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Introdução

O século XX presenciou a revolução das artes cênicas produzida por diferentes 

pensadores e artistas ao redor do globo. Com o advento do cinema o teatro passou por 

mudanças estruturais radicais. Se antes a linguagem teatral estava compromissada com 

a idéia de representação fiel e naturalista da realidade, após o surgimento do cinema ela 

teve que repensar seu alcance e sua capacidade. Bertold Brecht, Constantin Stanislavski, 

Meyerhold, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Eugênio Barba, Julian Beck, Judith Malina: 

esses foram alguns dos artistas, entre muitos outros, que se engajaram em investigar 

os novos caminhos do teatro. Dentre as questões relativas à linguagem teatral com as 

quais os reformadores se debruçaram, o trabalho do ator muitas vezes ocupou lugar 

central. Afinal, como disse o encenador inglês Peter Brook1, basta alguém fazer alguma 

coisa e alguém assistir que já se instaura o teatro. Diante da popularização do cinema 

e do status que o ator alcançou nessa indústria milionária, tornou-se urgente perguntar 

qual o papel desempenhado pelo ator no fenômeno teatral. Qual a potência do ator, qual 

a especificidade de seu trabalho e quais são seus mecanismos técnicos? Essas foram 

algumas das perguntas que receberam múltiplas respostas ao longo do século XX e que 

continuam a existir no teatro contemporâneo. 

A questão relativa ao trabalho do ator com o texto teatral continua bastante atual.  

Historicamente houve um momento em que o texto dramático ocupava o lugar central 

na cena: todos os elementos constituintes da linguagem teatral – cenografia, iluminação, 

sonoplastia, figurino – se articulavam para revelar os sentidos latentes do texto. Uma 

relação piramidal se estabelecia: o texto no topo e o restante nos demais degraus da 

pirâmide. Hoje, após todas as reformas ocorridas, a relação transformou-se. O texto 

não está mais centralizado e os componentes da cena estão em uma relação horizontal. 

1 BROOK, Peter. A porta aberta. Reflexões sobre a interpretação e o teatro. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1994



Todos possuem o mesmo peso na composição dos sentidos da obra. Com essa operação 

na linguagem teatral, houve, concomitantemente, a transformação do trabalho do ator. 

Na relação piramidal, o ator deveria, em primeira instância, trabalhar sua performance 

focando totalmente no texto. Todo seu trabalho técnico, sua atenção e seu compromisso 

estavam ligados aos sentidos do texto. Essa perspectiva explodiu e hoje sabemos que 

a potência do ator extrapola os limites do texto. E, ao trabalhar o texto, o ator tem em 

suas mãos uma infinidade de possibilidades, não mais somente trabalhar para revelar os 

sentidos semânticos do texto. 

É aqui que trazemos à tona a Cia. Club Noir, companhia teatral sediada na 

cidade de São Paulo (SP). No panorama da produção contemporânea, a Cia. Club Noir 

ocupa um lugar de investigação radical sobre o papel do ator e o que ele pode realizar 

com o texto teatral.  

 

Palavra: usina de energias e sensações

A Cia. Club Noir foi criada em 2006 pelo diretor e dramaturgo Roberto Alvim 

e pela atriz Juliana Galdino com o objetivo de encenar prioritariamente autores 

contemporâneos (brasileiros e internacionais). Para melhor conhecer a companhia 

podemos ler o que os próprios criadores dizem sobre seu trabalho: 

 

Em virtude das Poéticas dos novos autores, houve a necessidade de 
criação e conceituação de abordagens e técnicas originais no que 
concerne à atuação/encenação destas obras. Surgiu assim a pesquisa da 
companhia, que ao longo de seus anos de existência, assimilou novos 
integrantes à sua formação. A companhia se configura atualmente como 
um coletivo de 20 artistas que trabalham permanentemente em sua 
sede. Nosso trabalho em arte é norteado pela criação de espetáculos que 
traduzam cenicamente as obras de autores contundentes, provocativos, 
desestabilizadores; criadores de Poéticas que nos levam a reconstruir o 
modo como percebemos, pensamos e sentimos o mundo. Nossas escolhas 
recaem sobre as obras nas quais o confronto com o implacável se dá 
sem didatismos; peças incontornáveis que permanecem revolucionárias 
pela força da escritura – textos urgentes nos quais o pensamento e o 
inconsciente dos autores estão investidos profundamente. (...) Somos 
uma companhia que investiga, sobretudo, a palavra e seu poder de 
construção de realidades e de estímulo ao imaginário da platéia, 
construindo Poéticas que se pautam, fundamentalmente, na exploração 
inusual da fala humana – e nos silêncios que se contrapõe à ausência 
desta fala. (ALVIM, 2010) 2

2 A passagem escrita pelo diretor, dramaturgo e gestor da companhia, Roberto Alvim, encontra-se no site 
oficial do grupo: www.ciaclubnoir.com.br



 

Algumas das últimas montagens do grupo são as peças Pinókio – inspirado na 

fábula Pinóquio, de Carlo Collodi (1826-1890) e a trilogia de peças do dramaturgo 

norte-americano Richard Maxwell – Burguer King, Casa e O Fim da Realidade.   

Durante os meses de maio, junho e agosto de 2010 participei de uma oficina de 

interpretação na sede da companhia, ministrada por Juliana Galdino e por dois outros 

jovens atores da companhia. Os encontros aconteciam segundas e quartas feiras, das 

10:00 às 13:00 hrs e contavam com vinte participantes. A oficina encerrou-se com um 

ciclo de leituras, onde pudemos experimentar junto à platéia o que foi vivenciado ao 

longo dos encontros. No decorrer da oficina pude compreender melhor os pilares que 

fundamentam a linguagem da companhia. E, ainda, verifiquei como seria fértil analisar 

o trabalho da companhia à luz do pensamento de Paul Zumthor – começaremos a falar 

de Zumthor nas páginas seguintes.  

Todos os dias, sem exceção, começávamos com um exercício de desaceleração3. 

A indicação era a seguinte: deveríamos andar pelo espaço no tempo mais lento que 

conseguíssemos, em silêncio absoluto. O tempo deveria ser realmente lento e os 

ministrantes nos observavam atentamente. Se alguém começasse a acelerar, mesmo que 

pouco, deveria imediatamente desacelerar. Durante a caminhada deveríamos perceber 

nossas tensões físicas e nossos impulsos. Obviamente nos primeiros dias a atividade 

foi bastante desconfortável. Houve vezes que andamos durante mais de uma hora, 

ininterruptamente, e sempre em um ritmo muito lento.  

Após a caminhada começávamos a experimentar o texto – nos primeiros 

encontros cada participante escolheu um trecho de sua predileção, depois trabalhamos 

com uma adaptação de Juliana Galdino sobre o mito de Prometeu, depois com 

as Elegias de Duíno, de Rainer Maria Rilke e, nos encontros finais, com o texto 

dramatúrgico Vai vir alguém do dramaturgo norueguês Jon Fosse. Ao terminar a 

caminhada meu corpo sempre estava em outro estado. Minha respiração estava alterada 

e eu não sentia meu corpo ‘cotidiano’ – o corpo que acorda todos os dias, que sai para 

a rua, que vai até a padaria e que executa as diversas tarefas diárias. Após a experiência 

da caminhada em tempo ultra-lento meu corpo não pulsava nem se mexia da mesma 

3 A atriz e pedagoga Juliana Jardim analisa algumas práticas de desaceleração em seu doutorado. Nele 
podemos entender melhor como os exercícios em ritmo ultra-lento geram um estado de sensibilidade e 
escuta no corpo do ator. BARBOZA, Juliana Jardim. Vestígios do dizer de uma escuta (repouso e deriva 
na palavra).  Tese de doutorado. São Paulo, CAC-ECA-USP, 2009.
 



maneira. Posso dizer que meu corpo estava em um estado extra-cotidiano. E, ao abrir 

a boca para dizer as primeiras palavras do meu texto, absolutamente tudo acontecia de 

modo desconhecido. 

Juliana nos dizia: “fale palavra por palavra, utilize seu estado desacelerado 

para desencobrir a palavra. Construa no momento presente e sem ansiedades”. 

Roberto Alvim nos disse que a expressão “desencobrimento” foi cunhada pelo filósofo 

Martin Heidegger em seus estudos sobre linguagem e servia de norte para a pesquisa 

da Cia. Para eles, a expressão é ideal para que o ator compreenda o que deve fazer 

em cena: desenhar o abstrato pelo concreto. Por meio da concretude da palavra – 

seu tamanho, sua sonoridade – o ator deve trazer à tona os sentidos do texto. Em 

determinados tipos de performances o ator coloca intenções e subtextos nas palavras. 

Aqui a perspectiva é claramente outra. O ator não deve acoplar musicalidades formais e 

externas. Se fizer isso, ele está deliberadamente transformando o movimento e a energia 

inerente a cada palavra. Não interessa aquilo que o ator pode fazer com a palavra, ou 

seja, ou desenhos vocais que consegue executar. Cada palavra é uma usina de energia 

e de sensações. Todo o trabalho técnico de desaceleração serve como base para que 

o performer seja capaz de perceber essas sensações. Cada sensação leva o ator a um 

lugar e, neste lugar – muitas vezes desconhecido – o performer está exposto e cheio de 

possibilidades. Deste modo, a transmissão do texto deixa de ser uma construção formal 

fria e passa a ser o movimento vivo que denota as reais energias contidas no texto. 

Assim, o performer não determina tudo antes e não permanece alheio.

Durante todo esse processo o ator deve se observar. Uma das capacidades que 

o performer precisa desenvolver é a auto-observação. Ao mesmo tempo que executa, 

precisa observar sua ação e seus impulsos. Segundo Roberto Alvim e Juliana, tudo o 

que se desenrola no trabalho de apropriação do texto é da ordem do acontecimento. Se 

está formalizado e desconectado com o momento presente, está morto. O diálogo com a 

obra precisa ser no momento presente, absolutamente. 

Durante a oficina realizamos muitos outros exercícios: equilíbrio e desequilíbrio 

corporal, fonemol, exercícios técnicos de aquecimento da voz, etc. A despeito das 

diferenças entre os exercícios, todos convergiam para o mesmo ponto de vista: o ator 

não está a frente da palavra. Isso equivale a dizer: o ator não deve colocar sentidos 

prévios na palavra, não deve submeter o texto às suas próprias interpretações. Deve 

colocar a palavra em primeiro lugar. Ela, por si só, já é um universo complexo e 



pulsante. As interpretações pessoais enclausuram o texto em uma realidade muitas vezes 

medíocre.

Segundo Roberto Alvim e Juliana, cada ator deve perceber seu próprio diálogo 

com a obra. O que uma palavra gera em um ator não é o mesmo que em outro. Aquilo 

que se diz começa naquilo que se lê – e o fenômeno da leitura é indiscutivelmente 

pessoal e intransferível.  É aqui que Zumthor nos oferece substrato para continuarmos a 

reflexão.

 

Paul Zumthor: leitura e performance oral

É necessário aqui esclarecermos alguns conceitos para que o estudo se apresente 

de forma clara. A palavra performance pode possuir diversas acepções, tanto no campo 

da arte como nos vários estudos da cultura. Paul Zumthor a define num sentido bastante 

particular, e será esse o sentido que nos moverá daqui para frente. Zumthor encerrou 

sua carreira de professor no programa de Literatura Comparada da Universidade de 

Montreal, vindo a falecer ali, em 1995. Desenvolveu, paralelamente às atividades de 

pesquisador e medievalista, uma obra dedicada à poesia e à ficção. Seus estudos acerca 

da performance ganham fôlego, gradativamente, em meio às mais diferentes áreas, e, 

na que aqui estamos – Programa de Pós-Graduação em Artes, Área de Concentração 

Pedagogia do Teatro, Linha de Pesquisa Formação do Artista Teatral – eles são 

profundamente estimuladores e provocadores.  

Primeiramente devemos dizer que Zumthor trabalha com a noção de texto 

literário. Sua acepção da palavra performance não se refere à forma artística 

(performance art) surgida na segunda metade do século XX, herdeira dos movimentos 

de ruptura  - tais como dadaísmo, happening, live art, entre outros.4 Zumthor iniciou 

seus estudos como medievalista para, depois, expandir-se em direção a outros domínios 

da literatura e poesia oral.

A professora Jerusa Pires Ferreira, tradutora da obra do pesquisador no Brasil, 

nos diz que 

 
Paul Zumthor representou para os estudos medievais e de poéticas do 
oral um divisor de águas. Sua postura renovadora e criativa procurou 
dissolver dicotomias obsoletas e criar uma plataforma de atuação 
em que a voz, o corpo, a presença desempenham um forte papel. 

4 Sobre a performance como forma artística há um livro excelente, no qual o autor conceitua 
detalhadamente o fenômeno artístico: COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo: 
Perspectiva: 2004. 



Discutindo e ampliando a noção de texto literário, passa por teorias 
estéticas contemporâneas, bem como pelas da comunicação e da cultura, 
deixando-nos a percepção de que o texto se tece na trama das relações 
humanas.  (ZUMTHOR, 2004, p. 125)

 

Bem, vamos a ele.  

Zumthor trabalha com a idéia de performance como emissão em presença. 

Trata-se de um ato presencial, ligado à transmissão e seus processos. Nesse 

ato presencial uma das primeiras situações que se coloca, é, necessariamente, a 

manifestação de um corpo vivo.  

 

Qualquer que seja a maneira pela qual somos levados a remanejar 
(ou a espremer para extrair a substância) a noção de performance, 
encontraremos sempre um elemento irredutível, a idéia da presença de 
um corpo. Recorrer à noção de performance implica então a necessidade 
de reintroduzir a consideração do corpo na obra. Ora, o corpo (...) é da 
ordem do indizivelmente pessoal. (ZUMTHOR, 2007, p. 38) 

 
Zumthor pensa performance em relação à transmissão de textos poéticos5, sejam 

eles orais ou escritos, como já foi dito logo acima. O que, particularmente, nos chama 

a atenção em seus estudos é a sua negação, bastante enfática, pela oposição entre texto 

escrito e texto falado. Zumthor não opõe a leitura de um texto escrito (literário) à leitura 

de um texto transmitido oralmente. Assim como em uma situação de transmissão oral o 

corpo do emissor e do espectador são chamados para a experiência, o mesmo pode ser 

dito acerca da transmissão escrita. Vejamos nesses dois trechos:  

 

A questão que se coloca é esta: em que medida pode-se aplicar a noção 
de performance à percepção plena de um texto literário, mesmo se essa 
percepção permanece puramente visual e muda, como é geralmente a 
leitura em nossa prática, há dois ou três séculos? (ZUMTHOR, 2007, 
p.33)   
 

 

É ele (o corpo) que eu sinto reagir, ao contato saboroso dos textos que 

5 A qualidade do que é poético o autor nos dá nesse trecho: “Se admitimos que há, grosso modo, duas 
espécies de práticas discursivas, uma que chamaremos, para simplificar, de “poética”, e uma outra, 
a diferença entre elas consiste em que o poético tem de profundo, fundamental necessidade, para ser 
percebido em sua qualidade e para gerar seus efeitos, da presença ativa de um corpo: de um sujeito em 
sua plenitude psicolfisiológica particular, sua maneira própria de existir no espaço e no tempo e que ouve, 
vê, respira, abre-se aos perfumes, ao tato das coisas. Que um texto seja reconhecido por poético (literário) 
ou não depende do sentimento quer nosso corpo tem. Necessidade para produzir seus efeitos; isto é, para 
nos dar prazer. É este, a meu ver, um critério absoluto. Quando não há prazer – ou ele cessa – o texto 
muda de natureza.” (ZUMTHOR, 2004, p. 35)



amo; ele que vibra em mim, uma presença que chega à opressão. O 
corpo é o peso sentido na experiência que faço dos textos. Meu corpo 
é a materialização daquilo que me é próprio, realidade vivida e que 
determina minha relação com o mundo. Dotado de uma significação 
incomparável, ele existe à imagem de meu ser: é ele que eu vivo, possuo 
e sou, para o melhor e para o pior. (ZUMTHOR, 2007, p.23) 
 
 

O ator, em seu trabalho, passa por dois momentos facilmente identificáveis. 

Em um deles ele lê o texto que será trabalhado. Em um outro momento ele será o 

transmissor desse mesmo texto lido anteriormente. Não estamos falando apenas da 

leitura de textos já finalizados, mas também de dramaturgias criadas processualmente. 

Mesmo aqui existe o momento da leitura – seja da dramaturgia temporária que 

será depois modificada ou do texto que será finalmente levado à cena. Em ambas 

as situações, há a movimentação do corpo, dos ritmos sanguíneos. Assim sendo, o 

ator performa em no mínimo duas situações diferentes: no ato da leitura e no ato da 

transmissão. Surge então uma pergunta: o resultado final do trabalho do ator - a saber, o 

resultado colocado em cena na presença do espectador - não estaria ligado ao primeiro 

contato do ator com o texto? Ou seja, à primeira leitura? Em outras palavras: o ator 

começa como leitor? Não estamos, ainda, considerando as circunstancias nas quais se dá 

a leitura primeira: individualmente, em grupo, em cadeiras, em cena, após exercícios de 

aquecimento, etc. Há infinitos modos e, certamente, eles exercem influências das mais 

diferentes naturezas.  Se assim prosseguirmos, é preciso lembrar que o ator em cena 

não está ligado somente à primeira leitura. Cada um de nós está ligado ao momento de 

nosso nascimento, mas também a muitas outras histórias. Entre a primeira leitura e o 

momento em cena há, com certeza, outras leituras.  

Um novo trecho de Zumthor faz prosseguir o pensamento:

 

Minha hipótese de partida poderia se exprimir assim: o que na 
performance oral pura é realidade experimentada, é, na leitura, da ordem 
do desejo. Nos dois casos, constata-se uma implicação forte do corpo. 
(ZUMTHOR, 2007, p.35) 
 

Adentrar a seara do desejo significa adentrar naquilo que é ‘indizivelmente 

pessoal’, nas palavras do próprio pensador. Não pretendemos, de modo nenhum, 

averiguar o fenômeno da leitura. Esse nos parece ser um domínio dos estudos da 

linguagem e não podemos ambicionar ir tão longe. Aqui falaremos da leitura como parte 



constitutiva da preparação do ator.  

Na Cia. Club Noir o momento de leitura é tratado como uma estágio crucial 

para a performance do ator. A leitura é infinitamente mais importante do que aquilo 

que comumente associamos ao trabalho do ator - compor um personagem, procurar 

intenções e subtextos para a palavra ou transformar o corpo para fingir ser outrem. O 

momento em que o ator lê a palavra em sua preparação – seja nos ensaios coletivos ou 

em sua rotina individual de treinamento - é, ao mesmo tempo, um instante de delicadeza 

e mistério. Talvez a pesquisa da companhia compreenda a tese de Paul Zumthor de que 

leitura literária e performance oral não estão em relação de oposição. E, como lemos no 

trecho acima, em ambos os casos há uma implicação forte do corpo. 

Nas montagens da Cia Club Noir os atores se movem muito pouco. O encenador 

Roberto Alvim os coloca em uma situação de imobilidade quase total, a fim de que 

a pesquisa com a potência da voz e da palavra rompa os limites. Independentemente 

das personagens que desempenham, todos os atores vivem a imobilidade. O que essa 

situação extrema gera nos performers? Por meio da curta experiência que tive na oficina 

do grupo e com a observação como espectadora das montagens, arrisco-me em uma 

resposta: acredito que a imobilidade física, nas circunstâncias colocadas pela encenação 

de Alvim, empurram o ator para a ampliação da suas habilidades sensíveis. Não lhe 

interessa as habilidades mecânicas, mas sim outras, muitas vezes pouco mapeadas pelo 

homem. No cotidiano usamos nosso corpo para executar diversas tarefas. Muitas delas 

repetimos por toda uma vida: acordar, levantar, sentar, andar, dormir, etc. Existe certa 

mecanização do corpo e de seus movimentos, um sistema que se organiza com muita 

facilidade e não nos coloca novos desafios. No palco, então, Alvim opta por suprimir 

todo esse sistema. O corpo ganha um status de escultura, de imagem. Nessa imobilidade 

não há espaço para respostas automatizadas. Assim sendo, o mergulho no desconhecido 

se impõe. E o performer atravessa momentos de extrema surpresa consigo mesmo, com 

o outro, com o texto e com o receptor/espectador das palavras que está a proferir:

 

Ora, compreender-se, não será surpreender-se, na ação das próprias 
vísceras, dos ritmos sanguíneos, com o que em nós o contato poético 
coloca em balanço? Todo texto poético é, nesse sentido, performativo, na 
medida em que aí ouvimos, e não de maneira metafórica, aquilo que ele 
nos diz. Percebemos a materialidade, o peso das palavras, sua estrutura 
acústica e as reações que elas provocam em nossos centros nervosos. 
Essa percepção, ela está lá. Não se acrescente, ela está. (...) É a partir 
dela que, este texto, eu o reconstruo, como o meu lugar de um dia. E se 



nenhuma percepção me impele, se não forma em mim o desejo dessa (re)
construção, é porque o texto não é poético; há um obstáculo que impede 
o contato das presenças. (ZUMTHOR, 2007, p.54)  
 

 

 

Conclusão/indagação

A Cia. Club Noir está comprometida com a pesquisa de um teatro conectado 

ao seu tempo. Roberto Alvim acredita que o teatro é presença humana pura e sem 

intermediações, em sua máxima potência, modelando o tempo, o espaço e a própria 

condição humana. Sua aspiração é de inaugurar uma nova relação entre espectador 

e obra, pressionando a linguagem teatral além de seus limites. A respeito de seu 

empreendimento, a jornalista Gabriela Melão escreveu:  

 

Os dez espetáculos montados pela companhia evocam uma realidade 
que nasce a partir do texto e concretiza a ausência, rejeitando conceitos 
enraizados sobre sujeito, narrativa e interpretação. Evidenciam também o 
apetite de Alvim por uma cena penumbral capaz de instigar o imaginário 
e uma arquitetura dramatúrgica original, na qual inúmeros emissores 
habitam um personagem. Há cinco anos Alvim amadurece – e radicaliza 
– seus conceitos em cena. O ciclo dessa trajetória investigativa, que 
faz avançar o teatro contemporâneo no país, culmina justamente em 
Pinokio, seu experimento artístico mais radical. Pinokio é um filho feio 
(no sentido de que não está no padrão de beleza que a hegemonia elegeu) 
que marca o começo de algo realmente fundante. O início de uma vereda 
em direção a um planeta que não se conhece, mas onde se quer morar. 
(MELLÃO, 2011) 6 

 

Uma das características fundamentais de nosso tempo – certamente algo que 

a Cia. Club Noir sabe e releva ao estruturar sua linguagem – é a explosão do poder 

digital. O teatro está vivo e sua dimensão artesanal continua forte. Mas fora das salas 

de ensaio e de espetáculo há todo um universo de realidades e ferramentas virtuais. Se 

o teatro, segundo Alvim, é a presença humana sem intermediações, o mundo digital é o 

reino soberano das intermediações.

Pra concluir o presente trabalho, faço uma indagação que não almeja ser 

respondida de imediato. Trata-se de uma questão que certamente ocupa as mentes de 

todos aqueles que se interessam pelo poder das performances orais. Paul Zumthor não 

chegou a assistir ao imenso avanço e popularização da internet e das redes sociais. 

6 Gabriela Mellão, jornalista, dramaturga e crítica teatral, em colaboração para o jornal Folha de São 
Paulo



Não podemos negar a força de redes como o facebook ou o twitter, essas gigantes 

comunidades onde todos podem participar e ter voz. Usuários ao redor de todo o globo 

internalizaram essas ferramentas virtuais de tal forma que não podemos mais conceber a 

internet sem elas. Fazemos uso diário do facebook e do twitter, para diferentes funções. 

Uma prática que é bastante comum no facebook, por exemplo, é o compartilhamento de 

conteúdo em vídeo - extraídos do Youtube ou do Vimeo.  Milhares de vídeos musicais 

são postados pelos usuários todos os dias. Alguém posta alguma coisa e outros fazem 

comentários sobre a postagem. 

Sabemos que dentro da existência de uma sociedade humana, a voz é 

verdadeiramente um objeto central, um poder, representa um conjunto de valores que 

não são comparáveis verdadeiramente a nenhum outro, valores fundadores de uma 

cultura e criadores de inúmeras formas de arte. É claro que, entre os povos cuja cultura 

é puramente oral, a voz preenche uma função muito mais eminente que entre nós, onde 

ela é muito frequentemente substituída pela escrita ou pelas mídias. A indagação que 

lançamos aqui é a seguinte: será que a tendência cada vez maior do compartilhamento 

de conteúdo musical nas redes sociais não assinala uma nostalgia da voz viva? Os dois 

trechos seguintes de Zumthor nos abrem caminhos possíveis para pensar a questão: 

 

A voz é presença. A performance não pode ser outra coisa senão 
presente. Eu não posso escutar nada do passado. No entanto, sei que no 
passado outros falaram, escutaram, da mesma forma que outros talvez o 
façam nesse momnto nos seus lugares, em espaços tão longínquos que eu 
estou fora da capacidade de os ouvir. Todas essas vozes só podem chegar 
ao meu conhecimento mediatizadas. (ZUMTHOR, 2005, p. 83)

 
A transmissão mediática retira da performance muito de sua 
sensualidade. O rádio (o disco ou o cassete) só deixa subsistir aquilo 
que é auditivo. No caso da televisão, a vista funciona. Por outro lado, 
o que falta completamente, mesmo na televisão, ou no cinema, é o 
que denominei tatilidade. (...) Essas máquinas (...) foram inventadas 
numa época relativamente recente, e representam como tal um esforço 
da humanidade (depois de séculos em que toda cultura foi transmitida 
por formas de escrita) para reencontrar a autoridade da voz viva. 
(ZUMTHOR, 2005, p. 70) 
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