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Os fragmentos de Woyzeck, escritos por Georg Büchner, cerca de 1837, usando fontes documentais configuram um 
labirinto pejado de violência e poesia que são dos nossos dias. Tendo como centro de irradiação a peça inacabada de 
Büchner, este colóquio reúne investigadores de distintas áreas que colocarão em discussão a contemporaneidade da vida 
infame do soldado Woyzeck. 

Porque a vida nos escapa e perturba a cada dia, porque a cada dia nos fazemos de memórias e sonhos, Anabela Mendes 
sustentará que Woyzeck fala da nossa condição assombrada; nos fala da própria intensidade da vida. Christopher Damien 
Auretta movimentar-se-á em torno da peça para mostrar como o seu carácter fragmentário não é contraditório com 
uma visão integral de crítica ao projecto do Iluminismo, depois para explicitar analogias entre a transposição cinematográ-
fica realizada por Werner Herzog do texto de Büchner e a trajectória dos protagonistas dos filmes A Mosca (1983) e 
Videodrome (1986), de David Cronenberg. Nuno Felix da Costa, por seu lado, toma a dieta restrita de ervilhas a que o 
soldado se submete como encruzilhada para defender que a administração de psicotrópicos poderia ter evitado a morte 
de Maria e para se interrogar se o nosso actual regime cultural que confunde o real, o virtual e o devaneio não nos 
aproxima do fresco pintado por Georg Büchner.

Woyzeck, como Hamlet e Fausto, as suas perguntas dirigem-se a nós.

Programa 

O corpo continua a monte e a assombrar - Um tributo a Georg Büchner 
Anabela Mendes - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Despedimo-nos todos os dias um pouco da vida que vivemos, porque quando ela nos perturba e nos escapa, desafia a 
capacidade que não temos de a apagar tal como a vivemos. Tentamos recuperá-la, quando ela nos traz benefício e, assim, 
procuramos integrá-la a partir de memórias e restos, que também esses são sempre uma miragem do vivido. Este é um 
processo biológico, mental e emocional que conhecemos de forma empírica mas também científica e que nos ilumina e 
obscurece. Eis como funciona a nossa condição humana, precária, aquela que nos dói e alivia. Neste contexto, a história 
de Woyzeck de Georg Büchner, também tantas vezes história nossa, reflecte e potencia o processo acima descrito. E essa 
potenciação ocorre porque o trajecto de Woyzeck é o de um corpo a monte, um corpo desvalorizado e desprezado, um 
corpo que até o próprio Woyzeck sente que lhe escapa. É do viver em tal assombração que se fará discurso.

Em torno de Woyzeck de Georg Büchner: Uma meditação sobre a natureza do fragmento dramático, a crítica ao 
projecto do Iluminismo e o cinema contemporâneo de linhagem büchneriana (Herzog e Cronenberg) 
Christopher Damien Auretta - Faculdade de Ciência e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa
O estado de fragmento dramático em que se encontra a obra Woyzeck de Georg Büchner proporciona ao leitor- espe-
ctador uma experiência de reflexão fecunda. Em primeiro lugar, o fragmento reflecte as circunstâncias específicas que de-
terminaram a sua génese e a sua elaboração incompleta; as contingências várias que contextualizam, quer a obra, quer o 
autor; e, por último, a circunstancialidade ulterior de toda a obra literária criada no terreno movediço da história cultural. 
Contudo, a natureza fragmentada da obra em questão reflecte, não só esta circunstancialidade autoral, mas, sobretudo, 
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(i.e., uma constatação por parte do dramaturgo dos elementos patológicos da racionalidade iluminista –
instrumentalizadora, reificadora e hegemónica – que a história oitocentista veio revelar). Assim, o estado de fragmento 
não é apenas circunstancial, mas, sim, constitutivo. Neste sentido, o estado de fragmento de Woyzeck comunica uma 
visão integral. Büchner não valida, portanto, nem estética, nem conceptualmente a escatologia romântica cujo axioma é a 
totalidade cognitiva; encena, sim, o fermento crítico-estético de um dramaturgo que entende que a ideia de totalidade é 
fruto de uma imaginação social patológica. Inventa (refundindo o caso do Woyzeck histórico diagnosticado pelo médico 
Clarus) o sujeito proto-apocalíptico encarnado pela personagem de nome Franz Woyzeck. Eis, portanto, uma obra que 
rejeita a falsa totalidade ideológica em favor da percepção desconexa e da compreensão lacunar. Assim, Büchner produz 
uma subjectividade complexa em Woyzeck: subjugada e passional, alienada e manipulada. A sua obra é menos a represen- 
tação de uma realidade apaziguada do que um mapa de precipícios sobrepostos. Propomos assinalar aspectos deste mapa 
estético-conceptual problematizador. Além disso, o núcleo temático da obra em questão renasce cinematograficamente 
no filme homónimo de Werner Her- zog (1979), que propomos explorar à luz da filosofia estético- conceptual do seu 
autor. Propomos igualmente explorar a proximidade temática do drama e do filme já referidos em dois exemplos da 
filmografia de David Cronenberg, Video- drome (1983) e A Mosca (1986), em que os respectivos protagonistas, à semel-
hança do soldado Woyzeck, se movem num terreno de precipícios que os conduz a um estado de delírio e desintegração 
interna. Uma análise da impossibilidade de os protagonistas se emanciparem do delírio cognitivo que se apodera deles 
forma a etapa final da nossa abordagem à obra paradigmática de Büchner. 

Haloperidol para Woyzeck 
Nuno Felix da Costa - Faculdade de Medicina da Univerdsidade de Lisboa
Tenho apenas algumas imagens fragmentadas e uma atmosfera de contra-luzes azuladas da encenação da peça de Bucher 
pelo Luís Miguel Cintra em 1978. Agora revi a peça. Permite diversas leituras as quais, por sua vez, levantam múltiplas 
questões. Tenderia a tomar como fulcro da peça a dieta científica com ervilhas e o seu enquadramento dramático. É o 
primeiro equívoco: tende-se a estabelecer uma relação causal que vai da pobreza que obriga Woyzech a este excên-
trico recurso para melhorar a sua precária sobrevivência: o envolvimento na mencionada dieta; estes dois fatores, um 
ambiental, a pobreza, outro biológico, as ervilhas, associam-se, na peça, a uma produção mental cada vez mais afastada da 
realidade, sendo esta alienação lida como revolta contra um quadro sócio-cultural burguês. Woyzeck é apresentado como 
alguém que critica os costumes burgueses, que reflete a sua essencial infundamentação e se rebela adotando CERTOS 
comportamentos. Na verdade, a personagem poderia sofrer de uma esquizofrenia que, insidiosamente, lhe afetasse o 
pensamento e o comportamento. As vivências de estranheza perante si próprio e perante o funcionamento do mundo, 
interpretadas pelos outros como amoralidade, resultariam destas vivências prodrómicas da esquizofrenia que, a partir de 
um certo momento, se resolvem numa produção delirante no seio da qual se conjugam as desgraças e as respostas deli- 
rantes às desgraças. Emile Kraepelin descreveu a demência precoce em 1893, depois renomeada esquizofrenia por Bleul- 
er, portanto depois da escrita de Woyzeck e, contudo, existe uma notável coincidência entre a progressão das desventu- 
ras da personagem e a evolução de uma esquizofrenia tal como descrita pelo psiquiatra alemão. Não seriam ervilhas nem 
a pobreza, mas uma doença endógena que é trans-classista e evolui mal independentemente das condições ambientais. 
Claro que o rigor médico é estranho à dramaturgia da mesma forma que à escrita panfletária que animou a juventude de 
Buchner, mas reler a trama nesta perspetiva remove algum impacto ao que seria o Woyzech que delira por desconforto 
social. Hoje, tratado com um neurolético como o haloperidol, a evolução da doença seria detida, a sua mulher não se 
envolveria com o percursionista por estar frustrada pela doença do marido e não seria morta por este que, assim, não 
seria decapitado. Mesmo que tivesse comido ervilhas a vida toda. A experimentação com o cérebro tem reconhecidos 
perigos e não deveria nunca ter sido feita ao modo caricaturado na dieta das ervilhas – modificar as condições e ver o 
que acontece, mas efetivamente esta investigação às cegas aconteceu vezes sem conta ao longo da história da Medicina. 
Contudo, não é menos preocupante a atual imersão do cérebro humano numa atmosfera de periféricos que multiplicam 
não só a memória e a informação a processar, mas também a própria representação do real que se funde com o virtual 
e o devaneio de uma forma não tão distante da que aconteceu a Woyzech. Como se toda a humanidade estivesse numa 
dieta de ervilhas diante do ecrã à espera do que aconteça. Justificar-se-á duvidarmos da plasticidade cerebral que já foi ca- 
paz de se adaptar à invenção da linguagem e à imensa capacidade de simbolização que ela permitiu? Da mesma forma que 
os neandertais, acontecerá vermos definitivamente afastados da condição de humanos as pessoas que não SE adoptarem 
às próteses que ampliam vertiginosamente as condições de funcionamento do cérebro?


