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Este artigo parte da junção das artes que dialogam com o teatro - a literatura, as artes visuais e 

a dança – e faz nascer a obra teatral, assim como também de minha experiência de pesquisadora 

de Iniciação Científica e do projeto de direção teatral a ser realizado nas disciplinas de Direção 

Teatral I e II do Curso de Licenciatura em Teatro do Centro de Artes da UDESC, intitulado Signo 

Peste. Nela, investigarei o que chamamos, eu e o artista Rômulo Cassante – diretor com quem 

trabalharei junto na disciplina -, a dança do absurdo na interface entre teatro e dança, um híbrido 

que cria imagens do inconsciente. 

Uma área de conhecimento central para as reflexões do artigo é a psicanálise. Teatro e 

psicanálise são duas práxis humanas que possibilitam a problematização em torno do imaginário. 

Tanto o teatro (milenar e de origem muito antiga) quanto a psicanálise (secular e de origem 

moderna) são importantes para a epistemologia da psique humana. 

Um dos elementos de pesquisa é o tarô, como conjunto de imagens. O psicanalista suíço Carl 

Gustav Jung (1875-1961) entende o tarô como arquivo histórico de imagens ancestrais da psique 

humana, da seguinte forma: 

 

Visto que todo o material simbólico deriva de um nível de 

experiência humana comum a toda a humanidade, é verdade, 

naturalmente, que se podem fazer conexões válidas entre alguns 

símbolos do Tarô e os de outros sistemas. Mas essa camada 

profunda da psique, que C. G. Jung denominou o inconsciente, por 

definição, não é consciente. Suas imagens não nascem do nosso 

intelecto ordenado mas, antes, apesar dele. Elas não se apresentam 

de maneira lógica. (Nicholls, 1980, p. 23) 

 

Portanto, segundo Jung, imagens da ordem da ancestralidade podem sobreviver nos dias atuais 

e, (pelo menos) no caso do tarô, sobrevivem fora daquilo que chamamos de consciência.  

A expressão ritualística no teatro pode se servir de linguagens não modernas – em parte, por 

ter esta arte ela mesma origem antiga. Mas pode, também, utilizar-se da produção moderna que é 
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a ordem do inconsciente – descoberta e objeto de pesquisa do mestre de Jung, Sigmund Schlomo 

Freud (1856-1939).   

Configurado no treinamento e na criação artística em sala de ensaio - a partir da dança, da 

educação somática e do teatro físico -, à pesquisa interessa a compreensão do vínculo entre a 

imagem criada poeticamente pelos/as artistas e aquilo que dela é assimilado imaginariamente 

pelos/as espectadores/as que recebem e se apropriam da expressão simbólica veiculada no 

encontro teatral ou performático que acontece entre atores, atrizes e seu público.  

O pressuposto desta investigação é o de que o ser humano faz parte de uma gigantesca teia 

histórica em que se entrelaçam, entre outras coisas, relações humanas ancestrais e imagens 

produzidas pelo inconsciente. Naquilo que Jung denomina de “inconsciente coletivo” habita, 

tanto subjetiva quanto coletivamente, o mundo destas relações e imagens. Freud (1913) em Totem 

e Tabu, associa totens de algumas tribos e aldeias africanas e australianas a relações que criam o 

que o Pai da Psicanálise chama de tabus. Alguns deles sobrevivem na sociedade moderna como 

imagens fortes oriundas do inconsciente que ainda hoje perduram como material da psique. Um 

exemplo é o tabu do incesto, tema recorrente em muitas obras teatrais brasileiras - como “Álbum 

de Família”, do aclamado dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues que, nesta e em outras peças 

de sua autoria explora o polêmico tema das possíveis relações de desejo sexual entre pessoas que 

compõem seus laços familiares.  

Mesmo que para Freud a arte esteja além do que a psicanálise possa explicar, à pesquisa que é 

objeto de investigação deste artigo interessa engajar teatro e psicanálise na perspectiva de retomar 

a dramaturgia teatral da antiguidade. O motivo é que o próprio Freud fazia constantes referências 

a textos clássicos do teatro. Do Édipo-rei de Sófocles, por exemplo, ele retira do título e o herói 

desta tragédia o mote para uma de suas reconhecidas pesquisas: o complexo de Édipo, que trata 

do desenvolvimento humano. 

Por um lado, a psicanálise contribui para  a criação de situações ficcionais, tendo como 

objetivo relacionar o espaço do inconsciente dos artistas e do público à compreensão do material 

poético, onírico e plástico criado pelos psiquismos humanos no ato de criar e apresentar teatro. 

Por outro lado e por fim, surge a questão inversa, da pesquisa e do artigo: seria então atribuição 

da psicanálise a produção de ficção, uma produção própria da arte?  
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