vida quotidiana, patente nos reality shows; o consumismo individualista, que dilata as 

condições de expressividade pessoal (do your thing).  

Adicionalmente, a comunicação rápida e facilitada pela tecnologia, quebra barreiras 

sociais e geográficas, alterando os padrões de participação política e potenciando tanto a 

pulverização, como a homogeneização das manifestações culturais e ideológicas. Na sua 

abordagem das histórias simples de cada um, o Playback simultaneamente fará face e 

integrará tudo isto67. 

                                                            
65 Cf. Fox in Fox e Dauber, op. cit.: p. 14. Sobre Artaud e Grotowski, vd. Roose-Evans, op. cit.: pp. 102-3. 
66 A interacção face a face distinguir-se-á da de interacção mediada (que é dialógica, sem exigir co-presença) e 
da quase-interacção mediada (não presencial e monológica, por não permitir feedback). Vd. John B. 
Tompson, 2002 apud Laerson Bruxel, Participação e Legitimação Política: O (des)encontro de Thompson com Habermas. 
[em linha], s.d.: p. 6. No Playback, a interacção ser 
67 Cf. Rowe, 2007: pp. 22-3. Nick Rowe é docente da York St. John University e textos de sua autoria, aqui 
referidos, resultam da tese de doutoramento que apresentou nessa Universidade, sobre Teatro Playback. 
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I. 3. Teatro Playback 

No início da década de 70 do século passado, Jonathan Fox, 

actor e professor norte-americano interessado pela tradição oral das 

sociedades primitivas e crítico relativamente à competitividade e ao 

narcisismo do Teatro comercial, integra um projecto humanitário e 

contacta de perto com o «papel redentor dos rituais e da narração de 

histórias na vida das aldeias pré-industriais do Nepal rural»68.  

Quando regressa aos EUA, Jonathan Fox tem a 

oportunidade de trabalhar com Zerka Moreno, viúva do fundador 

do Psicodrama, juntamente com Jo Salas, terapeuta e música que 

viria a ser parceira de Fox, no desenvolvimento de uma nova 

fórmula teatral: o Teatro Playback improvisação baseada em histórias 

contadas por membros do público, que são imediatamente 

representadas por um grupo de actores e músicos.  

Fox completou depois os seus estudos em Psicodrama no 

Moreno Institute de Hudson Valey, recrutando aí alguns dos primeiros 

actores da Playback Theatre, a companhia original de Teatro Playback, 

fundada em 1975. Para além das actuações regulares para uma 

audiência crescente, nos anos 70 e 80, esta primeira companhia actua também em escolas, 

prisões, lares e instituições de acolhimento de doentes mentais. 

Na senda de formas dramáticas eficazes para representação de qualquer história 

pessoal, os pioneiros do Playback experimentam diferentes caminhos, uns próximos da 

Dança, outros próximos do Clown, outros ainda marcadamente inspirados pelo Psicodrama. 

Se algumas das experiências se revelam adequadas ao Playback e passam a integrar a nova 

fórmula dramática, outras são abandonadas depois da “descoberta”. 

Uma vez estabelecido nos EUA e na Austrália, onde quatro membros da 

companhia se deslocaram para ministrar workshops no início da decáda de 80, o Teatro 

Playback começa também a ser praticado no Japão e em diversos países europeus. A ligação 

de Jonathan Fox ao Psicodrama, revelar-se-ia importante para o desenvolvimento do 

Playback, facilitando a disseminação da técnica pela Europa, designadamente, na Alemanha 

                                                            
68 Jo Salas, 1993 apud Rowe, op. cit.: p. 18 (trad.). 

Ilustração 1: 
Jonathan Fox. 

Fonte [1 e 2]:  
Centre for Playback

Theatre, Faculty 
[em linha], s.d.. 

 

Ilustração 2: 
Jo Salas. 
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e na Finlândia. Na Grã-Bretanha a criação da primeira companhia de Playback é 

comparativamente tardia, ocorrendo só em 199169. 

As organizações The Theatre of Spontaneity International e International Playback Theatre 

Network (IPTN), fundadas em 1990, contribuem para o desenvolvimento da técnica do 

Playback e para a partilha de experiências distintas, em diferentes contextos culturais. 

Na sua origem e na sua expansão, é clara a afirmação do Playback como fórmula 

teatral disponível e ao alcance de grupos sociais desfavorecidos. Em 2000, Fox viria mesmo 

a assumir a sua visão original do Playback como «recuperação da performance cerimonial na 

qual não existe distinção entre arte e cura»70.  

A leitura de apenas um número do Interplay – publicação periódica da IPTN – 

evidencia que o Playback mantém esta vocação original e que é usado na abordagem de um 

crescente número de problemas sociais, da violência contra mulheres e crianças, à gestão da 

raiva da imigração ou à sobrevivência a calamidades, como a bomba de Hiroshima71. 

O Playback mesmo vindo a ser desenvolvido por psicólogos e terapeutas de grupo, 

ainda que esta utilização torne difícil a afirmação do Playback como técnica teatral. Muitas 

pessoas contactam com ele pela primeira vez em contexto terapêutico72.  

Virtualmente artístico e virtualmente terapêutico, de acordo com os objectivos, 

características e composição dos grupos e companhias espalhados por diferentes países, o 

Playback é também aplicado à consultoria de recursos humanos. É o que acontece, por 

exemplo, no Brasil, onde a Brasilis Playback Theatre (São Paulo) não se apresenta sequer 

como grupo ou companhia teatral, mas sim como uma verdadeira empresa que presta 

serviços especializados neste domínio. 

A utilidade multíplice desta prática teatral – quiçá a do Teatro em geral – dependerá 

da colação de competências dos seus praticantes para a vida. Não falamos já de actores de 

“chamamento” precoce, nem de eternos actores-em-formação nem de reconhecidas 

estrelas e vedetas que “esquecem a plateia” para se concentrarem, relaxarem e se 

entregarem ao papel que lhes cabe. «Tempo e ideias são gastos com o lugar do [actor], do 

                                                            
69 Rowe, 2007: p. 21. Acerca das origens, desenvolvimento, organização e disseminação da prática do Teatro 
Playback, vd. em geral esta mesma obra de Nick Rowe (Id., Idibem: pp. 17 e segs.).  
70 In Jonathan Fox, “The Beginnings: Reflecting on 25 Years of Playback Theatre” in Interplay, Vol. VI. N.º 2: 
p. 14 apud Rowe, 2007: 20 (trad.). 
71 Cf. IPTN, Interplay, Vol. XII, N.º 1 [em linha], 2007.  
72 Vd. Jo Salas, Teatro Playback: uma nova forma de expressar acção e emoção, 2000: p. 139-40). Retomaremos esta 
questão, enquanto crítica e limite do Teatro Playback. 
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cenógrafo, do [director], do técnico, do administrador, etc., mas ao grupo maior para o qual 

seus esforços estão voltados, raramente é dada a mínima consideração.»73  

 

Ilustração 1: Apresentação da Brasilis Playback Theatre no respectivo website. 

Fonte: Brasilis Playback Theatre, Quem somos [em linha], s.d.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Teatro Playback é como que o ressurgimento do Teatro participado dos 

primórdios, dotado já de uma anamnese técnica pluridisciplinar. Fórmula teatral 

caracteristicamente ritual, o Playback desenvolve-se pela via comunitária e que adopta (ou 

adapta) o Psicodrama. Cumulativamente, recria abordagens experimentais, valoriza o 

estatuto do actor-criador na sua relação com outros actores e com o público e valoriza o 

próprio público, como primeiro criador de narrativas. No que se refere a recursos, o 

Playback utiliza a Música, ao movimento, ao som como elementos expressivos per se e 

incorpora elementos cénicos simples (como bancos e lenços coloridos) que auxiliam os 

actores na composição das dramatizações e que o público aceita como ou símbolos ou 

representações de objectos e espaços físicos reais. O espaço cénico, ainda que não seja o do 

palco físico, é propositadamente preparado e ocupado pelos actores, que se posicionam 

perante o público. 

Às influências que o Playback denota, adquirem uma formalização ritual e técnica 

específica, que orientam a prática e que, no contexto de performances públicas, permitem a 

                                                            
73 Viola Spolin, Improvisação para Teatro, 2008: p. 11 (adap.). 
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modelação dos espectáculos. Definido e estruturado no essencial, o desenvolvimento do 

Teatro Playback cabe a cada grupo, a partir de fundamentos que apontam para a mediação 

das narrativas pessoais do público e para a sua reconstituição ou re-materialização, 

expressiva, simbólica e não literal, por parte dos actores. 

Tanto na sua prática como na sua evolução, o Teatro Playback revela-se uma 

performance dialogante, o que, de acordo com o etnólogo da performance Dwight 

Conquergood, equivale a considerar o Playback um caminho da compreensão do outro, sem 

moralismo ou preconceito, vedetismo ou superficialidade, curiosidade ou niilismo. «O 

propósito performance dialogante é aproximar o self e o outro para que se questionem, 

debatam e desafiem»74.  

Jo Salas esclarece que a natureza dialogante do Playback não é cognitiva, 

reportando-se antes à essência da história, a imagem, à emoção, à acção física: «é um 

diálogo incorporado e imaginativo»75. A interacção em causa é necessariamente face a face, 

mas é também mediada76. O feedback (que neste caso se diz Playback) dos actores às histórias 

narradas é produzido por meio de formas teatrais, que visam expandir a compreensão da 

realidade partilhada, mas não convencer ou alterar posições iniciais. Não se ouvem 

opiniões, sentimentos e motivações, para discussão ou contra-argumentação. 

As performances de Teatro Playback podem ter lugar em qualquer espaço fechado, 

que suporte uma área com filas cadeiras ou almofadas em semicírculo para o público e um 

espaço livre à sua frente, no qual os actores possam actuar e colocar recursos de cena. Não 

havendo correspondência entre Teatro-arte e Teatro-edifício, para que o grupo de 

indivíduos que vai assistir ao espectáculo se transforme em público, o acolhimento das 

pessoas numa sala preparada para o evento é crucial (o cariz teatral do acontecimento deve 

ser claro) 77. 

Contudo, existem casos de companhias de Playback, como a Sterling Playback Theatre 

de Chennai, no Sul da Índia, que fazem performances em espaços abertos, designadamente 

em praias, nas quais o público se aproxima e afasta a qualquer momento78.  

                                                            
74 Dwight Conquergood, “Performing as a Moral Act: Ethical Dimensions of the Ethnography of 
Performance” in Literature in Performance, N.º 9, April de 1985: p. 9 in Nick Rowe, Playing the Other: the ethical 
limitations of playback performing [em linha], s.d.: p. 7 (trad.).  
75 Jo Salas, A Note on What We Mean By “Dialogue” in Playback Theatre [em linha], s.d.: p. 1. 
76  Cf. Tompson, 2002 apud Bruxel, op. cit.: p. 6.  
77 Cf. Jo Salas, 2000: pp. 115-6, a propósito do Playback em particular. Sobre o Teatro em geral, vd. R. 
Schechner, Performance Theory, 1988 e S. Bennett, Theatre Audiences: A Theory of Production and Reception, 1997 apud 
Rowe, 2007: p. 52-3.  
78 Cf. Rowe, 2007: p. 53. 
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I. 4. Processo ou Ritual 

Os espectáculos começam precisamente com o acolhimento do público, a 

apresentação dos actores e uma breve elucidação acerca da técnica do Playback. Segue-se uma 

conversa entre o moderador e o público, que evolui para a narração de histórias mais longas. 

Na generalidade dos países, o início destes espectáculos é marcado por uma canção 

alusiva ao tema escolhido para a representação, e que serve o propósito de aproximar e 

captar a atenção das pessoas. Depois da canção, os actores apresentam-se, um a um, 

dizendo o seu nome e uma frase sobre si próprios, que apele para o tema e para o público 

(a frase pode expressar a sua leitura do tema ou reportar-se a uma situação de relação 

pessoal com ele). No final de cada apresentação, a frase é dramatizada com recurso a 

movimento e som, por um outro actor ou vários. Este rito serve para modelar o processo 

do Playback, que se pode sintetizar, afinal, na sequência afirmação-dramatização. 

No espaço usado como palco, posicionam-se três a quatro actores, ao fundo, os 

eventuais músicos da companhia (um ou dois) ficam à sua esquerda, com diversos 

instrumentos prontos a usar, e o moderador apresenta-se à direita. Os músicos e o 

moderador estão mais próximos do público, surgindo lateralmente, entre este e os actores. 

Junto ao moderador são colocadas duas cadeiras que adiante acolherão o próprio 

moderador e o narrador, proveniente do público. São ainda colocadas ao fundo do “palco” 

caixas ou bancos onde os actores se podem sentar enquanto estão fora de cena, e que 

também podem usar na representação de histórias, como adereços ou peças de cenário. 

Alternativamente os bancos podem ser colocados diagonalmente, à esquerda dos actores, 

com uma tela ou cortina fechada por trás. Na diagonal oposta encontra-se habitualmente 

um charriot com tecidos ou lenços coloridos. 

Uma vez apresentada a companhia – actores, moderador e músicos, sempre que 

existam – o moderador dá as boas-vindas ao público, explica como se processa o Playback, 

para que o público saiba o que pode esperar, lança um tema e estabelece um diálogo com o 

público, ouvindo uma pessoa de cada vez e reformulando a sua afirmação, para evidenciar a 

história ou emoção subjacente. Depois de cada relato, encorajado e apreendido por 

intervenção do moderador, este profere a expressão “vamos ver” e segue-se a representação, 

por parte dos actores.  

Ao longo da sessão, aumenta o detalhe dos relatos e a representação evolui em 

termos formais: as primeiras histórias são representadas de forma curta, as seguintes de 

formas intermédias e a performance culmina com uma representação de forma longa. 
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As formas do Teatro Playback agrupam-se em duas tipologias fundamentais: 

- Forma curta - traduz-se na representação dos sentimentos mais fortes do narrador da 

história, através da repetição de som e movimento expressivos, com ou sem recurso à palavra. 

Esta tipologia é usada na fase inicial dos espectáculos para promover a adesão do público 

decorrendo de relatos breves. 

- Forma longa - consiste na acção dramática improvisada, com base na história narrada, 

normalmente com recurso à palavra. Na forma longa, é empregue na segunda parte do 

espectáculo, quando o narrador é convidado a sentar-se numa cadeira ao lado do 

moderador no “palco”, para contar uma história mais completa. 

Já com a presença do narrador em “palco”, o processo de representação da história 

atravessa cinco fases: a entrevista (conversa entre moderador e o narrador), a montagem 

(momento em que os actores tomam o seu lugar no palco, sem falarem e os músicos tocam 

até os actores estarem prontos para começar), a representação propriamente dita (revelação 

dos principais acontecimentos e significados da história), o reconhecimento (momento em 

que os actores param e olham para o narrador, como eles próprios e não já como 

personagens) e a devolução ao narrador (momento final, em que o moderador fala com o 

narrador, para se certificar de que ele está satisfeito, de que a representação cobriu os 

elementos mais importantes da história e de que não é necessário voltar a representá-la)79.  

A forma longa é necessariamente narrativa, na medida em que dramatiza integral ou 

parcialmente a história relatada pelo narrador, mas as formas curtas podem ser narrativas 

ou não narrativas, revestindo-se neste último caso de um cariz mais simbólico. 

 

I. 5. Formas de Teatro Playback 

O DVD Performing Playback Theatre, que descreve grande parte das formas teatrais 

constantes do Quadro 1, motiva um artigo publicado por Jo Salas no Interplay, no qual se 

reconhece que «cada cultura, cada companhia tem o seu modo de fazer Teatro Playback»80.  

                                                            
79 Cf. Salas, 2000: pp. 45-50. Para explicação do processo do Playback e descrição das suas principais formas 
(constantes do Quadro 1) recorremos também ao DVD de formação Performing Playback Theatre, produzido 
em 2006 pela Hudson River Playback Theatre, a companhia de Jo Salas e pela School of Playback Theatre, que é 
dirigida por Jonathan Fox. 
80 Jo Salas, “Making a Playback Theatre Training DVD” in Interplay, Vol. XI, N.º 1 [em linha], 2006: p. 23 
(trad.). 
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As formas de Playback que as fontes disponíveis e a experiência nos permitem 

coligir não contemplam todas as especificidades para que Salas alerta.  

 

Quadro 1: Formas de Teatro Playback. 

Fonte: Hudson River Playback Theatre e School of Playback Theatre, Performing Playback Theatre 
[DVD], 2006; Jo Salas, Teatro Playback: uma nova forma de expressar acção e emoção, 2000: pp. 43-53 e 

Teatro Imediato. 
 

Forma e 

Tipologia 
Descrição 
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É a forma predefinida para a fase inicial dos espectáculos.  

Os actores avançam, um a um, e repetem uma sequência de movimento e 

som, com ou sem recurso ao palavra, adicionando algo de novo à 

“coreografia” preexiste e formando, no seu conjunto, uma figura orgânica 

dinâmica. Quando o grupo integra músicos, todo o processo de construção 

(nesta e nas restantes formas) é envolvido por acordes musicais, também eles 

improvisados, numa tentativa de aproximação ao sentimento interpretado, que 

se articula numa tentativa de aproximação ao sentimento interpretado, que se 

articula e complementa a proposta dos actores. Os actores e os músicos 

“congelam” a escultura fluida, quando o primeiro actor se detém. 
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 A transformação traduz-se numa escultura fluida em duas fases e é adequada à 

representação de histórias curtas em que o narrador experimente a passagem 

de um sentimento para outro. 

O moderador pode proferir uma palavra correspondente ao primeiro 

sentimento do narrador para que os actores formem a primeira escultura 

fluida e, uma vez “congelada” a figura inicial, proclamar o segundo sentimento 

e/ou bater palmas uma vez, para que os actores transformem a sua primeira 

proposta numa imagem representativa do segundo sentimento. 
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rta
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Adequa-se à representação do relato da experiência de dois sentimentos 

simultâneos e contraditórios, por parte do narrador. 

Ao actores posicionam-se dois a dois, um à frente do outro e ambos voltados 

para o público. Cada um deles representa um dos sentimentos expressos pelo 

narrador, com movimento e som, uma vez mais, com ou sem utilização da 

palavra. É o actor que está à frente que inicia e termina a apresentação. 
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Forma e 

Tipologia 
Descrição 
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A história do narrador é recontada pelo moderador, posicionado em cena, ao 

lado dos actores, que permanecem em linha perante o público, e ligeiramente 

recuados relativamente ao moderador. O moderador resume a história em 

cerca de cinco frases, normalmente no presente do indicativo e na terceira 

pessoa, com a linguagem e a entoação de quem conta um conto. 

No final de cada frase, o narrador faz uma pausa e os actores criam uma 

imagem estática alusiva ao conteúdo da frase, com o seu corpo e expressão 

facial, mantendo o quadro até ao fim da frase seguinte. 
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O moderador convida o narrador a contar uma história em três frases, 

podendo parar o relato para reformular a narrativa, se necessário. 

No espaço de cena, posicionam-se três actores em linha, olhando o público e 

o primeiro a avançar é o actor que está à direita dos restantes. Este actor 

representa a primeira frase, assumindo uma das personagens da história. 

Serve-se de voz, corpo, movimento, tecidos e espaço e detém-se depois de 

apresentar o seu contributo. O actor ao centro faz o mesmo, no que se refere 

à segunda frase e o actor da esquerda repete o processo, para a última frase. O 

apresentar o seu contributo. O segundo e o terceiro actores podem interagir 

com os que representaram frases anteriores, sem que estes reajam. 
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 É uma forma similar à anterior, mas neste não é o moderador que pede ao 

narrador uma história em frases; são os actores que, depois de escutarem a 

história, escolhem três elementos ou momentos fundamentais para 

representar. O actor à direita dos outros entra, representa o elemento que 

elegeu e detém-se, mantendo a posição e expressão finais, da sua 

interpretação. Segue-se-lhe o actor ao centro e depois o actor à esquerda. 
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 Quando uma história curta, no início do espectáculo, é demasiado complexa para 

ser representada através de uma forma não-narrativa, os actores podem posicionar-

se em “V”, ficando um deles (líder) ao centro e mais próximo do público que os 

restantes, que se posicionam perto dele, ligeiramente mais recuados, para a sua 

direita e para a sua esquerda. O líder narra a história na terceira pessoa, 

acompanhando a narração de gestos, mas não de interpretação. [Continua.] 
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Forma e 

Tipologia 
Descrição 

V
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vo
 [Continuação.] Os actores à sua retaguarda, que o mantêm no respectivo campo 

de visão periférica, mimetizam os seus movimentos (e por vezes, alguns sons), 

sem que notoriamente acompanhem o líder com o olhar.   
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O coro serve para representar histórias curtas ou elementos de histórias longas. 

Nesta forma, dois ou mais actores permanecem juntos (em contacto físico) e 

usam voz, corpo e movimento como se fossem um só. Um dos actores toma a 

iniciativa de representar de certa forma um dos elementos da história e os 

restantes aceitam logo a proposta, seguindo o líder. Aqui, a liderança muda a 

cada proposta de outro actor, que é imediatamente acompanhada pelos 

restantes, até que um actor diferente tome a iniciativa de mudar o sentido da 

expressão do grupo. Existe a possibilidade de um dos actores sair da formação, 

para assumir o papel de um personagem distinto do coro, inspirando neste uma 

reacção em uníssono e regressando depois ao agrupamento. 
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Com o narrador sentado ao seu lado, o moderador pede-lhe que escolha o 

actor que vai representar o seu personagem e pode também pedir-lhe que 

indique os actores que vão representar outros personagens, caso existam mais 

pessoas importantes na história.  

Os actores posicionam-se em palco, em local e postura indicativos do carácter 

das personagens na história e da relação que as une. Para além das opções feitas 

pelo narrador, também os actores podem escolher personagens e representá-los 

ao longo da história, em contracena com o actor do narrador, ajudando-o a 

compor a acção. É a este actor que cabe terminar a história. 
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A colagem assemelha-se à “forma livre” usada por companhias europeias e é 

útil para histórias com contextualização social. 

O narrador escolhe o seu actor, mas não os actores de outras personagens, 

que permanecem ao fundo do palco, alinhados e virados para o público. Um 

de cada vez vem à frente, representar um momento ou imagem da história, 

sendo que outros actores podem também entrar espontaneamente em cena 

para completar a imagem ou então ser interpelados pelo actor em cena, para 

que entrem. [Continua.] 
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Forma e 

Tipologia 
Descrição 
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[Continuação.] Depois regressam à linha de fundo e outro actor avança, para 

representar outro momento, que não tem de ser cronologicamente posterior 

ao momento apresentado antes. Também neste caso é o actor do narrador que 

termina a representação. 
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Forma corresponde à Cena, representada por objectos domésticos ou de uso 

comum (sapato, mala, vassoura, etc.) que não manipulados como fantoches. 

Os actores escondem-se por trás da cortina e elevam acima dela objectos que 

podem trazer consigo ou solicitar ao público, para o envolver mais na 

performance. Fazem-no até que o narrador escolha o seu fantoche, ficando 

apenas o objecto escolhido visível até que o moderador solicite a escolha de 

outro fantoche, para representação de outro personagem importante da 

história. A história é depois representada pelos objectos, manipulados pelos 

actores, que se mantêm por trás da cortina. 
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Forma usada na recta final dos espectáculos (haicai ou haiku é um tipo de 

poema tradicional japonês, que apela para a reflexão e para a descoberta). 

Estão dois actores em palco (um ao centro e outro de um dos lados) enquanto 

o moderador pede ao público que enuncie os assuntos abordados no 

espectáculo. Uma vez referidos os assuntos, o actor ao centro (locutor) diz 

uma frase alusiva a um deles e o outro actor (escultor) modela o corpo do 

primeiro e a sua expressão facial, formando uma imagem relacionada com essa 

frase. O locutor mantém a postura e diz uma segunda frase, repetindo-se o 

processo de moldagem por parte do outro actor, uma e outra vez. No final, 

terá sido contada a história do próprio espectáculo. 
 

 

I. 6. Representação, Comunicação e Mediação  

Stanislavski é amplamente responsável pela introdução da “dimensão interior” na 

teoria e na prática da representação teatral, ainda que o desafio da revelação do self do actor 

se mantenha, com diferentes abordagens, em Artaud, Grotowski, Copeau, Brook e Julian 

Beck, entre muitos outros. Todos eles reagem contra o modelo aristotélico convencional, que 

submete o actor ao autor do texto dramático e que o faz desaparecer por trás do papel. A 
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inversão da prevalência do actor sobre a actuação – a mesma que visa tornar o Teatro 

autêntico e transformador81 – faz, contudo, perigar a capacidade que o performer de Playback 

deve ter, de se relacionar com o público, na interpretação e através dela.  

No Teatro de improvisação e no Playback em particular, a representação vive desta 

relação. Representar não é já apresentar, mas partilhar uma experiência com o público, que 

é contemplado como «uma parte orgânica da experiência teatral. […] A quarta parede 

desaparece e observador solitário torna-se parte do jogo, parte da experiência, e é bem 

recebido!» A ideia de quem faz Teatro deve ter liberdade pessoal para experimentar, sem 

pressuposições ou preconceitos, aplica-se ao público. Cada membro do público deve ter no 

Teatro «uma experiência pessoal, não uma estimulação artificial»82. 

Jo Salas apela para a autenticidade do actor, por oposição à representação estilizada, 

que considera «familiar da Televisão, do Cinema e da maior parte do Teatro, apesar de 

naturalista». De acordo com Salas, no Playback, «o actor não usa um código para 

demonstrar emoção, antes desenha a sua demonstração directamente a partir do seu 

sentido do narrador na história»83. A técnica teatral é, afinal, uma técnica de comunicação 

inseparável da experiência directa, sob pena de criar barreiras entre pólos que se pretendem 

comunicantes84.  

A teoria da diferença radical condena, porém, a autenticidade que Benjamin 

deposita, muito simplesmente, no aqui e agora da experiência artística85. Contra a figura do 

“actor autêntico” que Salas preconiza, ergue-se a inefável, idiossincrática e radical diferença 

do outro, bem como a inevitável conformação cultural e ideológica da representação, 

especialmente quando esta ocorre sob a pressão do improviso. Na exacta medida em que o 

actor não pode escapar à ideologia nem à cultura que o informam, também não pode 

confiar apenas na sua experiência individual para representar a verdade universal. Este 

último argumento derruba também o “actor universal”, capaz de apreender e interpretar 

adequadamente narrativas contextualizadas em culturas diferentes.  

No Playback, é elevada a tensão entre a dimensão referencial e a dimensão 

performativa do Teatro. Através das formas constantes do Quadro 1 e das suas variações, o 
                                                            
81 Vd. a propósito J. Butler, Acts of Meaning, 1990 e P. Austlander, “Just Be Your Self” in P. Zarrilla [Ed.], 
Acting (Re)Considered, 1995 apud Rowe [em linha], s.d.: p. 12. 
82 Spolin, op. cit.: pp. 11-2 (adap.). 
83 Jo Salas, “What is ‘Good’ Playback Theatre?” in Fox e H. Dauber, op. cit., 1999: p. 25 apud Rowe [em linha], 
s.d.: p. 3 (trad.). 
84 Vd. Spolin, op. cit.: p. 12 (adap.). «As técnicas teatrais estão longe de ser sagradas. Os estilos em teatro mudam 
radicalmente com o passar dos anos, pois as técnicas de teatro são técnicas de comunicação. A existência da 
comunicação é mais importante do que o método usado», afirma o autor. 
85 Benjamin, op. cit.: p. 77. Acerca da teoria da diferença radical, vd. Rowe [em linha], s.d.: p. 4. 
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actor tem de “explorar a ocasião” em território de incerteza, entre a consciência de si e a 

consciência do outro. Sobreleva a necessidade de mediação, para estabelecimento de laços 

relacionais entre pólos que se pretendem comunicantes: i.e., os actores, o moderador, o 

narrador, o público, a narrativa, a representação e os recursos disponíveis para a mesma, 

tanto na esfera dos actores, como na especificidade do aqui e agora. 

Nos projectos que visam a formação de público, a mediação teatral é entendida 

como «toda e qualquer iniciativa que viabilize o acesso dos espectadores ao teatro»86. Falar 

de mediação no seio do Playback implica, contudo, reconhecer que tanto a prática 

(performance), como a experiência e o acesso simbólico (do público) são mediadas por 

rituais, atinentes ao processamento dos espectáculos ou performances e por regras de 

composição performativa, subjacentes às formas que descrevemos anteriormente. 

Esta constatação remete-nos para uma concepção ritual de comunicação, inspirada 

pela antropologia e aplicada ao Teatro, não já com a conotação cristã originalmente 

atribuída à expressão “comunicação ritual” (associada à comunhão da fé e à representação 

de crenças partilhadas), mas como teoria de comunicação própria87. Segundo Linda Bulik, 

que estudou o Odin Teatret, esta teoria contemplará todo o processo de criação ou produção 

teatral e não já a peça, resultado acabado desse processo, ou o texto dramático. 

 

Esquema 1: Modelo da Teoria da Comunicação do Teatro segundo Linda Bulik. 

Fonte: Linda Bulik, Comunicação e Teatro, 1985: p 143. 

 

 

 

 

De acordo com o Esquema 1, o actor ou agente da acção (A) emite (>), recebe (<), 

troca (< >) um substrato humano comum (correspondente no pré-expressividade de 

Barba, ao semiótico de Kristeva e/ou aos arquétipos e ao inconsciente colectivo de Jung), 

explorando e procurando nos ensaios o treino físico e vocal do “corpo decidido”, 

                                                            
86 Ingrid Koudela, A ida ao teatro [em linha], s.d.: p. 4. O acesso ao Teatro tem uma componente física, e uma 
componente simbólica. A primeira prende-se com a facilitação da experiência teatral, seja pela redução do 
preço dos bilhetes, seja pela itinerâcia das produções ou simplificação de outras condições materiais de 
acesso. A segunda relaciona-se com a formação dos espectadores, implicando acesso físico e simbólico e 
fomentando a aptidão do público para uma relação crítica com o Teatro. Vd. Id., Ibidem: pp. 4 e segs. 
87 Acerca da formulação original da comunicação ritual, vd. James W. Carey, A Cultural Approach on 
Communication, s.d. apud Bulik, “Uma visão ritual da comunicação” in op. cit.: pp. 25 e segs.. 
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energético e comunicativo. Os ensaios preparam e sensibilizam para a cultura do outro e 

para a troca, na qual o actor «empresta o seu corpo, inclusive a voz […] graças aos 

empréstimos de outra cultura e aos universais da linguagem já dados com o material 

genético». O não-código, defendido por Artaud, é indispensável no quadro da 

interculturalidade, como «lógica poética expressa na fórmula 0-2. O salto do 1 significa o 

abandono da referência», que poderá ser o texto (ou a narrativa, no caso do Playback). O 

“agente de partida” troca com o “agente de chegada” a chamada “cultura dos liames”, que 

une «os homens na sua humanidade profunda além das diferenças etnológicas e 

individuais». O que é comunicado corresponde à significação e decorre da acção enquanto 

ritual de troca (< >), e não da transmissão: «o sentido é inerente ao texto [ou narrativa], a 

significação é dada pelo alocutário, na intercepção do semiótico e do simbólico. Logo, a 

significação é o comunicado. O significado encontra[-se] no contexto»88.  

Não sendo o Teatro “apenas” comunicação, nem sendo a linguagem teatral 

subsumível à linguística, quer pela relação arbitrária e convencional entre significantes e 

significados, quer pela articulação morfológica e fonética, é possível apontar a existência de 

múltiplas linguagens cénicas, i.e., de sistemas signicos ou plurisignicos que, no caso do Odin 

Teatret e do Playback (de acordo com Jo Salas) não serão codificados, permitindo ainda 

assim, a co-criação e a partilha de mensagens significativas. Nestas mensagens, a 

componente estética (metafórica) sobrepor-se-á à componente semântica (lógica)89. O 

Teatro convoca a reflexão e a emoção do público – os seus sinais inspiram sentimentos 

relacionados com aqueles que os actores representam, ainda que não lhes correspondam.  

A comunicação ritual informa a teoria da comunicação proposta por Bulik para o 

teatro intercultural de Barba, na medida em que despreza a mera transmissão de 

informação (ou apresentação) em benefício da produção de sentido, que subjaz à 

representação e à troca simbólica. A comunicação ritual implica sempre a «construção e 

conservação de um significado cultural. Comunicação torna-se então um processo 

simbólico pelo qual a realidade é produzida, mantida, recuperada e transformada» 90. 

No Teatro, a produção de sentido ocorre no momento da representação e não 

dispensa o público. «O texto é da ordem do ilegível e do não-sentido; é a prática que 

                                                            
88 Bulik, op. cit.: pp. 143-4 (adap.) 
89 Ubersfeld, op. cit.: p. 32 apud Noel, op. cit.: 169 e Abraham Moles, Théorie de l’information et perception esthétique, 
1967 in Bulik, op. cit.: pp. 28-9.e 32. 
 90 Bulik, op. cit.: p. 25 (adap.). Como alternativa à palavra “espectáculo” (considerada excessiva) fazemos 
adiante uso do termo “apresentação” para nos referirmos às performances do grupo de Teatro Playback que 
adiante analisamos e, por uma questão de simplificação, recorremos-lhe também no questionário aplicado. 
Alertamos, contudo, para a desadequação do termo a este tipo de Teatro.  
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constitui, constrói sentido». De acordo com Anne Ubersfeld, ler um texto de Teatro – ou 

no caso do Playback, escutar uma história – é preparar condições para a produção de 

sentido e «este sentido, sempre à frente da nossa leitura, escapa numa larga medida, a uma 

formalização rigorosa»91. 

A sociodinâmica da cultura, que contempla o Homem como sistema reactivo e que 

serve a generalidade das ciências humanas incidentes sobre o “operador humano”, é 

também útil para a elaboração do modelo de Bulik. O modo de comunicação sociocultural 

e o modo de percepção da mensagem no universo do Teatro são analisados pela 

sociodinâmica da cultura, através do método cibernético. Enquanto fenómeno cultural, o 

Teatro constrói modelos analógicos (representativos) com circuitos de retroacção, que 

permitem medir desvios e proceder aos ajustes necessários92. E no Teatro, tais ajustes não 

possíveis e exigíveis de imediato, no “aqui e agora” da representação. 

Sustentamos que o Playback, sendo imediato, permanece mediado na representação 

de narrativas orais e no “ajuste” dessa representação ao seu contexto e aos seus resultados. 

Para além da mediação ritual e formal, é ainda clara a mediação exercida pelo moderador, 

entre o narrador e os actores, que por sua vez medeiam também, entre a narrativa e a 

representação. A própria representação é também instância de mediação: ela é o meio no 

qual os recursos dos actores e do contexto representativo se encontram com a narrativa e 

ainda o meio de recriação da história narrada, para oferta ao público.  

As mediações operadas influenciam as relações mediadas e muitas vezes, no 

Playback, o “meio” não é uma instância autónoma, mas antes um caminho de significação 

percorrido pelos pólos mediados, ao encontro de algo distinto de ambos, reciprocamente 

motivado e situado em território comunicante, ainda que nem sempre comum.  

 

I. 7. Limites do Playback : apologia e limites 

No Playback, o performer deve suspender as inclinações do seu ego e deixar-se tomar 

pelo sucede em seu redor, de forma a contribuir para o que está a ser criado em grupo e em 

relação.  

A nível inconsciente, o “local” psíquico onde o actor se encontra com as histórias 

não será o ego, mas também não será o super-ego. Será o id, instância hedonística e não 

                                                            
91 Ubersfeld, op. cit.: p. 304 apud Bulik, op. cit.: p. 33 (adap.). 
92 Abraham Moles, Sociodynamique de la culture, 1967 apud Bulik, op. cit.: pp. 28-9. 
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sancionada, alheia a associações cognitivas93 – «o inconsciente do ser humano pode reagir a 

outro, sem passar pelo consciente»94. Os alertas do sub-consciente (ou pré-consciente) não 

serão validos e eficazes per se, porque a representação é colectiva e relacional, como antes 

referimos, e porque o processo se mantém ancorado na forma de Playback que está a ser 

usada95.  

Tal como a aptidão do Playback para a representação eficaz de toda e qualquer 

história, a inspiração original de Jonathan Fox, segundo a qual este tipo de Teatro conjuga 

arte e cura enfrenta sérias críticas e limites. O Playback e as suas performances públicas 

podem ser consideradas contexto inapropriado para histórias pessoais e acusadas de 

manipulação dos narradores, em nome do entretenimento e do espectáculo96. 

O aspecto mais sensível do Playback poderá mesmo ser a sua dimensão terapêutica, 

sempre e quando esta for deliberadamente explorada, sem o devido enquadramento. O 

Psicodrama, como a psicoterapia e psicologia clínica criam espaços protegidos para os 

indivíduos envolvidos, com fronteiras físicas e metafóricas que separam o que está dentro e 

o que está fora, contribuindo para o estabelecimento e reforço da relação terapêutica. O 

consultório será a fronteira física, enquanto que a duração das consultas confina 

metaforicamente a exposição e o envolvimento possível nas consultas e sessões de terapia. 

No aqui e agora de ambientes circunscritos e protegidos como estes é possível 

experimentar processos complexos de fronteira como a transferência, através da qual tanto 

o terapeuta como o paciente recriam qualidades reprimidas ou atribuídas a alguém 

importante, no quadro dos objectivos terapêuticos97. 

Quando alguém é incentivado a relatar uma história ou acontecimento da sua vida 

pessoal num local público, como acontece no Teatro Playback, é convidado a transformar 

em narrativa algo que poderá ser intimo ou privado e, nessa medida, pertencente à sua 

região de bastidores – algo que, de outro modo, poderia não trazer para a região da fachada, 

                                                            
93 De acordo com a teoria psicanalítica, o aparelho psíquico é estruturalmente composto por três instâncias: o 
ego, instância lógica que medeia entre os desejos internos e as limitações exteriores (introduz o princípio da 
realidade); o super-ego, instância de controlo, crítica e moralizadora e o id, instância regida pelo princípio do 
prazer, na qual se alojam as pulsões primitivas. Em ternos topográficos, a actividade psíquica será consciente 
(relativamente a conteúdos directamente acessíveis pela consciência), inconsciente (não acessível 
directamente) e subconsciente (conteúdo transitório, temporariamente inacessível, mas que se pode tornar 
consciente). Vd. Dorling Kindersley, op. cit.: pp. 627, 639, 903, 1012 e 1015.  
94 Freud in N. Field, “Listening with the body” in British Journal of Psyicotherapy, N.º 5, 1989, p. 512 apud Rowe, 
2007: p. 113 
95 Vd. a propósito Rowe, 2007.: pp. 114 e segs. 
96 Cf. Rowe, 2007: pp. 43 e segs.. 
97 Vd. P. Clarkson, The Therapeutic Relation, 1995 e D. Feasey, Good Practice in Psychotherapy and Counselling, 2000 
apud Rowe, 2007: p. 177. 



34 

onde a identidade e a representação privada se apresentam ao outro98. A transferência e a 

identificação são propiciadas sem que vigorem protocolos terapêuticos. 

Importa sublinhar, contudo, que o processo do Playback se presta ao 

desenvolvimento profissional da técnica em ambiente terapêutico - hospitais, consultórios, 

salas de terapia de grupo - nos quais é possível assegurar a vigência de tais protocolos. De 

acordo com a especialização e âmbito de exercício, é manifesta a existência de companhias 

teatrais de Playback e grupos objectivamente terapêuticos (note-se que Playback se 

desenvolveu e continua a ser aplicado como variação do Psicodrama, tanto na área clínica 

como na gestão de pessoas em recursos humanos, como já exemplificámos). 

Nos grupos para os quais a dimensão artística é mais importante, a cura persiste 

como aspecto indissociável do Playback, mas «um terapeuta num hospital [como noutro 

contexto de terapia, auto-ajuda ou desenvolvimento pessoal] utilizará um conhecimento 

terapêutico sofisticado que não será necessário com plateias comuns»99. 

Ainda assim, a feminista Hélène Cixous alerta para a perversidade do prazer 

mimético da identificação do próprio actor, que se torna ou que “habita” o outro em palco 

ou na fantasia do espectador. Cixous classifica esta identificação de imperialista e narcisista 

– o actor não perde nada; antes se apropria de outro e se amplia num “nós” autoritário, que 

nega a distância e a diferença100. Com efeito, as diferenças de género, etnia e compleição 

são muitas vezes dirimidas na escolha que o narrador faz do seu actor, por ausência de um 

“duplo” mais semelhante, ou por outro qualquer motivo. 

Brecht propõe que o actor não se identifique com as personagens, mas que as 

descubra e demonstre. Tal como o Teatro do Oprimido, o Playback acolhe bem a proposta 

que Brecht faz, de que o público esteja sempre consciente da ilusão teatral e da natureza 

mutável da realidade: o narrador comenta a acção de uma posição destacada; o actor do 

narrador pode exprimir em breves palavras, e enquanto performer, os problemas que 

enfrenta na representação; os actores podem optar por metáforas, que permitem a 

abordagem da história sem o risco da interpretação naturalista; o actor do narrador é 

sempre cauteloso relativamente à identificação emocional com o narrador. Naturalmente, 

                                                            
98 A propósito das regiões de fachada e bastidores, vd. Erving Goffman, A Apresentação do Eu na Vida de Todos 
os Dias, 1993: pp. 129 e segs. 
99 Salas, 2000: p. 140 (adap.). 
100 Cf. referência de E. Diamond, “The Violence in ‘We’: Politicizing Identification” in J Reinelt e J. Roach 
[Ed.], Critical Theory and Performance, 1999 apud Rowe [em linha], s.d.: p. 4. Sobre a resolução brechtiana, vd. Id., 
Ibidem: p. 9. 
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no Playback a matriz geradora das acções físicas não é o texto dramático como em Brecht 

(mesmo quando denunciado nas suas contradições), mas as narrativas do público101. 

Para além desta visibilidade do processo teatral e tendo em vista o perfilamento 

ético da representação do outro (playing the other), Nick Rowe aponta a consciência da 

corporeidade vulnerável e mortal do actor, a sua sensibilidade à diferença e a sua condição 

de actor-cidadão que, de acordo com Jonathan Fox, leva o performer a actuar de acordo com 

o necessário para depois se fundir de novo no tecido social, sem buscar adulação. 

Finalmente, Rowe sublinha ainda importância das coisas simples, que fazem todos os dias 

extraordinários102. 

O Playback pressupõe a valorização e a verificação cumulativa destas condições e 

deve ser desenvolvido por grupos fixos ou estabilizados de performers dispostos a assumir e 

patentear as limitações do seu trabalho e a sua vulnerabilidade, face do narrador e ao 

público. Estes actores (e músicos, sempre que existam no grupo), conscientes da diferença 

e da alteridade, acautelam a presunção de que a experiência do narrador e a sua são 

equiparáveis, totais ou definitivas, preservando o cariz exploratório da actuação e 

permanecendo “entre” ou “a caminho” (in between), no que se refere ao significado último 

da sua interpretação e à representação das histórias do público. 

A técnica da “escuta com o corpo”, que consideramos de crucial no Playback, é 

informada pela correspondência ontológica entre o Ser Humano e o seu corpo. De acordo 

com Merleau Ponty, é o corpo que dá forma à vida do Homem, é através corpo que o Ser 

Humano se relaciona com o Mundo e nem um nem o outro poderiam existir sem estarem 

ligados. O corpo é o sujeito dos actos do indivíduo e também um agente que repete as 

acções da Humanidade, desde os seus primórdios. Este corpo não é, portanto autónomo 

nem auto-suficiente, como o universo de cada pessoa não é individual, mas sim uma 

herança colectiva e ancestral103.  

À qualidade corporal da escuta subjaz também a concepção holística do Homem, à 

luz da qual o corpo e a mente (ou o espírito) são inseparáveis. Ainda que contrária ao 

pensamento aristotélico, esta visão não é inovadora no Ocidente: em 1720, Julien Offay de 

                                                            
101 De acordo com Bonfitto (op. cit.: pp. 16 e segs. e pp 137 e segs.) o corpo, material primário na composição 
de acções físicas (material secundário), socorre-se sempre de matrizes, elementos e procedimentos de 
confecção (material terciário) para essa composição.  
102 Vd. Rowe [em linha], s.d. e Rowe, 2007: pp. 31 e segs.. 
103 Apud Sisko Peltoniemi, Listening With The Body On The Stage Of Playback Theatre [em linha], s.d.: p. 5. 
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la Mettrie escrevia já no seu livro “O Homem-Máquina” que corpo e alma «são feitos da 

mesma matéria»104.  

De uma perspectiva meramente psicossomática, dir-se-ia antes que corpo e mente 

formam uma unidade indissolúvel: «o corpo está imbuído em cores da mente e a mente 

está incarnada»105. A forma como nos posicionamos e movemos reflecte-se na qualidade da 

escuta, sendo possível analisar e corrigir vícios de postura e padrões de movimento 

corporal. A relação entre a cabeça e a coluna é muitas vezes rígida e de grande pressão na 

zona do pescoço, mas o exercício de tomar consciência da rigidez contribui para a sua 

mitigação, incrementando o conhecimento e o domínio do corpo106. 

Para a escuta corporal contribuem todos os sentidos implantados à flor da pele, 

enquanto instância mediadora entre o binómio corpo-alma, como um todo, e o espaço 

quinestésico, a que os japoneses chamam japoneses ma (espaço-tempo). Na verdade, o 

espaço entre os actores e o público não está vazio, não é neutro nem sagrado; pelo 

contrário, está imbuído de energia, apelando aos sentidos dos actores para que se 

posicionem nele, conscientes e de corpo inteiro107. Um posicionamento que Derrick de 

Kerckhove diria “ponto de existência”, por oposição a “ponto de vista”108.  

Da perspectiva do performer, a disponibilidade mental e a receptividade sensível são 

quase tão importantes quanto a abertura das narrativas produzidas pelo público. Os relatos 

desordenados e difíceis de seguir por ausência de padrão narrativo levantam problemas aos 

actores, mas as histórias organizadas, com princípio, meio e fim, repetidas pelo narrador 

noutros contextos limitam o improviso e a pesquisa simbólica.  

O actor de Playback simultaneamente teme e deseja o desalinho das histórias que só 

surgem (enquanto narrativas) no momento do próprio relato. O narrador, resolvido a 

partilhar “a sua história”, nem sempre sabe exactamente o que quer contar, acabando por 

compor a história no decurso da fase de entrevista, por associação de memórias diversas, 

                                                            
104 Apud Maxence Grugier, Esthetic of the cyborg, esthetic of mutation [em linha], 2000. 
105 Marion Rosen in Elaine Mayland, 1992 apud Peltoniemi, op. cit.: p. 4 (trad.). A citação supra está subjacente ao 
método Rosen, preconizado pela fisioterapeuta americana Marion Rosen. Este método visa o alívio da tensão 
muscular crónica e dos seus efeitos no corpo e mente, recorrendo ao toque directo e delicado (distinto da 
manipulação) e à escuta. «À medida que o relaxamento ocorre, e a respiração se torna mais profunda, podem 
emergir sentimentos, atitudes e memórias inconscientes». Vd. Marion Rosen, Bodywork [em linha], s.d. (trad.). 
106 Joan Arnold, Alexander Technique [em linha], s.d.. 
107 Vd. Cláudia Vau, Pele Comum - Considerações sobre o mito de Mársias e a intercepção cutâneo-espacial dos planos 
terrestre e celeste na arte contemporânea, 2007: pp. 1-2, 10 e 15-6. A propósito da concepção de espaço apresentada, 
vd. Derrick de Kerckhove, A Pele da Cultura, 1995: pp. 224-5 e Edward T. Hall, “A percepção do espaço – os 
receptores imediatos, pele e músculos” in A Dimensão Oculta, 1986: pp. 65 e segs.. 
108 Kerckhove, op. cit.: pp. 238.  
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inspiradas pelo tema do espectáculo e por histórias anteriormente representadas109. 

Contudo, as “boas histórias” para o Playback são qualitativamente distintas do mero “eu 

também”, permitindo que a singularidade do narrador e do seu caso adiram à narrativa 

como uma impressão digital, nos termos sugeridos por Benjamin110. A esta singularidade 

colam-se também os registos singulares de cada actor. 

A ideia de “essência” ou “coração” da história será «algo fluido e dinâmico que está 

a ser criado para servir o momento e o local» já que a «veracidade da narrativa 

autobiográfica é inevitavelmente inflectida pela necessidade de coerência, inteligibilidade e 

reparação do passado», não sendo possível «sustentar que existe uma correspondência 

directa entre a experiência do narrador e a narrativa que ele faz». De acordo com Rowe, 

alternativamente, deve conceber-se a verificação de um «processo cumulativo de mediação 

que começa com a experiência […] e se estende pelas narrativas subsequentes até (e depois) 

da representação»111. A representação teatral através do Playback será, assim, uma resposta e 

uma intervenção efectuada sobre a “narrativização” da história e não uma réplica da 

mesma, na sua “essência” como Jo Salas pretende. Dito de outra forma, a representação 

será uma actualização da história, que convocando material da própria história, mas 

também material decorrente do processo cumulativo de mediação, subjacente ao Playback. 

Para Salas a representação é insatisfatória quando o essencial da história se perde 

em detalhes desnecessários, numa interacção confusa entre os actores ou na necessidade de 

um deles se evidenciar. É peremptória ao afirmar que «a história tem de ser contada» 

através da representação112.  

Na verdade, a prestação dos actores apela muito mais para a reconstituição 

simbólico-afectiva das histórias no imaginário do narrador, e para uma leitura possível de 

alguns aspectos dessas histórias, do que para a sua reprodução dramática. Implicitamente, o 

narrador compreende que o actor de Playback não pode representar a sua história 

“correctamente” ou termos realistas, mas espera que ele, de alguma forma, crie em torno 

dela e a recrie. O que ele pede ao actor é que «encontre o espírito com o qual contou a 

história. O que é crucial é a tentativa do actor – não o resultado»113.  

                                                            
109 Vd. Rowe, 2007: pp. 32-6. 
110 Cf. Walter Benjamin, “The Storyteller: Reflections on the Words of Nikolai Levkov” in Illuminations, 1970: 
p. 92 apud Rowe, 2007: p. 37. 
111 Rowe, 2007: pp. 62-3 (trad., adap.) 
112 Salas, 2000: p. 31 [sic.].  
113 Penny, 2002 apud Rowe [em linha], s.d.: p. 7 (trad.). 
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Nick Rowe sugere que os actores não representam o essencial da história, mas que 

«lhe respondem a partir da sua subjectividade, parcialmente e através da dramaturgia da 

forma de Playback» que empregam114.  

A abertura das histórias encontra o seu duplo na “obra aberta” que a própria 

representação constitui. A acção dramática emerge ou é descoberta através da própria 

representação, quando o actor acolhe a narrativa de modo a fazer ressonância dela no 

contexto, espaço e tempo em que a propõe, trabalhando em conjunto com os restantes 

performers. Para além da singularidade dos actores, colam-se à representação a sinergia do 

grupo, o público, o local, as histórias e as representações anteriores. 

A entrega à representação conjunta suporta e protege o grupo e este, graças ao 

treino que adquire nos ensaios, com as histórias dos seus próprios membros, desenvolve 

uma propensão cúmplice para a protecção dramática dos narradores provenientes do 

público. É importante que o moderador, os actores e os músicos de Playback sejam também 

contadores de histórias, para que melhor possam imaginar a forma das histórias do 

público115.  

Todos os riscos da improvisação são solidários e deixam margem interpretativa ao 

narrador, para que este construa os seus significados. A abertura e a co-criação não 

dirimem, contudo, a responsabilidade do actor pela interpretação e pelo seu impacto no 

público. Esta responsabilidade tem de ser assumida a todo o tempo, já que a produção de 

significados é inevitável. Por mais provisória e relativa que a interpretação seja (se não 

precisamente por ser relativa e provisória) a representação emergente está sempre 

impregnada de sentido(s). 

Em face da necessidade de “fazer algo” ou de alimentar o espectáculo para 

entretenimento do público, o actor deve apurar a sua sensibilidade e obviar, quer a 

identificação excessiva, quer a caricatura. O actor tem de permanecer relacionalmente 

autêntico (não já autêntico em si mesmo), sem perder a noção de que se move nos meandros 

de uma história pessoal e de que a representação despoleta reacções no confronto com cada 

público e cada indivíduo, produzindo efeitos diversos. Uma vez mais, o sentido de 

vulnerabilidade complementa a sensibilidade do actor, facilitando o seu comprometimento 

para o trabalho de grupo e a sua abertura relativamente à história do narrador116. 

                                                            
114 Rowe, 2007: p. 37 (trad.).  
115 Vd. a propósito Salas, 2000: p. 31.  
116 Vd. Rowe, 2007: pp. 176-7. 
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CAPÍTULO II: ESTUDO DE CASO 

 

Delineado o contexto teórico em que nos movemos, apresentamos o objecto que 

mais particularmente nos ocupa. Referimo-nos ao desenvolvimento e adaptação do Teatro 

Playback por parte de primeiro grupo português que se dedica exclusivamente à sua prática.  

Integramos e estudamos este grupo, que se diz Teatro Imediato. Integramos e 

estudamos também o seu trabalho, que dizemos já mediado, nos termos aqui propostos.  

Fazemos reportar o nosso estudo a um período compreendido entre Outubro de 

2007 e Julho de 2008, correspondente à nossa própria experiência inicial de integração do 

grupo. Neste período, o Teatro Imediato debateu-se com as questões limite do Playback e 

que podemos condensar ou reformular no problema da aptidão ética, poética e terapêutica 

do Teatro Playback para a representação de todas as histórias, atendendo aos variadíssimos 

recursos da performance e dos actores (próprios e situacionais, físicos e psíquicos, culturais 

e criativos, afectivos e simbólicos). A relação entre representação e narrativa - no quadro de 

outras relações também relevantes - decorrerá sempre na mediação operada pelos recursos 

constitutivo da proposta cénica e pela sua recepção, na esfera do narrador e do público. 

Sabemos que as propostas cénicas visam o reconhecimento por parte da pessoa que 

dela participa como narrador e o eco da história no público, mas identificamos também os 

múltiplos os factores que concorrem para a representação, da narrativa oral e do contexto 

em que ela surge ao actor, imbuído de experiência pessoal, imaginário próprio e maior ou 

menor afinidade ideológica, cultural e afectiva com história. Este “material” de que o actor 

dispõe para compor a representação à luz do método de Stanislavsky, não será suficiente 

ou adequado para descrever e informar, per se, o trabalho do Teatro Imediato e dos actores 

de Playback em geral.  

Em bibliografia específica sobre Playback e na experiência do próprio Teatro 

Imediato persiste uma desconcertante bipolaridade, entre relatos emotivos de experiências 

performativas e a apologia brechtiana da demonstração teatral. Uma vez mais, impera a 

parcialidade e a desadequação: nem o afecto é a única leitura possível dos testemunhos de 

Playback, nem a demonstração asséptica será linearmente o legado de Brecht, como não 

será também esta a mais estruturante influência da técnica teatral que apreciamos. 

A utilidade terapêutica do Playback pode ser adequadamente aflorada na presença de 

actores ou moderadores com formação em Psicologia e Psicodrama, o que se verifica no caso 
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aqui analisado. O propósito de explorar a relação entre Teatro e terapia conta-se mesmo 

entre as motivações de alguns membros do Teatro Imediato para o seu ingresso no grupo117. 

Apontamos de seguida os objectos do nosso estudo de caso, esclarecendo depois 

acerca da especificidade do objecto que estudamos e da moldura metodológica do nosso 

estudo, enunciando as técnicas de investigação utilizadas. Com a exposição dos resultados 

apurados e a sua discussão, oferecemos um modesto contributo para a prática e para a 

teoria do Playback, no contexto nacional.  

Não se trata de um contributo acabado: esse desígnio estaria gorado à partida, já 

que o percurso experimental do Teatro Imediato prossegue ainda e porque a vertente 

prática do nosso estudo considera apenas num período restrito do seu desenvolvimento. É 

neste quadro (restrito e particular) que oferecemos a nossa “história”. 

 

II. 1. Objectivos do Estudo 

O objectivo geral do estudo e (da prática) do Teatro Playback no âmbito no nosso 

Mestrado é contribuir para sua divulgação e actualização teórica, por apelo à experiência do 

grupo Teatro Imediato. Tendo em vista a realização deste propósito, propomo-nos, mais 

especificamente: 

4) Validar significados alternativos da mimesis trágica, consentâneos com o conteúdo 

de interactividade e mediação do Teatro Playback; 

5) Identificar influências que o Teatro Playback transporta, no caso específico do 

Teatro Imediato;  

6) Confrontar o conteúdo ético e terapêutico do Teatro Playback com o trabalho 

desenvolvido pelo Teatro Imediato. 

 

II. 2. Teatro Imediato e Mediação Teatral 

Contactámos pela primeira vez com o Teatro Interactivo contexto de formação 

através de um Workshop de três meses, incluído no Curso de Interpretação de 2006/2007 

do Espaço Evoé, em Lisboa. Este Workshop incluía um módulo de Teatro Playback, 

ministrado por José Marques, oriundo do People Theatre de Camberra (Austrália). A nossa 

formação de base na técnica do Playback tem este perfilamento. 

                                                            
117 Vd. Quadro 2. 
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Em Junho de 2008, tomámos conhecimento da realização de, pelo menos, um 

Workshop de âmbito similar em Portugal, de 16 a 21 de Março de 2007, com enquadramento 

e público-alvo distintos, integrado no Programa de Férias da Páscoa do Museu Nogueira da 

Silva, em Braga. Desta experiência não é conhecido outro desenvolvimento, não obstante 

as nossas tentativas de contacto com a responsável pela iniciativa118.  

Na sequência do Workshop do Espaço Evoé, José Marques viria a fundar em Maio 

de 2007 aquele que podemos considerar o primeiro grupo português conhecido de Teatro 

Playback, e que integramos desde Outubro de 2007. A designação escolhida para o grupo - 

Teatro Imediato - recupera uma expressão já aqui cotejada, de Peter Brook, e aponta para o 

cariz instantâneo das performances de Playback. 

O Teatro Imediato atravessa, desde a sua constituição, um processo experimental de 

produção artística, tendente à adaptação da técnica e das formas de Teatro Playback à sua 

realidade contextual. Este trabalho, ainda em curso, beneficia do contributo de todos os 

membros do grupo: 4 homens e 6 mulheres, com idades compreendidas entre os 26 e os 54 

anos, de diferentes áreas profissionais e académicas, da Psicologia à Comunicação. Metade 

do grupo formação tem experiência artística prévia, em Teatro ou em Dança119. 

 

Quadro 2: Identificação e caracterização do grupo Teatro Imediato. 

Nome Idade
Área(s) de 

Formação 

Data de Integração 

no Grupo 

Motivação para 

Integração do Grupo 

Ana Jorge 32 

Psicologia 

Dança e 

Biodança 

Maio de 2007 

Fazer Teatro de 

interacção com o 

público, com expressão 

corporal. 

António 

Vicente 
26 

Gestão 

Imobiliária 
Maio de 2007 

Fazer Teatro a partir da 

experiência vivencial do 

público. 

                                                            
118 Cf. Ana Paula Proença, Há Teatro no Museu. Jogo dramático em contexto de formação – Programa para Férias. [em 
linha], 2007. Este Workshop destinava-se a crianças e jovens dos 7 aos 15 anos e abrangia, tal como o Workshop do 
Espaço Evoé, o Teatro Playback e o Teatro do Oprimido, mais concretamente o Teatro Fórum (no Evoé, o 
módulo de Teatro do Oprimido foi ministrado por Magda Novais e incidiu sobre o Teatro Fórum e o Teatro 
Debate). 
119 O grupo é identificado e caracterizado no Quadro 2, a partir de dados disponibilizados pelos respectivos 
membros, para efeitos deste estudo. O Quadro não contempla membros que integraram o grupo, mas que o 
abandonaram antes da primeira apresentação de Teatro Playback considerada no nosso estudo (Maio de 2008).  



42 

 

Nome Idade
Área(s) de 

Formação 

Data de Integração 

no Grupo 

Motivação para 

Integração do Grupo 

Carla 

Quaresma 
- 

Enfermagem 

Pedopsiquiatria 
Outubro de 2007 - 

Cláudia 

Vau 
31 

Comunicação / 

Relações Públicas 

Teatro e Playback 

Outubro de 2007 

Fazer Teatro Interactivo 

e explorar o Playback, em 

particular. 

Hugo 

Guerreiro 
- - Março de 2008 - 

José 

Marques 
54 

Letras e Direito 

Teatro 

Teatro Playback 

Maio de 2007 

Desenvolver o primeiro 

Grupo de Teatro 

Playback em Portugal, 

criar uma comunidade 

para vivência e 

experimentação em 

Teatro e terapia. 

Patrícia 

Gonçalves 
31 

Biologia Marinha 

(Investigação) 
Junho 2007 

Desenvolvimento 

pessoal e aprendizagem 

das técnicas de Teatro 

Playback. 

Paula 

Gomes 
38 

Edição 

Teatro e Playback 
Outubro de 2007 

Gosto pelo Teatro em 

geral e pelo Teatro das 

emoções, em particular. 

Tiago 

Figueiredo 
34 Psicologia Outubro de 2007 

Exploração e 

aprofundamento da 

relação Teatro-terapia. 

Virgínia 

Soares 
45 

Engenharia dos 

Materiais  

Teatro e Playback 

Outubro de 2007 

Experiência de 

compreender e ser 

compreendida no 

Playback e a adrenalina 

da improvisação. 
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Desde a sua constituição e até Julho de 2008, o Teatro Imediato promoveu cinco 

performances de Teatro Playback em Lisboa, perante amigos do grupo e públicos 

homogéneos, em face dos temas propostos em cada um dos casos. Os locais escolhidos 

para estas performances foram: a “Casa Lilás”, lar de acolhimento de crianças e 

adolescentes da “Associação Novo Futuro” (em Julho de 2007 e Junho de 2008); “O 

Nosso Espaço” (representação para os amigos, em Julho de 2007), a “Oficina da Pessoa” 

(representação para os amigos em Maio de 2008) e na “Solim - Solidariedade Imigrante”, 

Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes (em Julho de 2008). 

 

Gráfico 1: Participação dos membros do Teatro Imediato em performances de Teatro Playback 
(N=10). 
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Como antes referimos, o presente estudo reporta-se ao trabalho desenvolvido pelo 

Teatro Imediato num período restrito (de Outubro de 2007 a Julho de 2008), 

contemplando os seus ensaios e as três performances públicas de Teatro Playback que o 

grupo promoveu no período de análise (a verde no Gráfico 1). 

As performances não incluídas no período de análise (a amarelo no Gráfico supra) 

são apenas consideradas na medida em que, em alguns casos, poderão ser objecto de 

opiniões sondadas relativamente a performances anteriores do Teatro Imediato, sempre e 

quando estas opiniões as contemplem como única referência precedente. 
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Nos ensaios, o Teatro Imediato desenvolveu jogos teatrais, exercícios de respiração, 

consciência corporal e dinâmica de grupo, preparando o exercício das técnicas de escuta, 

movimento e expressão que concorrem para a composição teatral, nas diversas formas de 

Playback.  

O Teatro Imediato explorou, designadamente, a Escultura Fluida, a Transformação, 

a forma de Pares e a História, experimentando também variações da História em 3 Frases, 

da História em Quadros e do Haicai Dinâmico no período estudado. Mais do que 

aperfeiçoamento da prestação técnica dos actores, no confronto com o modelo formal 

anteriormente apresentado, analisamos, contudo, o percurso global de desenvolvimento do 

grupo e um conjunto de questões relacionais inerentes a níveis de mediação patentes no 

Playback, de modo a verificar o seu significado neste caso.  

Não ousamos esgotar os níveis de mediação teatral do processo do Playback, mas 

dispomo-nos a analisar no caso em apreço: 1) a mediação dos rituais próprios do Teatro 

Playback; 2) a mediação dos actores entre a narrativa e a representação; 3) a mediação do 

moderador entre narradores e actores; 4) a mediação da própria representação entre os 

recursos dos actores e a narrativa; 5) e ainda a mediação da representação entre a história 

narrada e o público.  

Para consideração facilitada destes níveis de mediação por parte de amostras do 

universo do grupo e do universo do público das performances consideradas (graficamente 

indicado na página que se segue), equacionamo-los em termos de relação mediada, de 

harmonia com a lógica dialogante do Playback.  

A esta reformulação subjaz o juízo de que um dos termos (meio/mediador ou 

parte/pólo mediado) é inerente ou está implícito na relação invocada.  

Assim: 1) a relação com as regras e rituais do Teatro Playback permite avaliar a 

mediação ritual inerente a todo o processo do Playback, sem necessidade de alusão ao 

próprio sujeito inquirido, enquanto pólo mediado; 2) a relação do actor com o narrador e a 

sua história implica o processo de representação, através do qual esta relação pode ser 

avaliada; 3) a relação do moderador com o narrador e a sua história implica o “serviço” que 

o moderador presta aos actores e permite avaliá-lo; 4) a relação das representações com as 

narrativas pressupõe os recursos à disposição dos actores para a representação e permite 

avaliá-los; 5) finalmente, a relação das representações com o público implica o “serviço” 

prestado pela representação à história narrada e permite avaliar a qualidade desse “serviço”. 
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Gráfico 2: Participação do público em performances de Teatro Playback (N=25). 
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II. 3. Metodologia: Técnicas e Vicissitudes  

Para satisfação dos objectivos delineados, integrámos e estudámos o caso do Teatro 

Imediato empregando uma metodologia mista (qualitativa e quantitativa). No que se refere 

às técnicas utilizadas, optámos pela triangulação, recorrendo ao questionário, à observação 

participante e à entrevista anónima e informal. 

A dimensão qualitativa do nosso estudo, que redundou na recolha de dados 

descritivos, prevalece sobre a dimensão quantitativa. Sempre que possível e adequado, os 

dados qualitativos e quantitativos são usados para validação, infirmação, completamento ou 

correcção recíproca.  

O questionário foi o único instrumento de recolha de dados que concebemos para 

este estudo e que, de facto, pudemos implementar. Produzido e aplicado em duas versões 

(uma destinada aos membros do grupo, outra ao público), este instrumento permitiu-nos 

sistematizar a colação de dados relativos à eventual evolução do Teatro Imediato, do ponto 

de vista do grupo e do ponto de vista do público, no tocante às questões relacionais já 

apontadas.  

O questionário era composto por cinco questões (variáveis) de resposta fechada e 

escolha múltipla, havendo ainda, em cada uma das questões, uma opção de resposta aberta, 

nos termos constantes do Quadro 3. As opções de resposta propostas (categorias) 

procuraram contemplar várias perspectivas possíveis e compreensíveis para as amostras, 

sendo a colação de respostas abertas obviamente posterior à análise dos dados recolhidos.  
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Quadro 3: Variáveis e categorias de resposta do questionário. 

Variáveis 

(Questões) 
Categorias de Resposta 

Q
.1

 - 
Re

laç
ão

 (d
o 

gr
up

o 
ou

 d
o 

pú
bl

ico
)  

co
m

 a
s r

eg
ra

s e
 ri

tu
ais

 d
o 

Pl
ay

ba
ck

. 

1.1 - Bases teóricas importantes para o trabalho de adaptação da técnica à 

nossa realidade (questionário destinado a actores) ou bases importantes 

para aproximação à técnica (questionário destinado ao público). 

1.2 - Orientações úteis, que transmitem segurança aos actores (questionário 

destinado a actores) ou preparação útil, que transmite segurança e 

desembaraça o público (questionário destinado ao público). 

1.3 - Formalismos teóricos que podem ou devem ser ajustados à nossa 

realidade (questionário destinado a actores) ou à realidade concreta do 

público (questionário destinado ao público). 

1.4 - Aspectos teóricos limitativos do trabalho criativo dos actores 

(questionário destinado a actores) ou rituais invasivos que intimidam ou 

inibem o público (questionário destinado ao público).  

1.5 - Aspectos teóricos não vinculativos ou pouco relevantes para a prática 

(questionário destinado a actores) ou para a adesão do público 

(questionário destinado ao público) 

1.6 – Outra resposta (aberta): 

- Tiram da zona de conforto mas, ao mesmo tempo, fomentam abertura à 

participação (público). 

Q
.2

 - 
Re

laç
ão

 d
o 

ac
to

r c
om

 o
  

na
rr

ad
or

 e
 a

 su
a 

hi
st

ór
ia 

2.1 - Distanciamento e não julgamento, para representações de baixo 

envolvimento pessoal. 

 2.2 - Atenção e de escuta com o corpo, buscando o essencial da história. 

2.3 - Empatia e generosidade, tentando colocar-se no lugar dos 

personagens. 

2.4 - Entretenimento, buscando agradar ao narrador e ao público com a 

representação. 

2.5 - Desinteressada ou enfadada, aguardando o momento da 

representação. 
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Variáveis 

(Questões) 
Categorias de Resposta 

Q
.2

 - 
Re

laç
ão

 d
o 

ac
to

r 
co

m
 o

  n
ar

ra
do

r e
 a

 su
a 

hi
st

ór
ia 

(C
on

tin
ua

çã
o) 2.6 - Outras respostas (abertas): 

- Equilíbrio entre distanciamento e envolvimento pessoal (actores). 

- Parcialmente, entretenimento. A neutralidade pode parecer desinteresse 

(público). 

Q
.3

 - 
Re

laç
ão

 d
o 

co
nd

ut
or

/m
od

er
ad

or
 

co
m

 o
 n

ar
ra

do
r e

 a
 su

a 
hi

st
ór

ia 

3.1 - Distanciamento e não julgamento, para resumos de baixo 

envolvimento pessoal. 

3.2 - Atenção e de escuta activa, buscando sublinhar o essencial da história. 

3.3 - Empatia e generosidade, tentando colocar-se no lugar dos 

personagens. 

3.4 - Entretenimento, buscando agradar ao narrador e ao público com a 

representação. 

3.5 - Desinteressada ou enfadada, aguardando o momento da 

representação. 

3.6 - Outra resposta (aberta): 

- Equilíbrio entre distanciamento e envolvimento pessoal (actores). 

Q
.4

 - 
Re

laç
ão

 d
a 

re
pr

es
en

ta
çã

o 
do

s a
ct

or
es

 
co

m
 a

 h
ist

ór
ia 

na
rr

ad
a 

4.1 – Procura ser uma imitação literal. 

4.2 - Procura reproduzir o essencial. 

4.3 – Procura recriar simbolicamente o essencial. 

4.4 - Procura ser uma interpretação criativa. 

4.5 - Procura ser uma leitura subjectiva. 

4.6 - Outra resposta (aberta): 

- A representação de um pormenor diferente da história, fez pelo narrador 

o equivalente a anos de terapia. 
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Variáveis 

(Questões) 
Categorias de Resposta 

Q
.5

 - 
Re

laç
ão

 d
a 

re
pr

es
en

ta
çã

o 
do

s a
ct

or
es

 c
om

 p
úb

lic
o 

5.1 – Procura ser agradável, divertida ou prazenteira. 

5.2 – Procura fazer ressonância simbólica da história da narrada. 

5.3 – Procura fomentar reflexão acerca do essencial de cada história. 

5.4 – Procura fomentar disponibilidade para a escuta do outro e das suas 

histórias. 

5.5 – Procura gerar confiança e vontade para a partilha de histórias e sua 

representação pelos actores. 

5.6 – Outra resposta (aberta): Sem ocorrências. 

 

As questões foram colocadas por apelo a dois momentos distintos. Aos membros 

do grupo foi sugerida a consideração de um primeiro momento, coincidente com o início 

do período de análise e com os primeiros ensaios do grupo, na sua composição aqui 

considerada (momento adiante aludido como “primeiros ensaios”) e um de segundo 

momento, tendencialmente coincidente com a recta final do período de análise e com a 

performance do Teatro Imediato na “Solim” (adiante aludido como “última 

apresentação”).  

Aos respondentes do público foi solicitada a consideração de performances do 

Teatro Imediato a que pudessem ter assistido anteriormente (“apresentações anteriores”) e 

da performance na qual foi aplicado o questionário (“última apresentação).  

No que se refere às restantes técnicas de recolha de dados aplicadas, assumimos a 

contingência do nosso estudo. Pertencendo ao grupo Teatro Imediato e tomando parte 

activa, criativa e interessada no seu trabalho, pudemos notar sem anotar todos dados do 

seu desenvolvimento que a experiência nos permitiu testemunhar.  

Mais do observar e entrevistar, dialogámos e participámos de forma implicada e 

interessada nos ensaios e performances do grupo – um grupo informado e anuente, 

relativamente a este estudo, mas que não quisemos nem pudemos perturbar com evidência 

ostensiva de interesse académico. Sobrepôs-se o interesse da preservação da integridade do 

nosso objecto de estudo, em processo de desenvolvimento. 
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Foi também, manifestamente, o nosso interesse prático e artístico que prevaleceu, 

atendendo à importância do contributo de todos os membros, sem excepção, para os 

resultados alcançados pelo grupo. Para não enviesarmos a nossa prestação e o percurso do 

Teatro Imediato – que se estende para além do âmbito e do período de análise do nosso 

estudo – limitámos o nosso estudo, prescindindo de notas e registos de áudio ou vídeo no 

decurso de ensaios e performances públicas. Ainda assim, em duas das performances foi 

possível fotografar, com a colaboração de membros do grupo e o consentimento do 

público. 

A natureza participante da nossa observação, que contrariou e imperou sobre a 

regularidade da recolha de dados no decurso dos processos de que tomámos parte, 

permitiu, ainda assim, a colação de notas posteriores, coligidas nos momentos finais de 

ensaios e diálogos posteriores a performances, consagrados à revisão, avaliação e discussão 

dos resultados alcançados pelo grupo. As entrevistas, que prevíamos semi-estruturadas, 

foram contingentemente conduzidas nestes mesmos momentos, por indisponibilidade dos 

membros do grupo e inacessibilidade do público noutro contexto, figurando o seu registo 

nas nossas notas, muitas vezes como comentários de terceiros não identificados aos nossos 

registos de observação participante, que inspiram a generalidade das nossas perguntas. As 

notações de “entrevista” referem apenas se o interpelado pertence ao público ou ao grupo. 

Às nossas notas, somam-se os e-mails trocados entre os membros do grupo, a 

propósito de ensaios, performances, reuniões, oportunidades de formação e publicações 

relativas ao Teatro Playback. 

 

II. 4. Resultados 

Em sede de apresentação e discussão de resultados, autonomizamos o relato o 

percurso do Teatro Imediato, por apelo a registos escritos e fotográficos que apontam para 

questões qualitativamente distintas das variáveis do questionário, e que são incontornáveis 

na avaliação do trabalho desenvolvido pelo grupo.  

Articulamos depois os resultados apurados com base na análise dos dados do 

questionário aplicado ao grupo, com alguns registos de observação participante (notas e 

imagens) e opiniões manifestadas em contexto de entrevista informal por membros do 

grupo, no tocante a aspectos coincidentes ou próximos das questões cobertas pelo 

questionário. Apresentamos de seguida os resultados atinentes à perspectiva do público e 

finalmente, discutimos as nossas constatações, apontando-lhes significados e vicissitudes.  
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II. 4.1. Percurso do Teatro Imediato    

A primeira parte do período analisado (Outubro de 2007 a Abril de 2008) 

caracterizou-se por alguma instabilidade a nível de condições práticas para 

desenvolvimento de trabalho artístico, por parte do Teatro Imediato. A implicação e 

responsabilização dos membros do grupo na superação de obstáculos externos foram o 

primeiro esforço conjunto, indiciando uma partilha de tarefas que já caracterizava o Teatro 

Imediato, antes do período de análise. Esta cultura, instituída no grupo e declarada, 

funcionou como “barreira à entrada” para novos membros e determinou a selecção do 

restrito conjunto pessoas, que como nós, desejava integrar o projecto em Outubro de 2007 

e também em momentos posteriores, nos quais o grupo se voltou a abrir para incorporação 

de novos elementos. 

 

Quadro 4: Locais de ensaio do Teatro Imediato no período de análise. 

Outubro de 2007 a 

Dezembro de 2008 
Janeiro a Abril de 2008 

Maio a 

Julho de 

2008 

O primeiro local escolhido 

foi a “Fábrica Braço de 

Praça” (em Braço de Prata), 

que disponibilizava uma sala 

para o ensaio semanal.  

Dada a multiplicidade de 

eventos e afectações 

alternativas das diversas salas 

da Fábrica Braço de Praça, o 

espaço livre para o grupo 

nem sempre era o mesmo 

ou estava assegurado no 

horário dos ensaios, o que 

levou mesmo à interrupção 

dos ensaios em Dezembro 

de 2007.  

Para obviar indisponibilidades imprevistas 

de local de ensaio e permitir o 

desenvolvimento de trabalho, em Janeiro 

os ensaios foram retomados, 

alternadamente, em casa de dois membros 

do grupo até ao arrendamento semanal de 

uma sala no “Fórum Dança” (na Baixa de 

Lisboa) em Março de 2008. 

Também este espaço se revelou 

inconstante, obrigando o grupo a cancelar 

ensaios, por utilização do espaço de ensaio 

para outras finalidades, em datas e horários 

coincidentes com os ensaios do Teatro 

Imediato. Uma vez mais, a alternativa 

encontrada para prosseguir foi a realização 

de ensaios em casa de membros do grupo. 

Em Maio de 

2008, o 

grupo 

conseguiu 

finalmente 

garantir o 

arrendamento 

de uma sala 

fixa para o 

seu ensaio 

semanal da 

“Oficina da 

Pessoa”, no 

centro de 

Lisboa. 
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O mês de Outubro de 2007 foi inteiramente dedicado à pesquisa e selecção de 

locais apropriados para os ensaios, com a cooperação de diversos membros do grupo, mas 

com um empenho efectivamente constante de dois elementos e mais duas pessoas, que 

então faziam também parte do Teatro Imediato. Não obstante os esforços do grupo e a sua 

pró-actividade na busca de alternativas, os constrangimentos relativos ao local de ensaio 

prolongaram-se até Maio de 2008, limitando significativamente os progressos do grupo. 

A realização irregular dos ensaios e a indisponibilidade alternada de actores do 

grupo desmotivaram e desmobilizaram dois membros. Por sua vez, a desistência destes 

membros (no final de 2007) e o interesse de amigos do grupo pela técnica, levaram ao 

acolhimento de “convidados” em certos ensaios, para divulgação do Playback e eventual 

integração de novos elementos, tendo em vista a garantia de um número mínimo de 

pessoas (sete a oito) para ensaios produtivos120. 

Formador inicial, líder e coordenador do grupo, José Marques focalizou o Teatro 

Imediato, primeiro nos objectivos práticos, atinentes a condições e locais de ensaio, e 

posteriormente no desenvolvimento da técnica do Playback, na busca de locais para as 

performances do grupo e na construção de uma rede de parceria experimental entre os seus 

membros. O envio regular de e-mails com pontos de situação relativamente a avanços e 

recuos, com o reporte ou reconhecimento de funções aceites pelos diferentes membros e 

com a solicitação de outros contributos manteve o grupo orientado para o trabalho a 

desenvolver, nos diversos momentos da vida do grupo, enquanto tal. 

Sem imposição ou explicitação peremptória de padrões formais e processuais, o 

grupo estava inicialmente inseguro relativamente a uma técnica teatral que foi, afinal, pouco 

familiar e irregularmente praticada até Maio de 2008. Nos primeiros meses, para além de 

condições de trabalho, o grupo procurava, acima de tudo, indicações técnicas inteligíveis 

para moldagem da interpretação e das performances públicas, confrontando José Marques 

com tal necessidade e interesse.  

Assim, no período de instabilidade e irregularidade dos ensaios motivado pelas 

sucessivas mudanças de local de ensaio (correspondente às duas primeiras fases, descritas 

no Quadro 4) José Marques deu resposta às expectativas do grupo disponibilizando 

primeiro, em Novembro de 2007, o livro “Playback Theatre: uma nova forma de expressar 

ação e emoção” (de 2000) - tradução brasileira do livro Improvising Real Life, de Jo Salas 

                                                            
120 Hugo Guerreiro viria a integrar o grupo em Março de 2008, data em que Carla Quaresma, indisponível nos 
primeiros meses, regressou também aos ensaios. 
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(1993) - e depois, em Março de 2008, o DVD Performing Playback Theatre (de 2006), já 

visualizado pelo grupo na sua composição anterior a Outubro de 2007. 

Em Fevereiro, José Marques partilhou ainda com o grupo informação relativa a um 

curso-base (core-training) de Teatro Playback, ministrado pela Escola de Teatro Playback (School 

of Playback Theatre) da Grã-Bretanha, cujo período de realização, em Belfast, coincidiria com 

as férias de Verão da generalidade dos membros do Teatro Imediato. A informação 

mobilizou a inscrição de metade do grupo neste curso, previsto para Agosto, mas a formação 

viria a ser cancelada. A alternativa proposta pela Escola foi um curso-base em Oxfordshire, 

no mês de Setembro, para o qual a disponibilidade dos membros do grupo era menor. Não 

pudemos confirmar a nossa participação neste curso em tempo útil, por motivos 

profissionais e académicos, mas José Marques e Virgínia Soares puderam inscrever-se e 

viriam depois a frequentá-lo, com benefícios para o desenvolvimento do grupo. 

Como líder (informal mas reconhecido), José Marques não pretendia impor padrões 

técnicos, que considerava secundários e limitativos para a adaptação do Playback ao 

contexto do grupo, a partir da base mínima partilhada. A disponibilização do livro e do 

DVD antes referidos visou também a elucidação do grupo, relativamente às 

potencialidades experimentais do Playback. 

Uma vez reunidas condições essenciais de trabalho, José Marques quis assegurar o 

nível de participação nos ensaios para boa preparação e treino regular de narração, 

moderação e representação, com alternância de posições entre os membros do grupo, 

condução e responsabilidade partilhadas. Definiu, para tanto, objectivos de envolvimento 

(da assiduidade e à contribuição para a evolução do colectivo) a partir de Maio de 2008. 

José Marques era detentor de um domínio da técnica do Playback consideravelmente 

superior ao nível médio do grupo, mas a postura que assumiu foi, acima de tudo, a de um 

membro facilitador do desenvolvimento do Teatro Imediato. Apesar do seu ascendente, no 

seio do grupo ele não representava, portanto, o papel de encenador, mas sim de actor. 

Como os restantes elementos do grupo, nos ensaios José Marques foi também narrador e, 

para que os restantes actores pudessem contar histórias e representar com a máxima 

frequência, foi recorrentemente o moderador, no contexto específico da prática do 

Playback, tanto nos ensaios como nas performances do grupo. 

Sem prescindir da manifestação de opiniões e críticas, quanto aos caminhos a 

seguir, José Marques estimulou, num grupo hesitante à partida, a experimentação e a 

adaptação do Teatro Playback ao grupo, aos seus membros e ao público das performances. 
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Uma parte do grupo – na qual nos incluímos – permaneceu cautelosa relativamente às 

inovações a introduzir, mas a pesquisa e a exploração foram, ainda assim, mantidas como 

lógica de desenvolvimento do trabalho grupo.  

No seu período mais produtivo, o Teatro Imediato constatou a pertinência das 

críticas mais severas que o Playback suscita, debatendo-as e confrontando-as com as 

vicissitudes e limitações mais específicas dos seus membros, com a experiência dos 

Psicólogos do grupo, e ainda com a pesquisa e leitura individual de textos relativos ao 

Teatro Playback. Um destes textos, que foi também disponibilizado por José Marques, 

revelou-se particularmente proveitoso para os actores do Teatro Imediato e é, por isso, 

referenciado nos nossos parcos registos de observação participante. 

Os resultados iniciais do grupo inspiraram debate entre os seus membros a propósito 

de duas questões: a superação da interpretação naturalista e demasiado “literal” da narrativa 

(acima de tudo por parte dos membros com formação prévia em Teatro) e a receptividade 

ou disponibilidade do actor para escutar o outro (narrador e restantes actores).  

A primeira questão foi sistematicamente abordada nos ensaios e reuniões de 

avaliação das performances. Para fazer face à resistência instalada nos actores mais 

“convencionais”, o grupo insistiu na interpretação das mesmas histórias, uma e outra vez, 

do decurso de vários ensaios, ora pelos mesmos actores, ora por actores diferentes, para 

percepção clara das variadíssimas possibilidades de representação das narrativas. Este 

processo foi frutífero, para os resultados globais do grupo, com maior ou menor grau de 

satisfação pessoal, por parte dos actores que inicialmente se sentiam mais limitados. 

A segunda questão (receptividade e disponibilidade para a escuta do outro) 

começou por ser ponderada por apelo à qualidade física, dinâmica e espacial das 

representações. Nos primeiros ensaios e, pontualmente, nas performances, José Marques 

apontava a escassa utilização de níveis na construção de Esculturas Fluidas e a duração 

excessiva das representações, sugerindo em Maio de 2008 a leitura de um texto já 

contemplado no enquadramento teórico do nosso estudo e recomendado pela School of 

Playback Theatre, acerca da “escuta com o corpo” 121. A transposição do conceito de “escuta 

com o corpo” para exercícios desenvolvidos nos ensaios a partir dessa altura repercutiu-se 

numa sensível melhoria da prestação do grupo.  

Este texto inspirou exercícios importantes nos ensaios do Teatro Imediato. Na fase 

inicial, de preparação e aquecimento, os membros do grupo passaram a explorar, entre si, o 
                                                            
121 Peltoniemi, op. cit. [em linha], s.d.. 
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toque de relaxamento da cabeça e extensão espinal. Depois, no decurso de dois ensaios, 

agruparam-se em pares, compostos por um narrador e um actor, que experimentaram 

diferentes graus e focos de atenção (por parte do actor), proximidade física, expressividade 

e entoação (por parte do narrador), sob o olhar atento do grupo.  

Nestes exercícios, o Teatro Imediato constatou de forma clara que a representação 

era mais fraca, em termos de revisão da história, quanto existia um fraco envolvimento 

físico, perceptivo, cognitivo e emotivo, quer por parte do actor (por exemplo, quando 

permanecia de costas durante a narração), quer por parte narrador (quando este não 

associava qualquer emoção ou gesto à narração). Diversamente, o actor destrinçava mais 

detalhes importantes para uma boa representação, para além do próprio relato oral, quando 

ouvia atentamente um narrador que demonstrasse expressividade consentânea com o teor 

da história e que estivesse suficientemente próximo do actor, para permitir a observação ou 

apreensão sensorial de gestos, tiques, expressões faciais, pausas e ritmo de respiração.  

Apreendida a fórmula adequada de escuta, o Teatro Imediato elevou o seu patamar 

de exigência, quanto à receptividade dos actores para a captação do essencial das histórias e 

à sua relação em palco, na construção conjunta das representações. 

Nos últimos meses (Junho e Julho de 2008) o Teatro Imediato demonstrava já uma 

considerável capacidade crítica e alguma desenvoltura experimental na representação, em 

contexto de ensaio. O espírito de iniciativa de alguns membros e o carácter mais ousado de 

outros conduziram, à integração de novos exercícios de preparação nos ensaios (dança-duente, 

psicodança, técnicas de meditação e relaxamento, etc.). 

Nas performances abrangidas pelo presente 

estudo perspectivaram-se também os limites 

terapêuticos do Playback e a sua problemática ética, 

destacando-se o caso de um narrador que chorou ao 

contar a sua história, na última performance do 

grupo, na “Solim” (Julho de 2008). A discussão em 

torno destas limitações, nos ensaios e em reuniões de 

avaliação, terá ajudado o grupo a encarar as 

situações mais constrangedoras com o sentido de 

responsabilidade e o espírito de protecção 

necessários a prestações contextualmente satisfatórias, 

da perspectiva dos Psicólogos do grupo. Em todas as 

Ilustração 2: Cartaz elaborado pela 
“Solim” para a apresentação do Teatro 

Imediato (Julho de 2008). 



55 

performances, o esclarecimento prévio do público relativamente às “regras do jogo” foi 

considerado indispensável para que superação do incómodo inicial: a narração de histórias 

visava a sua representação imediata, para o público presente, naquela sala preparada pelo grupo 

para a performance. A evolução das performances foi, assim, um caminho espontaneamente 

percorrido, na relação dos membros do público entre si e destes com o Teatro Imediato. 

 

Ilustrações 3 e 4: Acolhimento do público e explicação do processo do Playback, por parte do 
moderador, na performance do Teatro Imediato na “Solim” (Julho de 2008). 

   

 

Foi sugerida por José Marques e anuída pelos Psicólogos e outros membros do 

Teatro Imediato a introdução de uma fase inicial de interacção directa e diálogo de todo o 

grupo com o público nas performances. Na primeira performance aqui considerada (para 

amigos, na “Oficina da Pessoa”, em Maio de 2008) o público participou mesmo nos 

exercícios de aquecimento do grupo, o que viria depois a ser considerado excessivo, para o 

nível de entrosamento pretendido nas performances. Manteve-se, contudo, o momento de 

diálogo e apresentação recíproca, com benefícios em termos de adesão do público e de 

construção de relações provisionais de confiança, para representações subsequentes. 

Para a apresentação recíproca, o moderador atribuía números aos membros do grupo 

e números ao público, para formar pares de actores (ou moderador) e indivíduos do público 

com o mesmo número. Estes pares juntavam-se depois para conhecerem o nome do seu 

parceiro, a sua ocupação, naturalidade e uma frase acerca do tema proposto para a 

representação. Na sequência desta conversa particular, cada um dos elementos das equipas 

apresentava publicamente o seu par, experimentando-se formas curtas de dramatização, com 

e sem o contributo do público. Na “Casa Lilás” (em Junho de 2008) o momento de 

experimentação do Playback por parte do público foi repetido na fase final da performance. 
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Ilustrações 5 e 6: À esquerda, membros do público da “Casa Lilás” (Junho de 2008) experimentam 
forma curta de Playback com o Teatro Imediato e, à direita, actor e membro do público da “Solim” 

(Julho de 2007) apresentam-se reciprocamente à audiência. 

               
 

No contexto no trabalho do Teatro Imediato, enquanto grupo experimental de 

Teatro Playback, a utilidade terapêutica desta técnica teatral foi muito mais constatada e 

debatida do que explorada, já que as performances do grupo não visavam o 

acompanhamento dos casos e histórias narradas (o processo do Playback circunscreveu-se 

ao contacto com o público no contexto das performances do grupo). 

Ainda assim, as entidades que acolheram performances não destinadas a amigos do 

grupo reconheceram a vocação do Playback para a mitigação contextualizada de angústias 

pessoais de públicos que partilham os mesmos problemas sociais. Uma vez descrito o 

processo do Playback, tanto os responsáveis da “Casa Lilás” como da “Solim” consideraram 

a experiência interessante e positiva para os seus “utentes”, manifestando a posteriori 

interesse em receber mais performances. 

As representações (perante outros membros do grupo e perante o público) eram 

propostas que os actores conjuntamente queriam e podiam fazer em cena, para acolhimento 

teatral da história narrada em ambiente não asséptico, ou seja, numa lógica de acção sobre o 

ambiente e reacção ao mesmo. A interpretação dos actores era a tentativa mais 

intencionalmente implicada de encontro com o narrador na sua história, no contexto 

específico da performance, sendo depois sujeita ao seu escrutínio. Nos ensaios, uma vez 

expressa a opinião do narrador, a prestação dos actores era também comentada pelo grupo. 

A vulnerabilidade dos actores e a incerteza subjacente à representação foram 

vividas como factores de desconforto pessoal, sujeitos a aceitação e superação gradual, mas 

não como problemas a solucionar em definitivo ou por esforço conjunto do grupo. Em 
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diferentes momentos, cada um dos membros do Teatro Imediato identificou limites 

pessoais, buscou soluções e progrediu mais ou menos, sem encontrar satisfação.  

O grupo comentou sempre os limites reconhecidos e, pontualmente, apontou 

limitações de membros específicos, mas o reconhecimento individual e as estratégias 

pessoais de adaptação (coping) prevaleceram sobre as observações e sugestões do grupo. 

Ainda assim, a evolução individual foi sendo apreendida como positiva para o grupo, 

revelando-se genuinamente colectiva a constatação de que um membro ultrapassava 

angústias individuais, sempre que isto se verificava, por exemplo, relativamente ao risco de 

tomar iniciativa em palco ou à resposta e suporte do outro, no espaço restrito de cena.  

 

II. 4.2. Rituais Imediatos   

A opinião do grupo quanto à relação ou mediação operada no seu trabalho pelas 

regras e rituais do Playback foi inquirida por questionário (variável Q.1) e está patente do 

Gráfico 3122.  

 

Gráfico 3: Distribuição das opiniões do grupo relativamente aos rituais do Teatro Playback (n=8). 
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122 Este Gráfico, como aliás os seguintes, é simplificado relativamente às categorias de resposta, indicando no 
eixo horizontal apenas a sua correspondência numérica, que apresentamos anteriormente, no Quadro 3. O 
teor de cada uma das categorias de resposta é recordado nos comentários que fazemos aos Gráficos. 
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De acordo com opinião dos respondentes – 80% (8/10) do universo dos membros 

do Teatro Imediato – as regras e os rituais do Playback são, em primeiro lugar, bases 

teóricas importantes para a adaptação da técnica (resposta 1.1) e, em segundo lugar, 

orientações úteis, para transmissão de segurança aos actores (1.2). O nível de adesão a cada 

uma destas categorias de resposta mantém-se no início dos ensaios e aquando da última 

performance considerada. 

Com menor representatividade no início dos ensaios, a opinião de que os rituais do 

Playback são formalismos teóricos a adaptar a realidade do grupo (categoria de resposta 1.3) 

registava um ligeiro incremento aquando da performance final. Neste momento, 

verificavam-se também incidências residuais (individuais) de opinião, que apontava para a 

percepção de regras e rituais como aspectos teóricos limitativos do trabalho criativo dos 

actores (resposta 1.4) e como aspectos teóricos não vinculativos ou pouco relevantes para a 

prática (1.5). 

 

II. 4.3. O Actor e a Narrativa   

Entre os primeiros ensaios e o momento da performance final acentuaram-se as 

principais opiniões iniciais do Teatro Imediato, quanto à relação dos seus actores com os 

narradores e as respectivas histórias (variável Q.2). Firmou-se, designadamente, a ideia de 

que tal relação é, em primeiro lugar, de empatia e generosidade (categoria de resposta 2.3). 

Em segundo lugar, a relação teria sido de crescente atenção e de escuta com o corpo, 

buscando o essencial da história (2.2). As opiniões apontam, assim, para os reflexos do 

trabalho desenvolvido pelo grupo ao nível da qualidade corporal da escuta. 

 

Ilustrações 7 e 8: Teatro Imediato escuta histórias do público da “Casa Lilás” para representação em 
forma curta (à esquerda) e forma longa (à direita), em Junho de 2008. 
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Gráfico 4: Distribuição das opiniões do grupo quanto à relação do actor com o narrador e a sua 
história (n=8). 
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Na fase inicial do período de análise, e a julgar pela opinião dos respondentes, a 

relação dos actores com narradores e narrativas caracterizava-se ainda por algum 

distanciamento e não julgamento, para representações de baixo envolvimento pessoal 

(categoria de resposta 2.1) e pelo propósito de entreter ou agradar (2.4), mantendo-se este 

objectivo aquando da última performance como posição marginal, com expressão 

equivalente a uma ideia de «equilíbrio entre distanciamento e envolvimento pessoal» 

(resposta aberta 2.6). Nenhum membro do grupo classificou a atitude dos actores como 

sendo de desinteresse ou enfadamento (categoria de resposta 2.5).  

 

II. 4.4. O Moderador e a Narrativa   

A relação do moderador com o narrador e a sua história (variável Q.3 do 

questionário) mereceu debate e ponderação, em diversos momentos do percurso do grupo. 

Em entrevista informal, todos os membros do grupo consideraram o papel do moderador 

fundamental, para que o próprio narrador refira, de facto, aspectos importantes na sua 

história, que quer ver representados (por vezes só se apercebe depois de foi omisso). 

Quanto a esta questão, o Gráfico 5 mostra o ligeiro agravamento da opinião que era 

já maioritária nos primeiros ensaios: relação do moderador com o narrador seria de atenção 

e de escuta activa, buscando sublinhar o essencial da história (categoria de resposta 3.2).  
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Gráfico 5: Distribuição das opiniões do grupo quanto à relação do moderador com o narrador e a 
sua história (n=8). 
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Aquando dos primeiros ensaios, verificava-se também, com menor 

representatividade, representatividade, a opinião de que a postura do moderador se 

caracterizava pelo distanciamento e não julgamento, reflectindo-se em resumos de baixo 

envolvimento pessoal (3.1). Já na última performance, o mesmo nível de representatividade 

correspondia já a uma ideia de empatia e generosidade, segundo a qual o moderador se 

tentaria colocar no lugar dos personagens (3.3).  

 

Ilustrações 9 e 10: Moderador do Teatro Imediato escuta histórias do público da “Casa Lilás”, em 
Junho de 2008 (à esquerda) e da “Solim”, em Julho de 2008 (à direita). 
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Residualmente, o grupo considerava ainda o moderador preocupado com o 

entretenimento do narrador e do público (3.4) nos primórdios do grupo e com o equilíbrio 

entre distanciamento e envolvimento pessoal na recta final do período de análise (resposta 

aberta 2.6 da amostra de actores). Tal como na questão anterior, nenhum membro do grupo 

optou pela resposta que acusava o moderador de se relacionar com narradores e histórias de 

forma desinteressada ou enfadada (3.5), fosse em que momento fosse.  

 

II. 4.5. A Representação e a Narrativa   

Entre os membros do Teatro Imediato é a relação da representação com a história 

narrada (variável Q.4) que motiva a mais pronunciada mudança de opinião entre o 

momento inicial e momento final do período de análise. As respostas mais representativas 

num e noutro momento têm uma aproximada, mas o grupo terá sido sensível a diferença 

de sentido existente entre a categoria de resposta 4.2 (correspondente à reprodução do 

essencial da história) e 4.3 (recriação simbólica do essencial da história).  

 

Ilustrações 11 e 12: Esculturas Fluidas apresentadas pelo Teatro Imediato na “Casa Lilás” (Junho de 
2008). 

   

 

De acordo com os respondentes, no início dos ensaios, as representações 

procurariam, acima de tudo, reproduzir o essencial das histórias (categoria de resposta 4.2). 

Procuravam também, em segundo lugar, ser interpretações criativas (4.4).  

Na última performance, o desígnio do maior número de actores seria já o de 

representar simbolicamente o âmago da história (4.3), enquanto que as preocupações 

secundárias no âmbito do grupo, seriam a reprodução do essencial das histórias (categoria 

de resposta 4.2, a mais importante nos primórdios do grupo, mas que decresce em 
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representatividade no último momento considerado) e a sua interpretação criativa (4.4, 

segunda categoria mais representativa do momento inicial, e que na performance final 

assume ligeiramente mais expressão).  

O Gráfico 6 espelha também respostas residuais, reportadas ao período dos 

primeiros ensaios, revelando concordâncias individuais com a busca da imitação literal 

(categoria de resposta 4.1), a leitura subjectiva (4.5) e ainda a própria recriação simbólica (4.3). 

 
Gráfico 6: Distribuição das opiniões do grupo quanto à relação da representação dos actores com a 

história narrada (n=8). 
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II. 4.6. A Representação e o Público   

A última pergunta do questionário aplicado aos membros do Teatro Imediato dizia 

respeito à relação da representação dos actores com público (variável Q.5), 

correspondendo à mediação operada pela representação, entre a história narrada e o público. 

No início do período considerado, e de acordo com as opiniões dos membros do 

grupo, a representação procurava, antes de mais, fazer ressonância simbólica da história da 

(categoria de resposta 5.2) e fomentar disponibilidade para a escuta do outro e das suas 

histórias (5.4). Procurava também, em segundo plano, fomentar reflexão acerca do essencial 

de cada história (5.3) e, em terceiro plano, ser agradável, divertida ou prazenteira (5.1).  

Aquando da performance do Teatro Imediato na “Solim”, em Julho de 2008, este 
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último propósito seria já residual de acordo com as 

respostas dos membros do grupo. Neste momento, a 

ressonância simbólica da história da narrada junto do 

público (5.2) seria já o principal objectivo da 

representação dos actores. Como propósitos de 

segunda ordem, surgiam no mesmo momento o 

fomento da reflexão acerca do essencial das histórias 

(5.3) e da disponibilidade para a escuta do outro 

(5.4). Em terceiro lugar importaria gerar confiança e 

vontade para a partilha de histórias e sua 

representação pelos actores (5.5) e ainda, 

residualmente, o agrado, diversão ou prazer do 

público (5.1). 

As actrizes com formação prévia em Teatro (desconfortáveis com o seu arreigamento 

naturalista) foram gradualmente explorando e partilhando metáforas nas performances. Esta 

crescente exploração ficou já patente nas respostas à questão anterior mas, de acordo com as 

próprias actrizes, o seu crescimento foi maior no confronto com a “diferença” do público 

(geração, cultura e até mesmo língua, como atrás indicia o cartaz da Ilustração 4). 

 

Gráfico 7: Distribuição das opiniões do grupo quanto à relação da representação dos actores com o 
público (n=8). 
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Ilustração 13: Escultura Fluida 
apresentada pelo Teatro Imediato 

na “Solim” (Julho de 2008). 
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II. 4.7. A Perspectiva do Público   

O questionário foi também aplicado, com a adaptação pertinente, ao público das 

performances abrangidas pelo período de análise, sendo possível recolher a opinião de dois 

indivíduos que assistiram à representação para amigos da “Oficina da Pessoa” (em Maio de 

2008), um membro do público da “Casa Lilás” (Junho de 2008) e cinco pessoas que 

assistiram à performance do grupo na “Solim” (em Julho de 2008). 

Na amostra de público – que corresponde 32% (8/25) do universo do público das 

performances do Teatro Imediato – apenas um dos respondente da “Oficina da Pessoa” 

estava em condições de reportar a sua resposta a mais do que uma performance. Na “Casa 

Lilás” alguns dos jovens e encarregados presentes na performance de Junho de 2008 já 

tinham assistido a uma performance anterior, o que não se verifica, contudo, no caso do 

único indivíduo deste público que respondeu ao questionário. 

Alguns elementos do público (de entre os que responderam e também de entre os 

que não responderam ao questionário), acederam manifestar a sua opinião quanto à 

prestação do Teatro Imediato em entrevista informal, depois da performance. Nessa 

medida, os resultados que apresentamos incluem referências a comentários do público não 

abrangidos pelo questionário, ainda que em alguns casos tenham sido motivados por 

questões constantes do mesmo. 

Na “Casa Lilás”, duas pessoas do público que já tinham assistido a uma 

performance anterior, consideraram o grupo mais seguro na sua performance. De acordo 

com um deles, o grupo já não parecia «nervoso, como se notava na primeira performance». 

Mais sólido, mas também mais «divertido e imaginativo» estava o Teatro Imediato, para o 

segundo interpelado. 

Na “Oficina da Pessoa” um dos membros do público tinha já feito parte do grupo 

e considerou-o também mais «atento, coeso e seguro» na representação. Um segundo 

membro do público, que tinha assistido a uma performance anterior do grupo referiu que o 

«Teatro Imediato está a fazer um percurso muito rico e interessante». 

Outros elementos deste mesmo público comentaram a experiência como sendo 

«interessante, mas não para toda a gente», «potencialmente perturbadora» e de grande 

«coragem dos actores. Arriscam muito ao entrarem em contacto tão directo com o público, 

sem saberem até onde as pessoas podem ir». Recorde-se que foi nesta performance (para 

amigos) que o público participou dos exercícios de aquecimento do grupo. 
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No que se refere especificamente aos aspectos relacionais inquiridos por questionário, 

seguimos a ordem de apresentação de resultados antes seguida para a amostra do Teatro 

Imediato, que corresponde aliás à ordem pela qual as questões foram colocadas nas duas 

versões do questionário. 

Para a maioria dos respondentes da amostra de público, os rituais do Playback eram, 

acima de tudo, bases importantes para aproximação à técnica (categoria de resposta 1.1), em 

segundo lugar uma preparação útil, que transmite segurança e desembaraça o público (1.2) e 

em terceiro lugar, para apenas ¼ dos respondentes, formalismos que podem e devem ser 

ajustados à realidade concreta do público (1.3). Em termos residuais, a mostra considerava 

também os rituais do Playback invasivos, intimidativos ou inibidores (1.4) e que, 

simultaneamente, tiram da zona de conforto mas, ao mesmo tempo, fomentam abertura 

para a participação (resposta aberta 1.6, nesta amostra). 

No único questionário com reporte a uma performance anterior, nessa ocasião os 

rituais seriam também classificados como: bases importantes para aproximação à técnica 

(1.1), uma preparação útil para transmissão de segurança e desinibição (1.2), e, 

simultaneamente, rituais invasivos, intimidativos ou inibidores (1.4), contradição assumida e 

reformulada, afinal, na resposta aberta 1.6, segundo a qual os rituais do Playback, por um lado 

tiram o público da sua zona de conforto, e por outro fomentam a participação 

 

Gráfico 8: Distribuição das opiniões do público relativamente aos rituais do Teatro Playback (n=8). 
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No que se refere à relação do 

actor com o narrador e a sua história 

(questão Q.2), verificavam-se opiniões 

ligeiramente maioritárias na amostra de 

público, que apontavam para a 

generosidade e empatia (categoria de 

resposta 2.3) e para o entretenimento e 

agrado do narrador e do público (2.4). 

As segundas opiniões mais 

pronunciadas na amostra classificavam 

esta relação como sendo de 

distanciamento e não julgamento, para representações de baixo envolvimento pessoal (2.1) 

e ainda como sendo de atenção e escuta corporal, em busca do essencial da história (2.2). 

.  

Gráfico 9: Distribuição das opiniões do público quanto à relação do actor com o narrador e a sua 
história (n=7). 
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Numa performance anterior do grupo, a relação actor-narrador era também 

considerada de distanciamento e não julgamento, por apelo a uma resposta no seio da 

amostra. A opção de resposta aberta explica melhor esta posição individual: a relação era 

em parte de entretenimento e a neutralidade podia parecer desinteresse (2.6), o que se 

Ilustração 14: Actrizes do Teatro Imediato 
escutam a história de um membro do público da 

“Solim” em forma curta (Julho de 2008). 
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aplicava tanto a uma performance anterior do grupo como à última. Nenhum respondente 

considerou actores desinteressados ou enfadados na sua relação com os narradores (2.5). 

 

Ilustrações 15 e 16: À esquerda, narradora da “Casa Lilás” (Junho de 2008) escolhe actriz para a 
representar em forma longa e, à direita, actriz escolhida na “Solim” levanta-se (Julho de 2008). 

    

 

A relação do moderador com o narrador e a sua história (variável Q.3) foi 

considerada pela quase totalidade dos respondentes do público como de atenção e escuta 

activa, em busca do essencial da história (categoria de resposta 3.2).  

 

Gráfico 10: Distribuição das opiniões do público quanto à relação do moderador com o narrador e a 
sua história (n=7). 
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Para menos pessoas, mas ainda assim para a 

maioria dos respondentes do público, a postura do 

moderador foi de empatia e generosidade (3.3). A 

única pessoa desta amostra que tinha anteriormente 

assistido a performances do Teatro Imediato e a 

espectáculos de Playback noutros países destacou 

mesmo, em entrevista informal, a empatia do 

moderador deste grupo em particular. Quanto à 

relação do moderador com o narrador em 

performances anteriores do grupo, esta mesma 

respondente classificou-a igualmente como sendo de 

atenção e escuta activa, empatia e generosidade.  

Em terceiro e quarto planos ficaram as 

opiniões de que o moderador foi distante e não 

envolvido, tendo em vista resumos neutros ou de 

baixo envolvimento pessoal (3.1) e de que procurou entreter e agradar ao narrador e ao 

público (3.4).  

A categoria de resposta que acusava o narrador de parecer enfadado ou 

desinteressado (3.5) mereceu, em todo o caso, uma adesão marginal (individual).  

Avançando na análise dos dados recolhidos através do questionário, constatamos 

que a relação da representação dos actores com a história narrada (variável Q.4) dividiu 

muito as opiniões do público respondente. As categorias de resposta com mais expressão 

foram votadas por apenas metade dos indivíduos que integravam a amostra de público. 

Estas opiniões consideravam, mais concretamente, que a representação procurava 

reproduzir o essencial da história (categoria de resposta 4.2) e ser uma interpretação criativa 

da mesma (4.4). 

A segunda linha de opinião do público era muito próxima da primeira na amostra 

considerada, apontando para a recriação simbólica das histórias (4.3). Em terceiro lugar 

surgiam as opiniões de que a representação era uma imitação literal (4.1) e uma leitura 

subjectiva da história narrada (4.5). Registou-se ainda uma opinião individual que referia a 

introdução de algo diferente da história na representação dos actores, o que, de acordo com 

o respondente, fez pelo narrador «o equivalente a anos de terapia» (categoria de resposta 

aberta 4.6). 

Ilustração 17: Moderador do 
Teatro Imediato escuta a história 

de um membro do público da 
“Casa Lilás” na fase de entrevista 
da forma longa (Junho de 2008). 
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Gráfico 11: Distribuição das opiniões do público quanto à relação da representação dos actores com 
a história narrada (n=7). 
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Às opiniões reportadas apenas a uma performance, somavam-se as respostas do 

único questionário com preenchimento de quadrículas relativas a uma performance 

anterior do grupo. Para o/a respondente, nesse momento anterior, a representação dos 

actores teria procurado reproduzir o essencial (4.2), recriar simbolicamente o essencial 

(4.3), ser uma interpretação criativa (4.4) e ser também uma leitura subjectiva de cada 

narrativa (4.5). 

 

Ilustrações 18 e 19: Teatro Imediato representa história do público em forma longa da “Casa Lilás” 
(Junho de 2008). 
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A relação da representação com o público (variável Q.5) dividiu também de forma 

clara as opiniões, no âmbito desta amostra. As respostas mais verificadas têm a 

concordância de pouco mais de metade dos respondentes do público.  

 

Gráfico 12: Distribuição das opiniões do público quanto à relação da representação dos actores com 
o público (n=7). 
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Os indivíduos do público que 

responderam ao questionário consideram 

que esta a relação procurava ser agradável, 

divertida ou prazenteira (categoria de 

resposta 5.1) e fomentar a reflexão acerca 

do essencial de cada história (5.3), 

procurando em segundo plano, de acordo 

com o volume relativo de respostas, gerar 

confiança e vontade para a partilha de 

histórias e sua representação pelos actores 

(5.5).  

Em terceiro lugar, para o público 

respondente, a representação procuraria fazer ressonância simbólica da história narrada 

(5.2) e fomentar disponibilidade para a escuta do outro e das suas histórias (5.4). 

Ilustração 20: Membros do Teatro Imediato 
assistem a representação de outros actores do 
grupo juntamente com o público na “Solim” 

(Julho de 2008). 
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Para o respondente que assistiu a uma performance anterior, nessa altura as 

propostas representativas do Teatro Imediato pretendiam ser apenas agradáveis, divertidas 

ou prazenteiras (5.1). 

 

II. 5. Discussão de Resultados 

Sem predefinição de categorias de análise para verificação de incidências em 

observação participante e entrevista, as nossas notas permitem apenas atestar e relatar, com 

relevância descritiva, os mais críticos aspectos do trabalho do grupo, em diferentes 

momentos e de acordo com diferentes perspectivas. 

O Teatro Imediato surgiu e desenvolveu-se como projecto colectivo, denotando 

características algo semelhantes às comunidades de trabalho artístico, preconizadas por 

Grotowsky e pelos seus discípulos, Barba e Brook. Tratando-se de um grupo de performers 

com outras ocupações profissionais, que se reuniam apenas para ensaiar e reforçar 

cumplicidades, naturalmente, o nível de envolvimento e investimento pessoal era inferior 

ao de uma comunidade artística, exclusivamente empenhada na organização, vida e 

prestação do grupo. 

A “gestão suave” da evolução do Teatro Imediato associada à inconstância dos 

ensaios (por causa do local e também por indisponibilidade de membros do grupo) 

repercutiram-se em desistências e novas integrações. O processo acabou por se revelar 

benéfico para o grupo remanescente, na medida em que este fortaleceu o seu sentido de 

responsabilidade colectiva pelas condições de trabalho, valorizando a importância de 

contribuir, a todos níveis necessários, para o desenvolvimento do grupo.  

A insatisfação relativamente aos resultados alcançados com o próprio trabalho 

artístico é também positiva para o desenvolvimento futuro do grupo. Ainda a composição 

do grupo se voltasse a alterar, os novos membros seriam também seleccionados pela sua 

determinação e capacidade contributiva, tanto a nível artístico e criativo, como a nível 

organizativo e logístico. 

Quanto aos resultados apurados por questionário, importa agora reverter o seu 

significado em ternos de mediação.  

As regras e rituais do Teatro Playback foram percebidos pelo grupo como orientações 

úteis, para transmissão de segurança aos actores e, acima de tudo, como bases teóricas 
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importantes para a adaptação da técnica. Seria estes os moldes da mediação operada pelos 

rituais, no processo do Playback. 

De acordo com os actores, a mediação que operavam entre o narrador e a história 

seria melhor descrita como prestação crescentemente empática e generosa, no cômputo 

geral das diferentes formas de Playback utilizadas, aumentando também a capacidade de 

escuta com o corpo, que como antes referimos, beneficia também à relação dos actores 

entre si, no decurso da representação. O desenvolvimento do grupo não aponta, assim, 

para a performance demonstrativa, de inspiração brechtiana, mas sim para a representação 

emocional e organicamente implicada. 

Ao longo do período de análise, a mediação operada pelo moderador entre 

narradores e actores teria sido sempre e ascendentemente atenta e de escuta activa, buscando 

sublinhar o essencial da história. No contexto da reconstituição narrativa da experiência, 

por parte da pessoa que conta a história, só um moderador atento poderá negociar com o 

narrador a selecção do essencial (construção dinâmica e provisional, necessária aos actores). 

O trabalho desenvolvido pelo Teatro Imediato no período de análise aponta para 

uma maior predisposição do público português para o relato detalhado de histórias pessoais 

em público. Se noutros países a função do moderador à medida que a performance evolui é 

a de estimular os narradores para a pormenorização das suas histórias, a experiência do 

primeiro grupo português de Teatro Playback lança ao moderador o desafio de dosear a 

complexidade e densidade dos relatos desde uma fase precoce da performance, para que a 

sua estrutura possa ser observada.  

No início, o que se pretende são histórias curtas, subsumíveis a um ou dois 

sentimentos ou emoções; as histórias completas só devem surgir no final, com o narrador 

sentado ao lado do moderador. Actores e moderador constataram que esta evolução não é 

linear ou fácil de gerir junto dos públicos abrangidos pelo presente estudo, sendo 

relativamente rápida a evolução das representações para formas intermédias, dado o 

surgimento prematuro de histórias elaboradas, por adesão fácil dos narradores a relatos 

complexos. 

Para os actores, a mediação da própria representação entre os seus recursos e a 

narrativa seria pautada pela revisão do essencial e pela criatividade no início dos ensaios, 

sendo já na última performance, acima de tudo, de recriação simbólica. Referimos 

anteriormente a valorização do corpo e da emoção, como recursos representativos, 

percebendo agora de que modo estes recursos foram sendo aplicados: primeiro em 
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interpretações mais literais ou criativas (de acordo com os actores em causa), de aspectos da 

história negocialmente seleccionados pelo narrador e pelo moderador e depois na sua 

recriação, através de símbolos ou metáforas. 

A mediação operada pela representação entre a história narrada e o público teria 

começado por ser de ressonância simbólica e de fomento da disponibilidade para a escuta do 

outro, vincando também o seu perfil de ressonância simbólica no final do período de 

análise e crescendo também em termos de fomento da reflexão acerca do essencial das 

histórias e de estimação da disponibilidade para a escuta do outro. 

Não foi possível recolher no universo do público (N=25) a mesma proporção de 

dados em todas as performances, nem a mesma grandeza amostral relativa que pudemos 

assegurar no universo do Teatro Imediato (N=10). Daqui advém a incomparabilidade 

estatística entre os resultados apurados na amostra do grupo e os resultados da amostra do 

público123. 

Os resultados relativos à opinião do público indiciam o impacto externo da 

prestação do grupo que contemplamos como objecto de estudo, mas só relevam no quadro 

da amostra de público (n=8) e não para inferência de informação apta a descrever o 

universo dos espectadores (a reduzida dimensão da amostra de respondentes do público e a 

sua diferente distribuição pelas performances assim determinam).  

Assim, relativamente à amostra de público considerada (e apenas quanto a esta 

amostra) podemos afirmar que os rituais do Playback mediaram o processo como bases 

importantes para aproximação à técnica (ou esclarecimento das “regras do jogo”) e também 

como preparação útil, para transmitir segurança e desinibir. A afirmação espontânea de que 

os rituais, simultaneamente tiram o público da sua zona de conforto e fomentam a vontade 

de participar é também significativa. Em performance anterior do grupo, a mediação teria 

sido cumulativamente caracterizada da mesma forma. 

A mediação efectuada pelos actores entre a narrativa e a representação dividiu as 

opiniões, mas podia dizer-se pautada pela a generosidade e empatia e pelo intuito de 

entreter e agradar. Numa performance anterior (e residualmente em performance 

posterior), esta mediação foi de distanciamento e não julgamento, explicando-se esta 

                                                            
123 A amostra de respondentes do grupo tem a mesma dimensão da amostra de respondentes do público da 
totalidade das apresentações contempladas pelo nosso estudo (n=8), mas devemos recordar que este mesmo 
número de respondentes corresponde a 80% do universo dos membros do Teatro Imediato e apenas 32% do 
universo do público das apresentações consideradas. 
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opinião melhor da seguinte forma: em parte, os actores visam o entretenimento, mas a sua 

neutralidade no momento da narração, podia ser percepcionada como desinteresse. 

O moderador-mediador, posicionado entre narradores e actores, tinha como claras e 

principais características a atenção e a escuta activa, na senda do essencial da história, 

revelando também empatia e generosidade. A sua postura negocial seria, acima de tudo, 

atenta e assertiva, ainda que uma opinião residual, mais informada, sublinhasse a empatia 

do moderador do Teatro Imediato em particular, em comparação com moderadores de 

outros grupos de Teatro Playback. O moderador não terá mudado de registo em diferentes 

performances. 

A mediação da própria representação entre os recursos dos actores e a narrativa foi a 

que mais cindiu o público, por apelo à amostra considerada. As descrições mais sugeridas só 

representavam a opinião de metade dos respondentes, considerando esta mediação uma 

tentativa de reprodução do essencial da história e uma interpretação criativa. Era muito 

próxima, em termos de representatividade, a ideia de recriação simbólica das histórias. 

Estas seriam as mesmas características da mediação representativa numa fase 

anterior do grupo, na qual haveria também alguma leitura subjectiva das histórias narradas, 

por parte dos actores. Foi, contudo, na performance considerada aquando da recolha de 

opiniões que, eventualmente, essa mesma leitura subjectiva fez por um dos narradores «o 

equivalente a anos de terapia», constituindo para ele uma verdadeira “actualização” da sua 

história.  

Quase tão controversa, em termos de divisão de opiniões, revelou-se a mediação da 

representação entre a história narrada e o público. Para pouco mais de metade da amostra a 

representação fomentava a reflexão acerca do essencial de cada história (se, porventura, a 

recriava simbolicamente) e procurava ser agradável, divertida ou prazenteira (quando, 

quiçá, se desligou das histórias, em diferentes performances). Em segundo lugar, a 

representação mediaria entre a história e o público como factor de confiança, para a 

partilha de mais histórias e sua representação pelos actores. 

. 



75 

CONCLUSÃO 

 

No período abrangido por este estudo, o Teatro Imediato debateu-se com 

vicissitudes inerentes à constituição de uma comunidade artística, cujos membros se 

dedicam a diferentes actividades profissionais, contemplando o Playback não como uma 

verdadeira forma de vida, mas como uma actividade e área de interesse comum, para a qual 

encontram disponibilidade sem prejuízo de outras actividades e interesses. O trabalho deste 

grupo no âmbito do Playback foi simultaneamente desapaixonado (em termos de créditos 

ou remuneração) e empenhado (em termos de estabilização, organização e aperfeiçoamento 

da prática), redundando numa evolução que se estende para além do período de análise.  

O ainda curto percurso do Teatro Imediato sugere que o Playback se adequa a 

grupos pluridisciplinares, compostos por indivíduos motivados para a prática e capazes de 

assumir responsabilidades organizativas, em nome de um interesse comum: escutar e 

representar o outro.  

Em termos teóricos, a identificação e caracterização de diferentes níveis de 

mediação presentes no ao Teatro Playback, por apelo ao caso do Teatro Imediato,  poderá 

contribuir para a compreensão do diálogo (ou diálogos) em presença.  

1) A mediação das regras e rituais subjacentes às formas de Playback e ao desenrolar 

da performance medeiam neste processo não como uma finalidade em si mesmas, mas como 

bases teóricas para adaptação da técnica (de acordo com 70% dos membros do grupo 

Teatro Imediato) e orientações úteis, que conferem aos actores mais segurança na 

exploração e recurso ao seu próprio “material” físico e emocional (60%). Da perspectiva do 

público inquirido, e ainda que sem comparabilidade estatística, as formas do Teatro 

Playback medeiam como estratégias de aproximação e preparação para a experiência teatral, 

transmitindo segurança e desinibindo. 

2) A mediação dos actores entre a narrativa e a representação (de acordo com 80% 

dos actores do grupo, na fase final do período considerado) é empática e generosa, sendo 

também caracterizada (por 70%) pela escuta com o corpo (regista-se um aumento de 20% 

em cada uma destas categorias de resposta, desde os primeiros ensaios). O público percebe 

igualmente generosidade e empatia na relação da representação proposta pelos actores com 

a história narrada, mas a segunda característica mais apontada é o intuito de entreter e 

agradar.  
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3) A mediação do moderador entre narradores e actores é (para 60% dos membros 

do grupo no início dos ensaios e para 70% aquando da última performance) atenta e pautada 

pela escuta activa, buscando sublinhar o essencial da história. Também o público reconhece 

no moderador-mediador esta atenção e busca activa, associadas a empatia e generosidade. 

4) A mediação da própria representação entre os recursos dos actores e a narrativa 

começa por corresponder à reprodução do essencial das histórias (de acordo com 60% dos 

membros do grupo) e evolui paulatinamente para a sua representação simbólica (de acordo 

com 70%, aquando da última performance). Para os praticantes de Playback, a este nível a 

mediação traduzirá sempre um encontro de “material” subjectivo com o âmago da história, 

ainda que a representação tenda a evoluir em termos de simbolismo. O público revela-se, 

outrossim, dividido quanto às características desta mediação, considerando-a uma 

reprodução do essencial da história, uma interpretação criativa, uma recriação simbólica e 

ainda, numa fase precoce da prática do Playback, uma leitura subjectiva das narrativa. 

5) Finalmente, a mediação imputável à representação e perpetrada entre a história 

narrada e o público evolui, acima de tudo, no sentido uma maior ressonância simbólica das 

histórias (é esta a opinião de 40% dos membros do Teatro Imediato aquando dos seus 

primeiros ensaios e para 70% no final do período de análise). Diversamente, na opinião do 

público inquirido, esta mediação pretende ser agradável, divertida ou prazenteira e fomentar 

a reflexão acerca do essencial de cada história. 

A palavra “imitação” e a mimesis clássica revelam-se desajustadas a este tipo de 

Teatro. O perfilamento interactivo e mediado do Teatro Playback revê-se em vocábulos 

alternativos como “actualização” e “recriação”, que será proveitoso adjectivar como 

dialogantes.  

No Teatro Playback a recriação dialogante da história narrada está patente em 

representações que podem ser mais ou menos simbólicas, mas que são sempre negociadas e 

construídas em conjunto, pelos diversos perfomers e pelo próprio público, ao qual o Teatro 

Interactivo reconhece poder de influencia, seja por reacção, seja por omissão. 

Como constatámos no caso concreto de um narrador de uma das performances do 

Teatro Imediato, uma história pode também ver-se dialógica e terapeuticamente actualizada 

na representação, revelando nuances pacificadoras ou resolutivas de um conflito íntimo.  

Uma história não pode, contudo, ser imitada em toda a sua complexidade e 

extensão através do Teatro Playback, até porque não chega a ser conhecida com a devida 

propriedade no contexto que circunscreve o relato.  
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As influências ancestrais do Teatro Playback, a sua subsidiariedade relativamente ao 

Psicodrama e as diversas marcas provenientes do Teatro Experimental (do Teatro Não-

Verbal de Antoin Artaud ao Teatro “vivido” e comunitário de Jerzy Grotowsky, Peter 

Brook e Eugenio Barba) percebem-se na experiência do Teatro Imediato, que presta 

tributo ao arquétipo primitivo da narrativa oral, explora cautelosamente as potencialidades 

terapêuticas do Playback e concebe a performance, não uma mera apresentação formal, mas 

uma experiência teatral dialógica e partilhada. 

Para além das influências mais ou memos transversais a todos os grupos e 

companhias de Playback, a especificidade do Teatro Imediato decorre de competências e 

interesses próprios que alguns membros trazem à colação no decurso dos ensaios, em 

domínios como a Dança, Psicologia e técnicas de relaxamento.   

Neste grupo, o conteúdo ético e terapêutico do Playback revela limites provisionais, 

sistematicamente revistos e negociados pelos membros do grupo e por estes, no confronto 

com o público de diferentes performances. O critério é o da decisão democrática, em 

consciência, quanto a caminhos a seguir pelo grupo. Nesta linha, o grupo reconhece a 

dimensão terapêutica do Playback, constando-a em casos concretos, no âmbito de algumas 

performances, mas decide manter claro o perfilamento teatral das suas performances. 

No que se refere à dimensão ética da prática, o espírito de entreajuda, apoio, 

responsabilidade e disponibilidade que é entendido como imprescindível em cena preside 

também à relação dos performers com o público.  

Não existe, de facto, uma “quarta parede” neste domínio e ainda que o Teatro 

Playback não seja a única ou principal actividade dos membros do grupo, pretendemos que 

a ética da responsabilidade presida também à vida quotidiana de cada um de nós.  
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