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RESUMO 

 

Este trabalho foi realizado a partir da participação e observação na Oficina de Ator  

num colégio público. O professor do curso media os atores para o objetivo de constituir um 

corpo cênico. A trajetória do trabalho descreve e analisa as partes que compõem este 

processo: as ideias de treinamento ou preparação; o uso dos espaços; concessão sobre arte e os 

elementos da cena; e o desenvolvimento das práticas. O entrelaçamento entre os enunciados e 

metáforas produzidas no campo conjuntamente com as práticas revela a produção de um 

corpo diferente do tempo/espaço da vida ordinária. Este corpo tem capacidades estendidas e 

múltiplas, expressividades artificializadas e age no íntimo do físico e da subjetividade dos 

atores. E, como poderá ser visto, só é possível concebê-lo através de um processo de 

estranhamento de si, confrontando e reificando os próprios limites. 
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PRÓLOGO 

 
As descrições e reflexões deste trabalho foram produzidas a partir da participação no 

curso chamado Oficina de Ator, num colégio público. Os nomes das pessoas envolvidas nessa 

pesquisa estão preservados e durante o trabalho foram substituídos pelas iniciais. O curso é 

um modulado extracurricular que, neste caso, é vinculado com o setor de artes, localizado no 

subsolo, chamado de Escolinha de Artes. Este setor tem 60 anos de existência, e inicialmente 

era destinada a atividades complementares em artes visuais - pintura, modelagem em argila e 

desenho - para alunos. No atual momento, expandiram com cursos de dança, música, 

fotografia, e teatro, todos são gratuitos para todos os interessados, vinculados ou não com o 

colégio. Além de servir como espaço para aulas curriculares de arte do ensino médio e 

fundamental. 

A iniciativa para criar algum dos cursos é, primeiramente, do professor responsável. 

As restrições se houver, também são de responsabilidade do professor. No caso de N, os 

integrantes do curso precisam ser acima de 18 anos e que, preferencialmente, não sejam 

estudantes de teatro. De todos que passaram pelo curso durante a pesquisa, pode ser dito que 

são não-atores: pessoas que não atuam profissionalmente, ou mesmo tiveram alguma 

experiência com artes cênicas. Porém, neste trabalho, chamo-os de atores, assim como eram 

designados nos ensaios, mesmo os que não concluíram o processo que se encerrou com a peça 

Silêncio. Não há um motivo específico para a escolha de não-atores, mas, em algumas falas 

do professor, ele lembra de alguns acontecimentos em que seus métodos de preparação de 

ator, e em relação à estética escolhida para a produção de alguma peça, demonstraram-se 

conflitantes ao conhecimento prévio e estruturado do teatro de pessoas oriundas do meio. 

O professor oferece este tipo de modulado há dez anos. A duração pode variar de um 

semestre a um ano, dependendo do calendário escolar. Até 2014 mesclava-se mais alunos do 

colégio ainda no ensino médio em conjunto com a comunidade externa. Em todos os anos, 

exceto 2013, em que esteve afastado do colégio, produzia uma peça por ano com os 

integrantes. Entre as peças estão Aquele que diz sim e aquele que diz não (2006) de Bertold 

Brecht, Aurora da minha vida (2007) de Naum Alves de Souza, Atentados (2008) de Martim 

Crimp, A Língua da Montanha (2009) de Harold Pinter, O Sobrado (2010) de Érico 

Veríssimo, Margem (2011) inspirada na Terceira Margem do Rio de Guimarães Rosa e outras 

escritas pelo próprio professor: Mão (2014 e 2016), 90 dias (2015) e Silêncio (2016 e 2017). 
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Durante o período que esteve no colégio também dava aulas de teatro para o currículo comum 

do ensino médio. 

*** 

 
Este trabalho se divide em três partes. A primeira (cena 1) falará a respeito das pessoas 

que participaram da oficina, a relação com o espaço e das propriedades que dinamizam as 

práticas. Há quatro subdivisões: um breve currículo de N, sua trajetória de aprendizado e suas 

influências. Nelas, será possível identificar as premissas que configuram o treinamento, ou 

preparação de ator. No segundo ponto, irei detalhar algumas especificidades das pessoas que 

participaram e a heterogeneidade entre suas trajetórias. O terceiro descreverá os espaços em 

que ocorriam as práticas, a relação imposta dos atores com o tablado, ou sua emulação, e a 

rotina preparatória que antecedia os ensaios. O quarto, e último ponto dessa parte, discorrerá 

sobre como são organizadas as dinâmicas e o entendimento dos exercícios no campo e de 

como elas geram certa verticalidade de posições entre professor/atores e ator/ator. 

A cena 2, divide-se em duas partes: a primeira, trata-se quase exclusivamente das 

descrições do que se realizava nos ensaios: a mecânica dos exercícios, suas dinâmicas, 

variações e os padeceres funcionais para cada situação. Além de sistematizar, mesmo que 

aproximadamente, algumas categorias nativas usadas durante o ensaio, categorias essas 

produzidas e definidas conjuntamente com a prática. A segunda parte irá discorrer sobre as 

premissas impostas sobre o que se entende por arte, ideia que se associa diretamente aos 

resultados procurados das práticas dos atores. Além de servir de escopo para os outros 

elementos que montam a peça, que resultará numa proposta de trabalho. 

Entre a cena 2 e a 3, haverá um interlúdio: a descrição da peça montada no fim dos 

trabalhos, chamada Silêncio. Já a cena 3 é composta por duas partes: na primeira farei uma 

análise dos processos de artificialização das expressividades que compõem o corpo cênico, 
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não-ordinário e um consequente estranhamento dos atores com seus próprios corpos. Na 

segunda parte, e última do trabalho, farei algumas aproximações com autores sobre uma 

dicotomia, que será revelada durante o trabalho, de um corpo ordinário e outro da 

performance – artificalizado e das implicações sobre os sujeitos e subjetividades envolvidas 

no campo. 

No decorrer do trabalho utilizo "enunciado" para me referir às categorias que são 

manifestadas nas falas por parte de N e dos atores durante os ensaios. Difere-se de categorias 

usadas num tempo ordinário da vida, apesar de muitas vezes elas serem discutidas nesses 

momentos, porque se exige sempre certa cautela e um esforço para se produzir um 

conhecimento em relação ao trabalho e às práticas. Os termos presentes no campo – e 

colocados neste trabalho em itálico - aparecem mesmo como enunciados de uma questão, 

formulações para auxiliar o processo de aprendizado do ator e da criação das cenas. São 

melhor representados como metáforas que auxiliam como fazer algum exercício, ou um 

emaranhado de ideias que – justapostas – servem como base para identificar e apontar novos 

caminhos para alguma cena, ou algum exercício. Como Victor Turner define metáforas: "dois 

pensamentos agem em conjunto, eles 'engendram' o pensamento em sua coatividade" (2008: 

25). No caso da Oficina de Ator, é o pensamento com a prática conjuntas. Elas não são 

inteiramente definíveis, mas podem ser esclarecidas através da descrição, pois o que 

determina suas variações e recriações é o desenrolar no contexto dos ensaios. Neste trabalho 

pretendo esboçar uma sistematização desses enunciados, de forma que ajudem a esclarecer as 

questões que emergiram durante minha experiência no campo. 

Quando resolvi tornar a oficina o objeto deste trabalho, já havia estabelecido uma relação 

com alguns dos integrantes, com N e com as práticas. No decorrer do ano compreendi que fazia 

parte da própria investigação de trabalho e preparação de ator, em como compor um corpo à cena 

e as possibilidades de criação deste corpo junto aos textos. Em certos momentos, não sabia 

exatamente se minhas anotações e as questões que me saltavam faziam parte de uma observação 

"distanciada" - de cunho etnográfico -, ou parte do meu desenvolvimento como ator e de 

esclarecimentos internos para o grupo. 

O fato de ser um praticante de teatro e, ao mesmo tempo, pesquisador encaminhou as 

perspectivas produzidas neste trabalho de uma maneira diferente da, tradicional, "observação 

participante". A minha experiência pode ser entendida como auto-etnografia. Alguns autores 

que revisam este termo (MUÑOZ, 2014; FORTIN, 2009; SCRIBANO e DE SENA, 2009; 
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BLANCO, 2012; BENETTI, 2017), em geral, salientam a responsabilidade de o pesquisador 

produzir a partir de uma perspectiva biográfica para refletir questões sobre o social do qual é 

revestido, ou seja, a responsabilidade de ser conjuntamente sujeito e objeto e ainda produzir 

um conhecimento sobre alteridade. Para Fortin (2009), a auto-etnografia – em relação a 

subjetividade que emerge nesse tipo de pesquisa - evoca “uma nova consciência da 

experiência (...) o caráter de resistência e empowerment que pode oferecer uma narratividade 

se afirmando sobre a base da experiência sensível e singular” (: 83). Porém, a inclusão na 

narrativa sobre a corporeidade, as sensações e as emoções do pesquisador no campo, deve 

aparecer como informações parciais, que conciliado a outros tipos de dados, se tornam 

“facilitadores a construção da reflexão do pesquisador” (: 81). O afeto e a cognição, para 

Scribano e De Sena (2009), são os valores privilegiados de uma auto-etnografia. Ela pode 

melhor identificar a subjetividade e o íntimo que envolve as relações no campo. 

El investigador tiene el privilegio y la responsabilidad de ser sujeto y objeto. Ello 

permite la propia interacción con el objeto de estudio e implica la posibilidad de 

formular(se) preguntas y conocer pareceres. El investigador no es invocado, 

convocado o participado de un fenómeno determinado por sus “cualidades 

personales” sino por ser parte de una comunidad, de un colectivo o de un evento a 

observar. El investigador es un participante activo capaz de narrar la escena en la 

que trabaja, conoce y posee un distinguido acceso al campo de observación que 

comparte con otros sujetos. (: 6) 

A confusão entre o entendimento dos dados para etnografia ou anotações direcionadas 

às reflexões de desenvolvimento de ator, explicitada anteriormente, julgo crer, contribuem 

para um duplo desempenho: organizar uma reflexão antropológica sobre que corpo está sendo 

construído e um modo específico de se pensar o ator para o invólucro do teatro. Fortin, 

ressaltando o processo do pesquisador/praticante 

A coleta dos dados sobre seu processo criador permite ver a parte visível de sua 

prática efetivamente, mas, também, ver a parte invisível, as intuições, os 

pensamentos, os valores, as emoções que afloram na prática artística e que nascem 

do relato simples aos gestos. (2009: 84) 

Além dessa posição ambígua de pesquisador-praticante, fui auferido pela confiança do 

professor para conduzir – algumas vezes – os atores nos exercícios simples e em outros mais 

intensos. O que não ocorreu com a mesma constância com os outros integrantes. Para eles, 

quando essas ocorrências começaram a se repetir (ainda que timidamente) passei a ter um 

papel intermediário numa possível relação mestre/aprendiz. 
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Os enunciados "nativos" que discuto neste trabalho, em menor ou maior grau, ajudei a 

produzi-los. Primeiramente através das práticas, como aprendiz e condutor intermediário. 

Meu próprio corpo foi material preliminar para desenvolver, direta ou indiretamente, tanto as 

descrições neste trabalho, tanto uma contribuição para as dinâmicas dos ensaios. Também 

subsidiado através da minha própria incumbência como ator. Patricia Aschieri (2013), 

antropóloga e bailarina de Butoh, assinala dois importantes pontos para este tipo de trabalho, 

o qual ela chama de "etnografia encarnada". 

Para ela é preciso assinalar os "aspectos genealógicos da dimensão corporal do 

etnógrafo", que tem por premissa: identificar os usos e representações da socialização do 

corpo que se considera hegemônicos, a "trajetória corporal" que para a autora se refere como 

"el análisis de la relación entre los “habitus” cotidianos y las experiencias de apropiación de 

un conjunto de prácticas vinculadas al uso y representación del cuerpo y el movimiento 

específicos." (2003: 3 e 4) e as intersecções identitárias que são relevantes para o campo. O 

outro ponto ela chama de "modos de estar em campo". Para uma descrição densa - na relação 

de textualizar os corpos sendo pesquisador/praticante - defende a ideia de um "estado 

intermediário" (LEWIS apud ASCHIERI, 2013) entre dois tipos de corporeidades: o corpo 

ausente (em que a atenção está colocada ao objeto da ação) e o corpo presente (refere-se 

quando o corpo é tomado de consciência, seja pela dor, doença ou prazer) (LEDER apud 

ASCHIERI, 2013). Este "estado intermediário" se caracteriza por práticas em que o "corpo é  

o objeto da ação" e quando os pensamentos se tornam intermitentes. Reproduzo, de forma 

análoga a minha pesquisa, as considerações de Aschieri 

En este sentido, postulo que la práctica etnográfica, en especial aquella que examina 

prácticas que incluyen prominentemente al cuerpo, deberia ser ejercida desde la 

perspectiva que la considera como un "estado intermedio". Es decir, un modo de 

corporización que en el transcurso de la experiencia de trabajo de campo, debe 

dirigir intermitentemente su atención hacia diferentes dimensiones, entre las que 

debe ser incluida la experiencia corporal, para situarla de modo analítico por un 

momento, en el primer plano de la conciencia. (2013: 5) 

Para finalizar, muitas das ideias aqui relatadas foram produzidas ao longo de 

incontáveis diálogos que tive com N, junto ao grupo ou apenas eu e ele. Aliás, é ele o 

principal difusor das ideias para o grupo, da maneira de pensar e desenvolver as práticas. Ele 

é a figura do professor, do sábio e do mestre. Logo, grande parte deste trabalho pode ser 

creditada a essas conversas. 
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CENA 1. A COMPOSIÇÃO DO CAMPO 

 
1.1 O MESTRE – TREINAMENTO/PREPARAÇÃO 

 
N é formado no curso de Educação Artística - Habilitação em Artes Cênicas em 2001 

na antiga Faculdade de Artes do Paraná e no extinto curso técnico de Formação de Ator na 

Universidade Federal do Paraná. Fez parte do grupo PalavrAção e do Coro (aluno de Alvaro 

Nadolny de canto e voz - "ressonância de corpo inteiro" entre 2001 e 2011), os dois também 

da UFPR. Além dessa formação, sua pesquisa de ator se influenciou nos cursos e oficinas que 

participou, como os oferecidos pelo LUME (Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da 

UNICAMP) de “Voz e ação vocal I e II" (2007 e 2008) ministrado por Carlos Simioni, 

“Treinamento Técnico de Ator” (2006) com Jesser de Souza, e “O Ator na Rua" (2009) com 

Ricardo Puccetti. Participou da oficina de Butoh ministrada pelo Ko Murobushi
2
 em 2003, um 

dos principais difusores da dança. Fez oficina de palhaço com Chacovachi em 2008. Também 

participou da oficina "Encenadores" em 2013 com Roberto Alvim. Com Enrique Diaz e 

Mariana Lima estudou "Atores e Criação de Cena" em 2003 trabalhando o método de 

Viewpoints
3
 desenvolvido por Anne Bogart. Há outras influências preponderantes, porém, por 

outras vias que não a participação em cursos, como o teatro tradicional japonês (Nô e Kabuki) 

e o método de Tadashi Suzuki
4
. 

No contexto do teatro ocidental, em relação ao trabalho de ator, a Oficina se encontra, 

devido as suas influências, como "expressão contemporânea". Na classificação de Odete 

Aslan (2007) alguns artistas se organizaram em "teatro-laboratório" ou "teatro-comunidade", 

que tinham como premissas o treinamento para técnica de ator com projetos de décadas de 

duração; um envolvimento de si às práticas; e referências a teatros, danças e rituais não- 

ocidentais. Entre os de maior expressão estão: Jerzy Grotowski – que desenvolveu a ideia de 

"ator-santo"; Eugenio Barba, Peter Brook e o INSTA (International School of Theatre 

Antropology) que pensaram uma "Antropologia Teatral"
5
; Iben Nagel Rasmussen que tem  

um projeto entre atores de várias nações, chamado Ponte dos Ventos; entre outras escolas e 

artistas. No Brasil, Luiz Otavio Burnier, fundador do LUME da UNICAMP, envolveu-se com 

alguns desses nomes, principalmente Eugenio Barba. Antunes Filho, diretor do CPT (Centro 

de Pesquisas Teatrais) e do Grupo de Teatro Macunaíma localizados no Sesc Consolação em 

 

2 
Alguns materiais disponíveis dele em: https://www.ko-murobushi.com/ 

3 
Mais em Bogart e Landau (2005) 

4 
Mais em Castilho (2012). 

5 
Alguns apontamentos sobre o ISTA, Peter Brook e Jerzy Grotowski em Schechner (2011a) e (2011b) 

http://www.ko-murobushi.com/
http://www.ko-murobushi.com/
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São Paulo, também se inculcou de pesquisar, de maneira interdisciplinar, técnicas de ator e 

desenvolveu um método próprio
6
. 

Esses autores e artistas compõem a investigação de ator a partir da corporalidade. O 

desenvolvimento das práticas é associado a um treinamento de ator. Cada um estabelece 

particularidades em relação a composição do corpo do ator. Porém, levando em conta o lugar 

do debate dessas produções, assemelham-se no ponto em que a performance é, 

prioritariamente, preparada através da fisicalidade. Com N não é diferente. Há aplicação de 

um treinamento, com abordagens também particulares, tendo em vista seu aprendizado e 

experiência. O treinamento é parte fundamental da investigação de ator, corroborada não 

apenas pela mecânica dos exercícios, ou de uma aplicação direta na performance. Ele supõe 

um desenvolvimento conjunto de habilidades técnicas de movimentação e expressividade, de 

uma poética e de uma ética. 

Ou seja, para o professor, a performance de ator deve estar engendrada pela clareza 

destes três pontos. Os exercícios se dinamizam pelo entrelaçamento dessas partes. As 

movimentações têm de estar asseguradas pelo ator. Precisa estar manifestado durante os 

ensaios o entendimento da poética da peça. E a ética aqui pode ser entendida em como o ator 

se comporta em relação ao trabalho, tanto sobre os ensaios como sobre uma responsabilidade 

de artista. 

Porém, durante os ensaios, N junto ao grupo, contestava o recorrente uso em alguns 

âmbitos do circuito teatral do termo treinamento de ator como: qual emprego e carga 

funcional que está se dando? A prática compartilha, ou se aproxima, ao sentido dado aos seus 

precursores? É o mesmo sentido, ou próximo das práticas do grupo? Há uma preocupação, do 

professor, a respeito da profundidade exigida nas práticas, que por vezes é confundida pelos 

contextos refutados, apenas pela relação do condicionamento físico com a mecânica das 

movimentações dos exercícios. Há uma valoração de desenvolvimento de uma pesquisa para 

o trabalho de ator que o professor atribui ao treinamento. Nos contextos em que não se 

estrutura uma dinâmica investigativa em relação às práticas, o sentido da ideia de treinamento 

também se esvazia para o professor. 

N igualmente refere o treinamento como preparação. Muitas vezes substituindo, na 

finalidade de se diferenciar dos significados mais simplistas que por vezes o treinamento é 

associado. Mas também porque se diz como preparador. Neste trabalho uso 

6 
Milaré (2010) 
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sempre conjuntamente os dois termos. De certo modo, no campo esses dois termos têm 

originalmente o mesmo significado e objetivo quando usados. Eles indicam o lugar e o tempo 

das práticas, e são destes momentos que emergem os enunciados que serão aqui 

desenvolvidos. 

 

 
1.2 O ELENCO 

 
Comecei o curso sem a intenção de transformá-lo em etnografia. Em 2015, de agosto a 

dezembro, fui apenas discente na oficina. Este trabalho pode ser contabilizado de abril até 

dezembro de 2016. No meu primeiro contato com N, a conversa/entrevista foi extremamente 

rápida. Eu disse da minha intenção e o questionei sobre a vaga. Ele perguntou sobre minha 

disponibilidade de tempo e assiduidade. Confirmei as respostas positivamente, então ele 

explicou os horários e me convocou para estar presente no dia seguinte. 

Do início de quando entrei na oficina até o fim dela, houve diversas mudanças no 

elenco. Em 2015, o ano fechou com oito atores e apenas uma desistência. O outro ano 

começou com cinco, incluso comigo, que permaneceram. No trabalho usarei abreviações da 

primeira, ou das duas primeiras letras dos nomes: An, Al, B, H. Outras três atrizes se 

integraram aos encontros: M, Ay e Ad. Exceto eu, H e N, todas do elenco são mulheres. Ay, 

B e M tinham 19 anos, Al 22, An 40, Ad 35 e H 55. 

Ay trabalhava na cozinha de um restaurante, estudava dança carimbó e praticava 

capoeira angola. Al era atendente em um bar. M era estudante de ciências sociais. Ad, a única 

vinculada com o colégio, dava aulas de artes visuais para o ensino médio. B era assistente 

geral de um mercado. H era professor de técnico em mecânica. An trabalhava em uma quadra 

de futebol. 

As desistências são comuns nas oficinas ministradas pelo professor. No ano desta 

pesquisa Ay, logo na segunda semana dela, foi a primeira a desistir. Na metade do processo, 

H foi o segundo a sair devido a um novo trabalho no período da noite. Depois foram B e Al, 

esta última dispensada pelo professor. Ad, que também conseguiu novas aulas no período da 

noite, não pode continuar. Restaram de meados de setembro até dezembro M, An e eu como 

atores do modulado. 

Este grupo, tão heterogêneo em seu pequeno tamanho, era ainda volátil nas 

motivações para iniciar o curso, para permanecer ou para desistir. As desistências derivam de 
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razões particulares dos integrantes, externas aos ensaios, que são difíceis de desenvolver 

alguma problematização, ou até de saber suas causas verdadeiras. De certo que, em alguns 

momentos, sentia-se o risco de o trabalho cessar antes da realização da peça conforme as 

pessoas iam embora. O que também deixava esta pesquisa em vias de não acontecer. Ou de se 

tornar uma etnografia de um "quase" processo. 

As motivações ou expectativas eram diversas: como auxílio ao tratamento psicológico, 

sendo até uma das atrizes indicada pelo terapeuta. Outra atriz, relatou durante um dos ensaios 

que estava passando por uma depressão e pensou em praticar teatro como uma forma de se 

relacionar mais com seu corpo, em "expressar" com ele, também como forma de aliviar suas 

angústias. Uma das atrizes se importava com a experiência que teria com o teatro, como uma 

oportunidade de se envolver com a arte. Nenhum dos atores se envolvia com aquilo, pelo 

menos no início, como uma atividade prioritária ou essencial, ou com o objetivo mesmo de se 

tornar ator. 

O teatro que o professor produz, dos enunciados e das práticas envolvidas, 

desconhecidas para os integrantes, insinuava-se conflitante com alguma das motivações 

iniciais. Talvez por ser uma maneira de fazer teatro incomum para fora da convivência dos 

circuitos teatrais. Ainda assim, dentro desse âmbito, essas práticas não são usuais à maioria 

das companhias ou das instituições que se pretendem ensinar teatro. Outro ponto, é que nas 

próprias práticas surgem embates internos pessoais, de uma ampliação das partes físicas e do 

íntimo dos integrantes, lugares intocados que não se supunham conhecer (esta parte será 

melhor detalhada no decorrer do trabalho). Ou, também, um comportamento exigido sobre o 

comprometimento para os ensaios como um todo. Mesmo assim, seria imprudente designar a 

essas questões qualquer consequência de alguma desistência, ou até mesmo a permanência 

dos integrantes. 

O que pode se afirmar, ainda que de maneira indireta, é que durante o processo se 

produzia uma tensão entre a dificuldade de compreender as práticas e os enunciados com as 

díspares motivações e expectativas. 

 

 
1.3 O TABLADO - A ROTINA PREPARATÓRIA 

 
Os ensaios aconteciam nas segundas, terças e quartas na sala 216 – localizada no 

segundo andar na ala par do prédio, é a primeira de um corredor que contém mais 10 classes 
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de aula – e nas quartas na sala 10. Os encontros tinham início às 19:00 com o término às 

22:45. A sala 216 é utilizada em outros turnos como sala de aula para o ensino fundamental e 

médio. O modelo é o comum de uma classe de colégio público: com quadro-negro, mesa do 

professor, o piso de tacos de madeira, um armário que ocupa toda a largura dos fundos da sala 

(trancado com os livros didáticos) e sete fileiras de carteiras que são empurradas, no início 

dos ensaios, para as paredes laterais criando um retângulo vazio no centro. 

 

Figura 1. Representação aproximada da planta da sala 10. 

 

 

 
Esse esforço é para tentar simular o espaço do tablado da sala 10 (ver Figura 1). Essa 

se localiza no subsolo do prédio, ao lado do refeitório. É seguido por um corredor com mesas 

para a alimentação. Ele une o refeitório na ala ímpar até a Escolinha de Artes na ala par. Na 

entrada da sala 10, rente à porta dupla, há uma parede à direita que se estende até uma outra 

divisória com uma janela de vidro que ocupa só uma pequena parte da sala; na parede e 

divisória estão encostadas duas estantes de madeira com duas prateleiras cada. Nelas são 

deixadas as bolsas. A divisória separa uma outra parte da sala, utilizada para guardar 

pertences dos professores que usufruem dessas dependências. O acesso ao cômodo é 

diminuído por um cabide coberto por um pano preto, e espalhado pelo espaço há acessórios 

de apresentações passadas, alguns figurinos, vassouras, textos, uma tela branca para 

retroprojetor, um suporte de televisor e DVD (com os dois inclusos), uma mesa grande 

retangular, cadeiras de plástico vermelhas agrupadas uma sobre a outra, um baú de madeira e, 

entre outras coisas, um armário de alumínio trancado com pequenos objetos. À esquerda das 
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duas dependências está o tablado que preenche o retângulo restante da sala – formado por 

tábuas de madeira entrepostas levemente elevada ao piso laminado do chão da sala. 

Existe um cuidado e uma preparação dos atores em relação ao tablado, ou à simulação 

dele. Todos os dias antes das atividades o chão era varrido. Os atores tiram os tênis e meias. 

Trocam a roupa casual pela de treino (trajes confortáveis, largos ou flexíveis; geralmente 

malhas elásticas, moletons e de tecidos de algodão), ou já chegam vestidos “a caráter”. 

Quando N fecha porta é sinal para os atores saírem de onde estão – escorados e sentados nas 

mesas recostadas, ou se alongando no chão – e se juntarem de pé numa roda para o 

aquecimento. 

É uma sequência de movimentos que envolve alguns alongamentos para os músculos e 

exercícios para as articulações. N aprendeu nas práticas que fez de Tai Chi Chuan. Chama-se 

desaquecimento, é feito no fim das práticas de tai chi (a volta à calma), mas nos ensaios é 

usado no início. 

Com as pernas paralelas, faz-se movimentos circulares feito com as mãos sobre os 

joelhos. Em seguida move-se circularmente os joelhos presos com as mãos para dentro e 

depois para fora. Em seguida se faz esses movimentos com as pernas juntas, primeiro de um 

lado, depois do outro. Depois os integrantes se agacham de cócoras com os pés inteiros no 

chão. Os braços são esticados e as palmas da mão seguram o chão. Então levanta o quadril até 

as pernas esticarem. Na sequência o tronco é lentamente levantado até a posição ereta do 

corpo. Roda-se os braços quase esticados para frente – com a palma das mãos à frente do 

movimento – e para trás – com as costas da mão à frente do movimento – primeiro o braço 

direito e depois o esquerdo. Logo depois, as mãos seguram a lombar e, com o quadril, um 

arco é desenhado para a esquerda e depois direita. No próximo, uma das pernas é levada para 

trás, com a parte dos dedos e metatarso preso no chão, a outra é dobrada em noventa graus do 

tronco reto até o pé apoiado no chão; o antebraço oposto apoia-se na coxa dianteira e a outra 

mão segura as costas logo acima do quadril – depois inverte as pernas. Neste último se alonga 

a parte interior da coxa e a lombar. Em outro as pernas estão paralelas e os pés são mantidos 

inteiros no chão, agacha-se com o quadril para uma das pernas o máximo possível, a outra é 

esticada rente ao chão; depois se tenta alcançar os pés com as mãos. Para a parte lateral do 

tronco onde se localizam os rins, um dos pés é posto de lado com a perna esticada, o braço 

oposto é espichado para cima e para o lado também oposto, esticando a parte lateral do  

tronco. No último as mãos estão entrelaçadas e os punhos são movidos circularmente. Para 
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cada sequência conta-se quatro dobrados (um, um; dois, dois; três, três; quatro, quatro) apesar 

da maioria das vezes a contagem ser esquecida. Para finalizar com as palmas das mãos como 

conchas, bate-se por todo o corpo, começando pelos calcanhares e costas, depois cabeça, 

rosto, pescoço, peito, barriga encerrando no peito dos pés. 

O tablado, ou sua representação, era frequentemente redividido. Na maior parte dos 

exercícios os atores se separavam por raias: um corredor de quatro ou cinco metros (na sala 

10 se postulava até a metade da largura; na 216 até a outra extremidade) com a largura 

suficiente para os atores não se esbarrarem. Não existiam demarcações físicas. Em outros 

momentos, toda a sala era utilizada, principalmente nos exercícios que envolviam jogos entre 

os atores ou em momentos individuais. A parede também servia de instrumento para 

exercícios de voz e em alguns momentos que se visava intensificar a preparação e explorar 

possibilidades expressivas. 

Nos ensaios, o tablado supõe um tempo e um espaço diferente do que se preserva na 

vida ordinária dos atores. Exige-se certa suspensão dessa vida ao mesmo tempo que se 

estipula certa disposição às práticas. A suspensão vai desde a rotina preparatória que inicia os 

ensaios - organização e limpeza das salas, vestir-se adequadamente, estar com os pés 

descalços, o (des)aquecimento - passando para uma forma diferente do ator se relacionar com 

o seu corpo até um retorno ao tempo, dito, ordinário. Estes comportamentos sugerem uma 

interrupção da vida no seu cotidiano e, de certa forma, serão utilizados como princípios na 

forma como o trabalho se realiza e na produção de objetivos para a cena e para o corpo. 

Pode-se dizer que é um estado de liminaridade, como trabalhado por Victor Turner 

(2008), no sentido que se afrouxa com as categorias - predominantemente rígidas - de uma 

estrutura que determina as relações sociais em um tempo cotidiano. "Estrutura é o que 

mantém as pessoas separadas, define suas diferenças e limita suas ações" (2008: 41). Estes 

momentos liminares, também chamado de communitas, tem caráter antiestrutural em que os 

sujeitos são "indiferenciados, igualitários, diretos e não-racionais" (ibid). Os ensaios são 

momentos liminais. Nestes momentos, o tempo e o corpo do cotidiano deslocam-se para uma 

outra forma de relação. 

O treinamento/preparação pode ser entendido como este tempo. O processo de se 

construir um corpo não habitual, num tempo não habitual. Os atores, então, passam por um 

transporte, como nas considerações de Richard Schechner (2011b) sobre performance 
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O performer vai do “mundo habitual” ao “mundo performativo”, de uma referência 

de tempo/ espaço à outra, de uma personalidade à outra ou às outras. Ele interpreta 

um personagem, luta com demônios, entra em transe, viaja pelo céu, ou pelo oceano, 

ou pela terra: ele é transformado, capaz de fazer coisas “em performance”, que ele 

não é capaz de fazer normalmente. Mas quando a performance acaba, ou ainda em 

sua parte final, ele retorna ao ponto em que começou. Na verdade, as maneiras de 

concentração através da preparação e aquecimento e as maneiras de voltar através do 

desaquecimento são liminares, estão entre o ordinário e o mundo da performance, 

servindo de transição entre um e outro (:162 e 163) 

Durante o tempo das práticas, no "mundo performático", os atores aderem, segundo o 

próprio Schechner, a um paradigma da liminaridade, pois a "atuação está entre a negação de 

ser o outro (= Eu sou eu) e a negação de não ser o outro (= Eu sou Hamlet). O foco da técnica 

de treinamento do performer não é transformar uma pessoa em outra, mas em permitir que o 

performer atue entre as duas identidades" (:160). Neste caso, a antiestrutura neste contexto 

está na qualidade de ser ator no tempo dos ensaios. Este assunto será retomado adiante mais 

vezes, mas já afirmo de antemão que atuar, no contexto em questão, é se comprometer a uma 

corporeidade que funciona como uma máscara possível de se transportar para vários mundos 

temporariamente. 

 

 
1.4 CONDUZIR E SER CONDUZIDO 

 
O aprendizado de ator durante o tempo dos ensaios se configura entre enunciado e a 

prática. O professor aparece para os atores como a figura que detém o conhecimento 

necessário para conduzir as atividades. Ele cumpre o papel do mestre, o sujeito que está para 

mediar a compreensão dos atores para alcançar a destreza que se exige. Aliás, é ele quem 

propõe qual intensidade se deve dar para cada prática. 

N se coloca como um preparador. Seu exercício durante a grande maioria dos ensaios 

é conduzir os outros atores. Está sempre na responsabilidade de conferir e corrigir a todos, de 

criar o ritmo e a intensidade para que o ator produza um resultado satisfatório e esteja apto 

para a cena. Seja criando estímulos verbais, praticando conjuntamente com os atores ou 

fazendo com que todos observem-no fazendo uma demonstração. 

Contudo, nas práticas, essa condução também se apresenta como um esforço para que 

o ator, em algum momento, deixe de consentir apenas com uma orientação externa e produza 

criativamente sua própria "dança". Os estímulos, na preparação de ator, estariam mais como 
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uma premissa para que ator e condutor se relacionem autonomamente para um mesmo 

objetivo. 

Porém, isso demanda uma dupla disposição dos envolvidos: a atenção do conduzido 

para o condutor e a do conduzido para si mesmo. Sem isso, como na maioria das vezes 

acontece, o ator se direciona ao mestre para conferir se suas ações estão corretas, ou 

interrompe a prática a fim de compreender o que está sendo exigido, como certa vez 

N pediu para os atores que caminhassem como se estivessem com asas. As asas 

eram "criadas" a partir do estímulo do umbigo e saíam por entre as escápulas. O 

tronco se mantinha estabilizado enquanto as pernas, semi-flexionadas, caminhavam 

lentamente. Os ombros deviam estar relaxados, porém, com certa vivacidade. O 

professor também pedia uma pressão nos olhos. Todos faziam até o N focar em B. 

Pediu para que o restante parasse e observasse. Então se amontoaram em uma das 

paredes laterais logo atrás de onde estava o professor. Disse para B: "como se 

estivesse andando sobre nuvens". B olhou para ele e continuou. O professor pediu 

para que suavizasse os movimentos e o rosto. Depois transformou a caminhada com 

asas para outra coisa: "você é uma nuvem. Mexa-se como uma nuvem. Você é uma 

nuvem, mas também não é. Quero que você faça com o corpo uma nuvem". B 

começou a ondular os braços rapidamente e acelerando a movimentação. O 

professor dizia "tem cabeça, pescoço, quadril ainda" e pediu novamente para que 

suavizasse o rosto. B agora fazia olhando para ele. N estava focado nela, quase 

fazendo junto, com o tronco e o rosto levemente inclinados para frente enquanto 

criava estímulos e corrigia detalhes. Pediu para ela continuar com os olhos 

fechados e fizesse junto com a movimentação um "sorriso de buda". B suavizou as 

bochechas e inclinou um dos lados da boca para cima formando um sorriso brando. 

Depois de alguns minutos com o N conduzindo, B abruptamente parou e olhou 

diretamente para ele. N reagiu impulsivamente levando as mãos à cabeça e 

reclamando "Não! Agora que você tava entrando no negócio você abandonou?" 

(Trecho do diário de campo - 25/05/2016) 

O professor adota uma postura para que a prática sugira uma ação conjunta entre os 

estímulos externos e a movimentação. Quem conduz deve se ater a construir imagens, 

direcionar as possibilidades e corrigir a movimentação do outro ator através de estímulos. 

Pode-se dizer que são projeções contingentes do que está sendo feito, são produzidos 

conforme os caminhos e conexões que vão se estabelecendo no jogo. Nestes casos, corrigir se 

relaciona mais com essas transações do que algum possível erro. O conduzido, por sua vez, 

precisa criar e corrigir a movimentação empregando tais recomendações. 
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Abandonar, então, suscita a negação do exercício. No final do exemplo, B voltou para 

uma disposição inútil à prática. Ela deixou de reagir e de se relacionar com os estímulos. 

Abandonar o corpo, ou o processo de produzi-lo, sugere que o ator retornou a uma 

configuração da sua postura e gestos comum a ele no seu cotidiano. 

Retomo as considerações de Schechner (2011b). A ideia do performer se transportar, 

argumenta uma saída do mundo ordinário, habitual, para o espaço/tempo da performance. 

Entretanto, essa transformação é temporária e presume uma volta ao ponto de partida. 

Schechner nomeia o retorno (antagonicamente da forma como N concebe nos ensaios) como 

"desaquecimento": "o que o desaquecimento faz é trazer o performer de volta para a esfera 

habitual de existência" (:162). Para o autor, existem tipos diferentes do performer "retornar" 

ao seu estado habitual. Pode ser gradual ou repentinamente. A ideia de abandono também 

cumpre essa função. E de certa forma, talvez seja a única coisa que não é necessário 

sistematizar como um aprendizado. Durante os ensaios isso sempre está em vias de acontecer, 

em retornar às configurações comuns da sua movimentação e do seu corpo. Pode- se 

considerar como a maneira repentina de retorno. Porém, a "gradual" também acontece, mesmo 

que nos ensaios não seja utilizado neste sentido: sendo abandonar o ato de ir embora; vestir a 

roupa usual, sair das dependências das salas de ensaio, do prédio, destrancar as bicicletas ou 

apressar o passo para não perder o ônibus de volta para casa. 

Abandonar, então, pode ser entendido tanto como um processo de interrupção do 

exercício como o retorno dos atores às suas respectivas casas. O "retorno" ao tempo ordinário 

é tanto repentino para os dois casos (na maneira de deixar de se relacionar com a prática), e 

gradual apenas no segundo caso. 

O professor, algumas poucas vezes, propôs para que os atores conduzissem. Numa das 

ocasiões a sala 216 foi repartida na metade, em um dos lados N conduzia um exercício que 

consistia em um dos atores se colocar de olhos fechados no centro de uma roda formada por 

três pessoas. Quem estava fora atacava o ator em alguma das partes de corpo de quem estava 

no centro. A ideia era de que o ator reagisse e, mesmo sem a visão, tentasse revidar os golpes. 

Do outro lado, com um cabo de vassoura (ou bastão), quatro atores se revezavam na tentativa 

de fazer o papel, que até então era associado unicamente à N. Quem conduzia segurava o 

bastão, escolhia algum dos atores para o espaço destinado para o exercício e passava com o 

pedaço de madeira rente ao chão como uma rasteira para que o outro pulasse, ou passava-o 

na altura dos ombros para que ele desviasse. Para não criar 
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sequências óbvias de cima/baixo, os condutores faziam as alternâncias de maneira arbitrária. 

A duração, a velocidade e a intensidade era responsabilidade do dono momentâneo do bastão. 

Mesmo com certa insegurança dos atores em conduzir os exercícios, essa prática 

revela a tentativa do professor em produzir nos atores uma perspectiva que é destinada ao 

condutor: de aplicar uma atenção para o outro, para si e para o exercício como um todo. A 

relação de conduzir e ser conduzido se trata da interdependência destes três componentes. 

Porém, nos ensaios, a associação da imagem de condutor à N era predominante e 

verticalizada. Então, o ator quando conduz, não sabe exatamente por onde começar, encontra 

dificuldades em dar instruções, sente-se intimidado e não tem a completa certeza se entende o 

que está fazendo. Além disso, sem o prestígio do mestre, situa-se num papel ambíguo ou num 

limiar entre aprendiz e mestre: não será levado a sério da mesma forma que o professor, nem 

sequer irá nutrir da confiança que os atores concedem a ele.  Ainda assim, o processo, 

supondo uma continuidade dos integrantes, suscita um futuro esmaecimento da escala 

mestre/aprendiz para um engenhoso jogo criativo entre condutor e conduzido. 
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CENA 2. ENTRE AS PRÁTICAS E A ARTE 

 
Este capítulo agregará o esclarecimento de alguns conceitos "nativos" que são chave 

norteadora para compreender que corpo quer se materializar como performance. A primeira 

parte se trata quase exclusivamente das descrições do que se realizava nos ensaios: a mecânica 

dos exercícios, suas dinâmicas, variações e os padeceres funcionais para cada situação. N usa 

frequentemente três conceitos que, entre outros tantos que apareceram explicados, salientam-

se por serem associados à produção dos movimentos: pensamento (ou pensar com, falar com), 

energia e tônus. Ao mesmo tempo, esses termos podem ser associados em relação à 

particularidade de algum movimento, ou então, podem ser relacionados a entrega, uma 

disposição para realizar os exercícios, ou à cena. Podem ser entendidas como metáforas, que 

auxiliam o ator a estimular uma concretude do que se está se propondo. 

A segunda parte diz respeito ao que foi previamente estipulado como um status de arte 

e como proposta de trabalho. O primeiro supõe uma antítese ao que é comum, cotidiano e 

real como ideia estética. Consequentemente, preceitos são elaborados para emergir uma 

qualidade dita como arte. O segundo vai se apoiar sobre essas ideias para produzir um 

contexto coeso dos elementos dos quais comporão a cena. É o elo que une a preparação de um 

corpo para um objetivo cênico, que no fim, promove-se como justificativa do grupo, ou do 

professor, para todo o processo. 

 

 
2.1 AS PRÁTICAS DE PENSAR COM O CORPO 

 
Nesta parte do capítulo pretendo descrever e designar de que maneira se faz e se pensa 

o movimento a partir das inflexões do grupo e/ou de N. Nos três primeiros meses da Oficina 

(de abril a junho de 2016) as práticas desenvolvidas não tinham relação imediata com a peça 

que seria montada. Não se pensava na estrutura ou na criação. Os ensaios eram, basicamente, 

exercícios que se delineavam a partir de muitas repetições, a junção de dois ou vários e jogos 

de improvisação com eles. Horas focado em apenas um exercício, com ênfase em aprofundá-

lo e em aumentar as dificuldades. Tentar descobrir todas as possibilidades de execução do que 

se realizava. Sem a preocupação em perceber erros. 

Uma atenção especial é voltada para o abdômen, especificamente a um ponto logo 

abaixo do umbigo. Em tudo o que era realizado, este ponto tinha de ser acionado. É o lugar no 
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corpo que nos ensaios treinava-se para qualquer exercício que fosse realizar. Ele é associado a 

quantidade de, nesse caso, energia ou tônus que dedicará a algum movimento. Concentra-se 

uma grande tensão neste ponto para depois expandi-lo pelo corpo, como se traçassem 

caminhos através dos braços, pernas, pescoço, cabeça. Da mesma forma, acontece de 

concentrar este tônus, surgido do abdômen, em qualquer uma destas outras partes. Por vezes, 

esta "coisa" aglomerada era referida como pensamento. 

Na instrução de alguns exercícios, o ator precisava criar extensões de seu corpo, como 

se carregasse um "balde cheio d'água na cabeça", que de seus quadris surgisse uma "saia de 

armação longa e volumosa", que de sua cabeça alongasse uma "coroa grande e pesada" e do 

alto das costas "grandes asas"; ou da planta dos pés, crescesse internamente um "caule forte  

de uma árvore" e, depois, dos ombros, cotovelos, pescoço e cabeça nascessem "troncos" que 

se expandissem até o mais alto possível. Todos esses pensamentos são surgidos de uma 

primeira explosão gerada no ponto abaixo do umbigo, e sendo "realimentados" com pequenas 

explosões, sustentando esses ornamentos imaginários, durante caminhadas lentas. Algumas 

tem um caráter mais externo, como os elásticos que seguram os pés ao chão, dificultando 

qualquer caminhada. Ou elásticos que prendem as mãos ao abdômen - tendo que afastar os 

braços enfrentando a resistência que se sentia abaixo do umbigo. Às vezes, o professor pedia 

para que alguém imaginasse ter os quadris do tamanho da sala de ensaio, ou que o ator fosse 

uma boca raivosa que falasse ininterruptamente, porém sem emitir sons; se movimentar como 

uma nuvem que depois se torna em tempestade. Assim como "grudar o olho na parede" ou 

"olhar através" de alguém; "desenrolar a língua até o chão". Este corpo também pode invocar 

ausências como não ter uma perna ou braço. 

Nesta parte, listarei alguns dos exercícios, ora com descrições da mecânica das 

movimentações, ora relatando a relação delas com atores. Também pretendo esclarecer como 

elas se produzem como enunciado, destacando suas possíveis funcionalidades e objetivos. 

Todos os exercícios possuem inúmeras variações que tem por premissa explorar a criatividade 

dos atores. Nos improvisos os atores uniam diversos exercícios em apenas um movimento ou 

em sequências arbitrárias. 

Muitas vezes um exercício é interrompido no seu primeiro movimento. Evita-se entrar 

no exercício de maneira insegura ou ansiosa, atribuindo-se uma disposição prévia com o 

corpo sem se mover e preparado para se deslocar em qualquer sentido, reagir a algum sinal ou 

surpreender a quem assiste com algum movimento brusco. Um estado de prontidão de uma 
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constante produção de impulsos. É como o cultivo de uma próxima ação: as pernas semi- 

flexionadas para um próximo pulo, as mãos atentas para uma possível defesa contra algo 

atirado na direção do ator ou o cessar inesperado de uma corrida. Estes impulsos direcionam 

as ações e quantificam sua intensidade. 

 

 
Base 

 
A base é sobre a postura do ator, em como ele se coloca no palco dos pés à cabeça. As 

articulações têm de estarem preparadas para se movimentarem sempre, elas nunca podem 

estar enrijecidas. A base, também chamada de mabu (a posição do cavalo)
7
, é uma postura 

utilizada para quase todos os exercícios: os joelhos semi-flexionados, a coluna encaixada do 

quadril a cabeça, pés paralelos, queixo levemente inclinado para baixo, abdômen contraído, 

mãos um pouco abaixo da cintura, ombros relaxados e os cotovelos aberto para as laterais. 

 

 
Enraizamento 

 
Trata-se de firmar o contato dos pés com o chão. No exercício uma das pernas é 

flexionada sustentando todo o peso do corpo. A outra é suspensa esticada no ar. Como uma 

gangorra, o peso da perna flexionada é distribuído para a outra que consequentemente vai para 

o chão. A carga vai se dissipando no contato com o solo a cada dedo, um de cada vez, depois 

a parte lateral do pé, o metatarso e – por fim – o calcanhar. O pé fica grudado no chão, com os 

dedos até um pouco tortos. 

 

 
Caminhadas 

 
Eram feitos vários tipos de caminhadas que exploram a mobilidade da base: A passos 

curtos caminhamos com a ponta dos pés, os calcanhares e com a parte externa. Outra, 

chamada de deslocamento da gueixa, se faz com as pernas juntas, enraizadas no chão. 

Rasteja-se os pés atentos para que não se levante os dedos ou calcanhar. Da mesma forma 

com o corpo de lado, girando em compassos com as pernas separadas e desenhando padrões 

geométricos varrendo o chão com os pés. 

 
 

7 
Como no caso do desaquecimento, N agregou esta postura das suas práticas de tai chi. 
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Saltos 

 
Salta-se alternando os pés ou com eles juntos. O objetivo do salto é cair sem sofrer 

muito impacto. A atenção é maior para o amortecimento da queda que é instruída para cair 

primeiro com os dedos e metatarso, sucedido com a flexão das articulações dos joelhos e 

quadris. O tempo das sessões dos saltos era crescente. Começava com vinte segundos  

saltando e dez descansado, depois quarenta para vinte, um minuto para trinta segundos e 

assim continuamente. 

 

 
Saque 

 
O exercício do saque é um dos mais recorrentes. Trata-se de acumular essa energia no 

umbigo: em base, um dos braços é esticado para qualquer direção, a mão faz um movimento 

como se fosse pegar algo no ar e se fecha. Num movimento brusco o braço e a mão são 

puxados ao lado do tronco e simultaneamente o abdômen é fortemente contraído. 

 

 
Lançamento 

 
Um cabo de vassoura, descaracterizado de sua função original e renomeado como 

“bastão”, era utilizado em alguns exercícios. Em um deles, um dos atores segura-o 

verticalmente com uma das mãos para arremessá-lo a outro ator, que irá devolvê-lo. É um dos 

exercícios que mais oferece riscos se não executado de maneira correta. “O bastão tem que ser 

lançado com o corpo inteiro” dizia N se referindo a um movimento que se parece com um 

arco e flecha: a tensão da corda exercida no corpo aproximando o bastão ao tronco, 

descarregada numa impulsão em que o braço é estirado e o bastão lançado. Na trajetória no ar 

o objeto permanece na vertical fazendo uma leve parábola. No recebimento, o movimento é 

inverso, o ator deve estar com o braço e a mão prontos para segurá-lo, confiante para não se 

esquivar do mastro vindo perigosamente em sua direção e para, seguidamente, projetar o arco 

com seu corpo. Além de, é claro, estar pronto para qualquer eventual (ou recorrente) erro em 

que o bastão atravessa o caminho como uma lança, ou girando quase que serpentinamente. Há 

outras variações, como lançá-lo no vazio ou deixá-lo momentaneamente equilibrado no piso a 

fim de que o outro corra e busque antes do seu contato no chão. Jogam com essas 

possibilidades em indeterminados turnos. No exercício do bastão é quase necessário acionar 

os impulsos corretos do exercício, ou o estado de prontidão, sem muito a necessidade de 
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“forjá-lo”, caso contrário não irá alcançá-lo no espaço vazio ou receberá uma forte pancada do 

obsoleto cabo de vassoura. 

 

 
Olhar 

 
Em uma das cenas era necessário que M alcançasse uma expressão de desespero, de 

alguém em fuga de algo amedrontador. 

Os primeiros estímulos para sua postura expressiva eram apenas verbais, para se 

remeter a alguém que foge de alguma possível violência, de um agressor cuja força 

era desproporcional a sua. M criou no corpo tensões nos ombros e pescoço, seus 

olhos e sobrancelhas arregalaram e sua respiração ofegava. Os braços e pernas 

não se continham parados, tremulavam descompassados com seus músculos 

enrijecidos. Seus giros e corrida aparentavam ansiedade e insegurança que se 

convertiam em gemidos "forçados" de pavor. Depois de seguidas repetições e 

tentativas de elaborar o corpo de M (criando outros estímulos simbólicos ou 

sistematizando verbalmente um corpo ideal), ela prepara o corpo para uma nova 

investida. N, então, segura-a pelo punho e começa a puxar. M cria resistência. A 

intensidade e a força entre os dois aumenta gradativamente. M muda sua feição e 

faz pequenos gritos. Alguns minutos dos dois agarrados pelos punhos e mais 

algumas repetições da cena. N não contente se posiciona para atacar em frente a M 

encostada na parede. Com as palmas das mãos abertas, o professor distribuía 

golpes rápidos e fracos pelo corpo de M que tentava reagir locomovendo as partes 

onde era tocada. Depois de muita insistência, M retrucava seus golpes ou saía em 

fuga pelo espaço. N a buscava pelo pé; ela retornava com chutes. Atracaram-se 

nessa batalha de muita exigência física por quase meia hora. M se colocou na 

posição inicial da cena, preparou seu corpo e N advertiu que dessa vez ela puxasse 

o umbigo com toda a força “até sentir uma pressão na coluna” e de lá conectar 

algo como um fio até o olhar; que relaxasse os ombros e pescoço, amolecesse 

levemente os braços e que deixasse todo o cansaço da luta e da pressão, antes 

tensão em grande parte do corpo, concentrada na parte inferior do abdômen e nos 

olhos. (Trecho do diário de campo - 25/10/2016) 

Aqui a tentativa era de transformar o cansaço em expressividade, para que a atriz 

precisasse gerar mais energia e desvencilhasse a tensão gerada pela ansiedade. Isso para que, 

por estímulos reativos com o corpo, criasse a impressão que se exigia no olhar. Esse esforço é 

no intuito de amparar, para o ponto de vista de um possível expectador, algo real e assustador 
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que se aproxima lentamente da atriz. Não apenas atingir uma expressão de desconsolo, mas 

acometer nos outros uma outra presença invisível. 

Em quase todos os exercícios, o professor cobra uma determinação no olhar, como se 

postulado em cena: sobrancelhas levemente cerradas e um olhar preciso, sem grandes desvios. 

Muitas vezes treina-se a movimentação pelo espaço focando principalmente no olhar: em 

base, o pescoço e rosto apontavam para alguma direção e só então que o resto do corpo 

respondia àquela ação. Estímulos para que se imaginassem coisas se movendo pela sala no ar, 

no teto ou no chão. Ora elas pareciam amigáveis e os atores se aproximavam, ao chegar perto 

fugiam e o olhar era o primeiro perseguidor. Ora eram perigosas e era necessário a atenção 

para olhar de que direção iriam atacar – nos casos extremos essas coisas apareciam em 

inúmeros lugares deixando o ator quase sem escapatória. 

 

 
Animais 

 
Na maioria das vezes, estes exercícios eram os primeiros realizados após o 

desaquecimento. Os atores se postavam no início das raias, geralmente, deitado de bruços - a 

postura com qual começa o primeiro dos exercícios, o da Baleia. A movimentação de cada 

animal, não necessariamente se assemelha aos próprios, mas procura-se desenvolver uma 

expressividade nos gestos, nas articulações e nas musculaturas associadas a cada um. As 

descrições estão sistematizadas enquanto a sua mecânica básica. Porém, quando está 

esclarecida estas primeiras exigências, o ator pode desenvolver outras possibilidades e 

plasticidade a partir destas premissas. São os exercícios que mais aperfeiçoam as articulações 

e a flexibilidade, sem contar o condicionamento muscular. 

Baleia – de bruços no chão e os braços flexionados na altura dos ombros. As mãos, 

espalmadas no piso, puxam o corpo que rasteja. Quando as mãos se encontram um pouco 

abaixo das costelas levanta-se o tronco; 

Lagarto – deitado de bruços, com os braços para trás, rasteja-se usando primeiro o pé  

e depois um impulso com o quadril que joga barriga, peito e cabeça; 

Gato – percorre-se o tablado de quatro. O peito recua lançando a parte superior da 

coluna para cima, o queixo toca no peito. Depois inverte o movimento: o peito e a coluna para 

baixo, o pescoço e a cabeça para cima e o quadril se levanta. Para caminhar, primeiro leva o 

pulso para depois apoiar a mão no chão. Os ombros, coluna e quadris se movimentam em “S”; 
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Macaco – de cócoras com as mãos espalmadas no chão, salta-se para cima e para 

frente com o impulso das pernas. A queda é amortecida pelos pés, joelhos e quadril voltando a 

posição inicial e apoiando suavemente as mãos. 

Sapo – de cócoras, os braços são esticados para frente até o limite espalmando as mãos 

no chão. Levanta-se o quadril até as pernas se esticarem e os pés ficarem inteiros no chão. 

Inclina-se todo o corpo para frente e para baixo e o tronco se levanta. Em seguida volta-se 

para a posição inicial e as pernas saltam. Os animais ajudam no fortalecimento e alongamento 

dos músculos; também na plasticidade e qualidade estética dos movimentos; 

Rato – caminha-se agachado com as mãos atrás das orelhas, os cotovelos abertos e 

coluna reta. O passo é rasteiro e termina quando se consegue sentar o quadril no calcanhar. 

Urso – De pé, uma perna a frente da outra. O braço contrário a perna a frente é 

levantado com o cotovelo levemente dobrado. Os dedos da mão são contorcidos como uma 

garra. O braço faz um ataque brusco num movimento em diagonal levando junto o ombro e 

parte do tronco para frente. 

Girafa – caminha-se com o metatarso, a perna de apoio esticada, o tronco e a cabeça 

em direção ao chão e com as mãos apoiadas apenas pelos dedos no chão. 

 

 
Fora de equilíbrio 

 
A ideia mecânica do exercício é provocar o desequilíbrio. Com passos curtos, 

caminhando em cima de uma linha imaginária, sem pisar fora dela, faz-se um impulso com 

alguma das partes do corpo, levando-o até como fosse cair, e depois provocar outro impulso 

para algum outro lado sem que se volte para o equilíbrio. 

Estávamos em seis presentes na sala 216. No decorrer do exercício, Y. que já 

estava com o pé machucado sentou para observar. B. se sentiu enjoada e também 

interrompeu. H., que tinha voltado ao grupo nesse mesmo dia, exausto, sentou ao 

lado de B. Enquanto cada um ia seguidamente desertando, os que sobraram 

deslocavam-se explorando os espaços que restavam vazios. As linhas imaginárias 

desapareceram, nos movíamos mais livremente e sem a interrupção da corrida. A 

sala antes dividida em pequenas raias, agora estava separada em três blocos. Eu no 

canto da porta, Ad. no centro e N na parede do quadro. Quase nada era dito, às 

vezes um grunhido de força ou um suspiro de cansaço. “Vamos mastigar o M” disse 

N. Em um instante um mantra foi introduzido ao desequilíbrio. 
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Esse mantra foi se transformando no que parecia um canto tenor nos homens e 

soprano na mulher. Trovando os próprios nomes, ou em língua imaginada, som 

sobre som acumulavam-se sobre uma poluição gestual já formada. N e eu nos 

silenciamos e crescemos a intensidade dos movimentos. Ad. fazia o exercício 

pequeno e preciso enquanto entoava melodias improvisadas com um canto agudo. 

(Trecho do diário de campo - 16/05/2016) 

Este exercício é analisado a partir do corpo quando chega pela primeira vez na sala de 

ensaio. Ele traz consigo um emaranhado de vivências (associadas as angústias, ansiedades e 

enfermidades) apreendidas durante as trajetórias de cada ator. Essas características estão 

naturalizadas no corpo e tem grande parcela responsável na maneira como a pessoa se 

comporta no mundo. No caso, a preocupação específica gira em torno em como se anda, 

corre, salta, pisa e fica parada. Estes condicionamentos, a princípio irrelevantes nas relações 

sociais cotidianas, para o espaço do teatro
8
 se apresentam como impedimento para o 

desenvolvimento de novas expressividades no corpo. Este exercício foca nessas 

potencialidades que foram esterilizadas, que muitas vezes foram referidas no ensaio como 

travas. 

Provocar uma caminhada em que o corpo esteja desestabilizado de suas configurações 

regulares, por vezes é referido como um auto boicote. Paradoxalmente, o exercício objetiva 

uma ampliação das possibilidades e percepções do ator com seu corpo, ou mesmo um 

fortalecimento da musculatura e das articulações para que o ator esteja "mais equilibrado". O 

fora de equilíbrio gera no corpo um outro registro do uso das articulações e da musculatura, 

não habitual - aliás como a maioria dos exercícios aqui se oferecem – e que pretende romper 

com uma movimentação automatizada e cotidiana, as travas. 

 

 
Voz 

 
O trabalho sonoro é uma das coisas mais lapidadas ao longo das composições da cena. 

Cada frase, cada intenção exige uma reflexão em torno do que se quer passar através da fala. 

Trata-se, também, da corporificação literal das palavras do texto. A preocupação é um tanto 

maior para o professor, pois ele credita ao conhecimento do som o instrumento com maior 

carga expressiva de todo o trabalho. A composição dessa voz passa por três elementos: o 

 

8 
Para saber mais sobre os questionamentos deste exercício no teatro, e para uma discussão mais aprofundada, 

recomendo a leitura do artigo de Sandra Meyer Nunes, "Corpo em equilíbrio, desequilíbrio e fora de 

equilíbrio", in Revista Urdimento, nº 4, 2002, p.90-99. 
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recuo de voz; o direcionamento em "arcos" e; a ressonância de corpo inteiro ou a seletividade 

de ressonadores
9
. O professor pretende, ao conjecturar essa montagem da voz com o texto, 

criar um ambiente sonoro, com intenções expressivas e movimento através das modulações de 

cada parte. 

Recuo de voz - Trata-se do acabamento sonoro. Tem a finalidade de evitar a voz com o 

que atores usufruem no cotidiano e criar uma impostação que resulte num som grave e 

aveludado que não danifique a laringe. O recuo faz com que a voz se sustente e atravesse 

internamente pelo corpo, neste caso específico, pela cabeça, para depois sair de maneira 

impostada. Um músculo, chamado de palato mole, localizado no final do céu da boca sofre 

uma leve elevação para criar uma entrada de ar. O som, então consegue se propagar por entre 

a caixa craniana deixando o som mais grave e mais interno. O som, que geralmente, tem um 

acabamento através da boca e do nariz é recuado por essa entrada. Nos ensaios, os atores 

fazem o movimento que o som deve fazer com uma das mãos, que é muito comum nos 

exercícios de voz, concomitante com a frase dita. Ou, quando ainda não está repassada as 

falas, faz-se com as vogais: a, ê, é, i, ô, ó, u. Depois: ão, ângulo. E por fim, terminando cada 

movimento com as mãos nas partes destacadas: "o lobo matou a vovó e comeu". 

Quando não se usa as mãos, pode ser que os atores estejam segurando a parede com as 

duas mãos, os braços quase esticados e o tronco e rosto inclinados para baixo, ficando de 

frente para o chão. O esforço de empurrar as paredes faz com que facilite o recuo do som 

"naturalmente". Também com o tronco e rosto inclinados, pode-se fazer sem a parede, apenas 

mantendo os braços abertos para o lado. Outra maneira, faz-se sentado no chão, com uma 

perna esticada e a outra com o joelho sendo segurado pela parte interna do cotovelo do 

mesmo lado do corpo, e nessa postura mantém-se a parte da coxa pressionando a região do 

diafragma. 

Outra maneira de estimular o recuo é puxando a sílaba "bã". A consoante b é 

pronunciada quase como um ataque, comprimindo os lábios e depois assoprando com certa 

rispidez. O som da vogal "ã" é levada para dentro da cavidade bucal, por entre o palato até ser 

resolvida – ou seja, quando o som se torna audível - na ponta de cima, ou na parte de trás, da 

cabeça. 

9 
N enfatiza que este conhecimento fora apropriado ao teatro a partir das vivências que teve com Alvaro 

Nadolny no coro da UFPR. No trabalho de Hugo Mengarelli (2006) é possível encontrar algumas definições do 

trabalho de voz do Alvaro Nadolny e seus usos no teatro. 
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Direcionamento em "arcos" - após o som ser definido dentro da cabeça, a ideia é 

poder manipulá-lo para qualquer direção que quiser, ou que for necessário. O tamanho e a 

intensidade dos "arcos" são dimensionados dada a quantidade de força e energia que o ator 

desempenha. Os arcos mais comumente testados são com o som impostado, que sai por trás 

da cabeça, que faz o desenho de uma parábola por cima dela. Com o som que sai por cima da 

cabeça, podem ser criados arcos laterais. Um outro arco sai da caixa torácica que, diferente 

dos dois anteriores em que as parábolas se formam por cima dos atores, a parábola se resolve 

no sentido inverso, na direção do chão. 

Estes arcos mais comuns são passíveis de inúmeras variações. O som pode atravessar 

todo o caminho do arco, porém só é resolvido no final do arco, ou o inverso, que seria 

começar a parábola com um som bem definido e na metade esvaecê-lo de repente. O som 

pode ser direcionado apenas para uma das laterais, ou ser jogado de forma reta para o chão, 

para cima, ou lançar parábolas para trás. O início dos arcos pode ser feito pelo chão, passando 

pelas costas e se resolvendo apenas no início de alguma parábola (que pode ser para qualquer 

sentido), ou então do chão - de onde os pés estão apoiados – criar as parábolas para cima e 

para as laterais, juntas ou separadamente. A parábola pode traçar um caminho contrário, ou 

seja, iniciar fora do corpo e o corpo ser sua chegada: durante o trajeto o som vai 

gradativamente se resolvendo até incidir seu apogeu no corpo do ator. Todas essas variações 

de arcos podem ser elaboradas conjuntamente, exceto quando dois ou mais arcos se anulam 

nas suas trajetórias. 

Os braços, mãos e o indicador, como nos exercícios anteriores, estão sempre 

acompanhando o caminho que o ator quer percorrer com a voz. Os membros que apontam a 

direção do som auxiliam para onde o pensamento deve seguir, ou como algumas vezes o N 

diz "a cabeça vai junto para onde se aponta". Além disso, o espaço dos ensaios serve como 

parâmetro para perceber a execução do som, tanto dos seus limites físicos como para além 

deles. O professor, muitas vezes, pediu para que algum ator pensasse o som ricocheteando em 

determinada parede, ou então, que fizesse o som chegar "até o Hospital de Clínicas" - lugar 

que se localiza a algumas quadras do CEP e que era aparente das janelas da sala 216. 

Ressonadores – ressonância pode ser entendido no funcionamento de um diapasão de 

metal. Quando se bate em um dos cabos ela vibra numa frequência específica, o outro cabo 

entrará no mesmo fluxo de vibração. Se puser o diapasão vibrando em uma outra superfície de 
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metal – como uma placa fina de aço - essa outra superfície entrará na mesma frequência e 

ampliará a intensidade e a duração do som. No corpo há lugares em que o som pode ser 

levado e que pode gerar uma frequência como essa. Ressonância de corpo inteiro é quando se 

preenche com a voz todas essas partes. Exige grande quantidade de energia e o som se 

aparenta agressivamente metalizado. Nos ensaios se tentava reproduzir essa ideia colocando 

algumas frases do texto numa melodia parecida com um canto gregoriano enquanto se invertia 

a distribuição de peso das pernas. 

O inverso também é possível, que é não sustentar o som a parte alguma do corpo. É 

como criar uma "nuvem" sonora, projetada acima da cabeça do ator. O som toma tons mais 

agudos e suavizados. 

Os ressonadores, quando pensados separadamente, relacionam-se, a partir de um 

contexto específico, com certas características expressivas. Cada um determina certas 

intenções associadas à emoção que, na montagem da peça, se deseja transmitir. Cada 

ressonador pode, assim como nos elementos anteriores, variar sua intensidade e alcance. 

Comumente são usados um ou mais ressonadores para elaborar uma frase, ou então variá-los 

durante uma fala, ou até numa mesma palavra. Fiz uma lista, apenas dos lugares no corpo 

onde, em algum momento, foram acionados como ressonadores e suas respectivas 

significações expressivas. 

 

Ressonadores Expressividades correspondentes 

Parte superior da cabeça Pensamento, reflexão 

Parte de trás da cabeça (próximo a nuca) Memória, lembrança 

Osso zigomático (acima das bochechas) Inocência, ingenuidade, curiosidade 

Têmporas Bom gosto, desejo 

Linha da sobrancelha Autoridade, ordem, superioridade 

Dentes caninos, queixo e mandíbula Raiva, ira, autoridade, ordem 

Peito (parte do coração) Amor, paixão, sensualidade 

Osso esterno (no centro do tórax) Tristeza, melancolia, lamúria 

Acima do fígado Sarcasmo, ironia, escárnio 

Laterais das costelas Medo, pânico 

Barriga Orgulho, satisfação 

Cotovelos Simpatia, benevolência 

Quadril Sensualidade, sexualidade, desejo 

Parte central da coluna Confiança, verdade 

Canela Realidade, verdade 
Tabela 1. Relação entre os ressonadores e expressividades correspondentes. 
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A tabela mostra uma associação direta, porém seu funcionamento não é tão simples. A 

voz sempre conterá uma intensidade (entre forte e fraco), uma massa (o quanto de som se 

produz internamente, o que pode estar totalmente dentro ou fora do corpo) e direções. As 

emoções associadas aos ressonadores variam conforme esses elementos são elaborados. Além 

de que a composição com dois ou mais é muito comum, o que cria um efeito que não pode ser 

associado a um ressonador específico. Por exemplo, em uma das minhas falas, que se tratava 

de uma poesia: 

Árvores tortas 

 
Estação de branca cor, Hibernam 

 
Olhos enevoados no silêncio sonham com a infante primavera 

Os cabelos verdejantes 

O vento 

Pássaros 

O ar perfumando 

 
E o delicado vôo das flores, 

Pétalas, pétalas, pétalas, pétalas... 

Tratando-se de uma poesia, o professor pedia para que o som saísse pelas têmporas, 

para adquirir uma sutileza, uma docilidade para o texto. De cada têmpora, era preciso que 

saísse arcos horizontais, sem inculcar-lhe força, porém que criasse uma "nuvem" sonora. A 

parte de trás da cabeça, logo acima da nuca, também era acionada para criar o efeito de algo 

passado, uma memória, ou algo como se estivesse contando algum caso em que o ator tivesse 

presenciado. E na última frase, ignorava a primeira composição para levar o som ao osso 

esterno, "empurrando" com o som de dentro para fora. O resto do corpo precisava estar 

"vazio" sonoramente. 

Em relação a como se ocorre o aprendizado desses ressonadores, este exemplo em que 

depois de muitas tentativas em que 

N pedia para M para falar com o quadril. Ela demonstrava muitas dúvidas sobre tal 

afirmação. Desejava-se um som escarnecido e sexualizado (...). O professor pediu 

licença para M e pediu para que ela deitasse no chão. M começou a 
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se movimentar de modo sinuoso com seus braços, quadris, coluna, pescoço e 

pernas. N girava ela no chão e pedia para falar o texto. "Pensa com os quadris", 

"coloca escárnio". Aumentava a intensidade do exercício. N puxava M pelo braço 

arrastando-a pelo chão. Ela deixava seu corpo ser conduzido. O professor pediu 

para que ela gemesse, como numa transa, porém sem comprometer um desejo real. 

Depois que M incluísse o texto, nesse escopo que se construíra, e que exagerasse. 

(Trecho do diário de campo - s/d) 

Para alcançar tais ressonadores os atores passam por um processo que se assemelha a 

um descobrimento das partes do corpo. E depois, uma ampliação. Estas partes do corpo, na 

vida ordinária, são fragmentadas ou acionadas de forma com que o sujeito não se dê conta 

dela. O processo do treinamento, ou de preparação, visa produzir um corpo que pensa, fala – 

que manipula os músculos, as tensões, o ar e conjuntamente o som como um instrumento. O 

corpo e a voz ampliam seu registro no espaço, e ampliam a relação que o ator tem com seu 

próprio corpo. 

Essa manipulação do corpo é designada à manipulação da energia, tônus ou 

pensamento. Os operadores das expressões - artificiais
10

 – das emoções se tornam movimento. 

Quais músculos acionar, com qual força, velocidade e direção são as premissas estabelecidas 

para os atores junto à ideia da produção de um corpo que pensa concomitante com o 

movimento. Desta vez, a conjuntura desse processo não infringe absoluto na forma. Ele não se 

encerra. Este "pensar" não é usado se referindo à maneira de se relacionar intelectualmente 

com o mundo, a pensar sobre algo. Mas sim, pensar com e/ou através de algo. O que não se 

limita as extensões físicas do corpo. Pelo contrário, visa ampliá-las. 

Apesar da mecânica dos exercícios não se impor de maneira fundamental, o professor 

exigia uma disposição específica dos atores: de se relacionar com as ações como se estivesse 

em cena. De certa forma, dispor maior vontade e atenção nas atividades. Para se referir a isso, 

usava-se: tônus, energia ou entrega. Além desses enunciados, N se fazia entender por 

metáforas como: "é como se você estivesse na borda de um penhasco. Eu preciso que você se 

jogue de lá, sem a possibilidade de parar no meio da queda", ou "o corpo precisa estar à frente 

da cabeça, eu não posso reparar um 'balão de pensamento' enquanto você faz o exercício". Ou 

mesmo, como foi dito anteriormente, usava-se a metáfora para pensar como se o corpo criasse 

extensões (asas, saias de armação, raízes e troncos, elásticos com resistência, baldes pelo 

corpo, boca na barriga, ou até se tornar uma boca). Essas metáforas - pensar 

 

10 
Para a discussão da ideia de artificial e artificialização das emoções, consultar capítulo 3 
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com/através/como se - são utilizadas como instrumentos à movimentação: às vezes interno 

com a manipulação das tensões e da musculatura; outras vezes externo como os extensores do 

corpo; ou ainda, interno e externo, como são feitos o trabalho de voz (por exemplo, o recuo de 

voz que exige uma primeira abertura do palato para que o som passe por essa musculatura e 

depois seja direcionado para fora do corpo criando arcos no espaço). 

Essas considerações tinham a preocupação de distinguir, para o ator, o corpo com o 

qual ele se relaciona nas atividades cotidianas, nos meios familiares e nas interações sociais 

com o que se desejava construir. Também, na tentativa de eximir daquele ambiente, ou 

durante as atividades, os trejeitos pessoais que cada ator possa ter na vida. 

Ainda que, por vezes, os conceitos de pensamentos, tônus e energia sejam associados 

à mesma designação de preencher o movimento junto ao corpo, nem sempre cada enunciado 

pode ser substituído por um dos outros. Geralmente o termo usado é em consequência de algo 

que não estava sendo bem realizado. E nenhum deles se apresenta sozinho - é seguido por 

inúmeras outras motivações que transpassam os detalhes das ações. O professor cita cenas de 

filmes ou – no meio de um discurso ou de um exercício - começa a demonstrar algum 

improviso, que ora serve de incentivo, ora serve como objeto de observação. Ou seja, 

nenhuma definição descritiva será satisfatória. Mas neste trabalho, vou incorporar estes três 

enunciados – e tudo que deles derivam – para dizer que, a partir do treinamento/preparação 

dos ensaios, os atores estão produzindo um corpo que não se encerra em possibilidades de 

compor movimentações e nos limites da sua extensão física. 

 

 
2.2 OS ENUNCIADOS DA CENA - CONCESSÕES SOBRE ARTE 

 
As prerrogativas que antecedem algumas discussões entre o grupo, geralmente são 

associadas aos postulados que, por ventura, são produzidos sobre alguns termos. Por exemplo, 

contesta-se o recorrente uso, dentro dos circuitos teatrais, do termo de treinamento de ator. As 

conclusões, nunca salutares, tornam-se novas interpretações tanto na abstração quanto nos 

modos de uso, ou até uma substituição de um termo para outro: como às vezes N se refere ao 

treinamento como obsoleto, reafirmando as práticas como preparação de ator. Mais próximo 

do que uma definição, o professor traça um objetivo que, pelas práticas, o ator conquiste uma 

segurança em cena e com seu próprio corpo. Apreenda uma destreza técnica que faça com que 

o ator consiga manipulá-lo expressivamente. Também, que o ator adquira 
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um tônus, uma disposição de se entregar energicamente aos exercícios a fim de estabelecer 

uma qualidade de movimento até que possa proporcionar, segundo ele, um status de arte. 

Essa última categoria, geralmente, é associada a algumas características e ao modo de 

produzir efeitos. Uma atenção é voltada à qualidade de execução do trabalho, algo próximo de 

uma avaliação sobre a técnica realizada, sobre as escolhas e direcionamentos dos caminhos 

que a encenação e a preparação percorrerão. Não obstante, esses pontos de vista são 

produzidos e testados pelo grupo quando, principalmente nas conversas no início dos ensaios, 

expõem sobre outras peças de teatro, filmes e literatura consumidos pelos integrantes. 

Um outro atributo é sobre a sensibilidade e a experiência. O efeito que produz ao 

espectador uma obra: catarse, afetos, constrangimento. O que faz uma peça ter um status de 

arte, por essa posição, é proporcionar ao receptor uma suspensão da sua vida cotidiana ou do 

que lhe é comum, efetivando – em algum grau – uma reflexão, um deslocamento ou até uma 

repulsa. Então, para tal empreendimento, há um esforço para se diferenciar da  vida, ou do  

que dentro da sala de ensaios é convencionado como comum a ela. Apesar de haver uma 

conexão em suspender o ordinário tanto nos atores como nos espectadores, essa relação não se 

dá da mesma maneira: para os performers ocorre em um espaço/tempo de liminaridade, a 

respeito de um processo de constituição de um corpo e da montagem da peça; aos 

espectadores se estabelece como uma instabilidade cognitiva, em mensurar um desafio 

intelectual e sensível quanto as intenções da performance, como Alfred Gell define arte a 

partir da discussão com Arthur Danto sobre arte/artefato, tema levantado por uma rede de 

caça Zande colocada numa exposição de arte contemporânea 

Eu definiria como candidato a obra de arte qualquer objeto ou performance que 

recompense, potencialmente, tal exame, pois encarna intencionalidades que são 

complexas, exigem atenção e são difíceis de reconstruir plenamente (2001: 189) 

Gell constrói o argumento analisando várias armadilhas de diferentes lugares e 

finalidade fora de seu contexto de uso, porém como um espectador que vai a uma galeria. Cria 

por meio da descrição, o que chama de "intencionalidades complexas". As armadilhas têm 

como seu caráter principal a "representação transformada de seu fabricante, o caçador, e da 

presa animal, sua vítima, e de sua relação mútua que, nos povos caçadores, é 

fundamentalmente social e complexa" (:184). Gell usa da metáfora de captura e contenção, 

própria das armadilhas, para se referir aos frequentadores de galerias que tomaram a rede de 

caça Zande como uma obra de arte: "toda obra de arte que funciona é, assim, uma armadilha 
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ou um ardil que impede a passagem" (:190). A ideia de que obras de arte são armadilhas e 

armadilhas são obras de arte provoca, nos dois sentidos, "intuições complexas a respeito do 

ser, da alteridade, do relacionamento" (:185). 

Por entre as abstrações quanto às dúvidas sobre o método do ator, das determinações 

para um status de arte e da preocupação dos modos de reverberá-la se desenvolve uma 

proposta de trabalho. Trata-se de um conjunto de elementos pensados anteriormente para o 

desenvolvimento da peça, uma concepção interna do grupo que serve para aglutinar o escopo 

das escolhas dos textos, do uso do espaço, da forma das movimentações e das possíveis 

imagens construídas durante a montagem. 

Os quatro textos da peça Silêncio (que são: [PORNOGRAFIA], [REFEITÓRIO], 

[ESPINGARDA DE PRESSÃO] e [CONTEINER]), escritos por N, foram escolhidos pelos 

atores no primeiro ano da oficina que participei em 2015. O tablado da sala 10 é marcado com 

fita crepe. São quatro retângulos distribuídos paralelamente. Em consequência dois corredores 

centrais se entrecruzam no centro do tablado. Pelas laterais também se formam pequenos 

corredores. Nos retângulos, sentados no chão fica a plateia. Nos corredores os atores se 

movimentam. Acima dos retângulos, dispostos assimetricamente no teto, oito cabos de 

diversos tamanhos são colados. Nas pontas, bocais com lâmpadas incandescentes ornamentais 

de diversos formatos. 

N compunha uma ideia de forma que a peça pudesse ser experienciada de perspectivas 

diferentes. A dimensão do espaço determinava o ponto de vista que o espectador teria da peça 

dependendo de qual dos quadrantes retangulares ele se sentaria. Sendo que a mesma cena 

poderia ser acompanhada de frente aos atores, ou apenas tendo suas costas como evidência. 

Além disso, pensava num esquema em três estágios de perspectivas: a primeira no foco dos 

atores, a segunda dos espectadores sentados no chão e uma virtual terceira, posicionada fora 

do tablado, que assistiria tanto a reação da plateia como o deslocamento dos atores pelos 

corredores, que pelas palavras do professor seria "como admirar um quadro em movimento". 

Toda criação e montagem eram pensadas, afirma o professor, para que não se 

evidenciem personagens, lugares e tempos. Não há uma cronologia na sequência das ações, 

ou figurinos que façam identificar uma figura reconhecível. Não há sonoplastia externa ao 

tablado (algum som gravado ou musicado). Apesar de o espectador sentar no centro do 

tablado e por entre as ações, a maior parte do tempo ele é ignorado pelos atores. Há alguns 
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silêncios longos, mudanças bruscas de temperamento dos atores, transformações, vozes 

guturais e recuadas, discrepância entre o significado das falas e a entonação dada, entre outros 

pormenores que de alguma forma pretendem provocar um estranhamento. Entretanto, o 

argumento não recai apenas na transgressão de uma linguagem comum, estende-se para que 

esses vazios propositalmente criados sejam preenchidos pela imaginação, reflexão e/ou 

catarse de quem assiste. 

Além destes elementos cênicos, o corpo que é produzido durante o 

treinamento/preparação, também é composto com a finalidade de causar um desconforto, ou 

um estranhamento em quem assiste – pela postura, voz, caminhadas, transformações, etcetera. 

A proposta é a justificativa para a fusão destes elementos cênicos. O espectador é convidado a 

um espaço não-identificável, com figuras estranhas e sentado no chão, coercitivamente 

posicionado por entre os atores. O espectador é integrado ao "mundo performático" 

(Schechner, 2011b) imerso no espaço/tempo da performance junto aos atores sem uma 

separação convencional de palco e plateia, ou então, abnegados de estarem confortavelmente 

sentados em poltronas estofadas. O ambiente preparado para se produzir uma instabilidade 

cognitiva, ou como nos apontamentos de Alfred Gell (2001), uma "armadilha". 

Embora os enunciados "nativos" apresentem definições conforme a prática acontece, 

há momentos em que essas categorias são interrompidas provisoriamente e revisitadas. Em 

decorrência de algum fato ou postura, geralmente associado a algum descontentamento 

quanto aos resultados até então obtidos nos ensaios, desponta no grupo um exercício de 

distanciamento em relação a forma como se está trabalhando. As categorias são suspensas 

para realinhar uma perspectiva do trabalho ou mesmo para todos do grupo se fazerem 

entender das dinâmicas do processo. De alguma maneira, também, na tentativa de sublimar os 

posicionamentos desiguais, como explicitado nas dinâmicas de conduzir e ser conduzido. 

Como uma ferida, o movimento de abrir e fechar os questionamentos sobre a  

proposta, o treinamento/preparação e o status de arte dificilmente apresentam-se de maneira 

indolor. São embates internos (da realização das práticas, motivações e das contradições dos 

limites do corpo) e externos (sobre a compreensão do processo, da proposta e uma exigência 

ética para cada integrante). Essas questões ficam mais claras quando o assunto se volta às 
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práticas dos exercícios e à busca de várias expressividades. Ou da produção de um corpo 

cênico
11

. 

Quando são despontadas essas abstrações, o fim dos embates não caracteriza seu 

encerramento. Elas são derivadas pela prática: pela projeção que se faz de uma cena ou 

movimento, dos exercícios e se é possível uma leitura daquilo que se distingue dos preceitos 

cênicos que queiram ser evitados. Essas negociações funcionam como uma gangorra: ora o 

trabalho, de maneira geral, é assimilado e a ótica do objetivo com a sua realização parecem 

concernir. Ora, essas apropriações recaem num marasmo depressivo, em que nada parece 

funcionar e que as repetições não estão gerando progresso. Muda-se de postura e são 

verificadas novas exigências às práticas. Por essas transações, propositalmente ou não, 

diminui-se a distinção do que se constrói como enunciado e do que se constrói como prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
Aprofundo esta questão no capítulo 3. 
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INTERLÚDIO - A PEÇA SILÊNCIO 

 

Figura 2. Representação do tablado marcado da peça Silêncio com indicações dos lugares para a leitura da 

descrição da peça. 

 

 
 

[PORNOGRAFIA] 

 
Um pequeno passo à frente e começa a peça. Numa das pontas do corredor central 1, uma 

figura (mulher 1) vai se formando: as mãos e dedos esticados entrelaçam os cabelos e se 

tornam um adorno parado na parte superior da cabeça. Apoiada pelo metatarso, sustenta-se na 

ponta dos pés. Caminha. Lento, pelo corredor central 1, cada curto passo acompanha o 

balanceio do quadril. Para na encruzilhada. Pousa, agora seus pés inteiros estão no chão. No 

outro fim do mesmo corredor, encarava-a por todo trajeto uma outra figura (homem): olhos 

cerrados e sobrancelhas abaixadas; corpo levemente inclinado para frente. Diz: “Pornografia 

na boca das mulheres, que usam para desviar o pensamento do cansaço. Do marido 

ameaçador, violento e reclamão; dos filhos sobrando, da falta de amor, da solidão, angústia e 

sofrimento. Um desvio pertencente ao campo do masculino.” Fala como se impusesse uma 

ordem, ou como quem se revoltasse por um ato indesejado. Complementa com um esbaforido 

raivoso e contido: “Boca suja!”. A resposta da mulher 1 se apresenta em desaforo: “Boca 

suja? Ou boca deliciosa?” e fecha os olhos suavemente. A língua é jogada para fora, 
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acompanhada de um grunhido de asco em direção à figura agressiva. A palavra “boca” é dita 

repetidas vezes, inicialmente em baixo volume e conforme cresce em velocidade, seu volume 

aumenta até se tornar um frenesi, um eco. No fim, a última sílaba se acentua paralisando seu 

rosto com a boca e os olhos arregalados; volta a subir no metatarso e refaz o caminho, mais 

rápido e de costas. No fim do corredor pousa, desmancha o rosto; os braços descem se 

estendendo aos lados do corpo. Ri acanhada. Seu rosto aponta à direita em direção a uma 

terceira figura (mulher 2) que em todo tempo estava de olhos fechados. O resto do corpo da 

mulher 1 segue até o canto entre as paredes. Para na diagonal do tablado, no vértice do 

quadrante 3. As duas riem brandamente. Simultaneamente, a figura do homem, em sopros 

irritados de “boca suja, imunda. Boca de esgoto. Boca fedorenta. Cala a boca, Antonia. Boca 

de xorume”, caminha até a encruzilhada e para na mesma diagonal, no vértice do quadrante 2. 

A mulher 1 canta em melodia seca e aguda: “eu vou ficar no sofá babenta esperando ele 

chegar” e as duas mulheres gargalham. O riso logo se acalma e a mesma figura diz com vigor 

sedutor “tá pensando que eu vou assistir tiquititas? NO! Vou me entregar a um daqueles 

educativos bem cabeludos...”, a mulher 2 retruca “nem tão cabeludos, né?” e a fala volta para 

a mulher 1 que complementa “a gente dá uma raspadinha”. Riem copiosamente. A mulher 1 

cerra os olhos levemente e com os dentes em parte a mostra admite: “quando eu chegar em 

casa, ahhhh... (pequeno gemido) é só o tempo do chuveirinho...”. Riem novamente. Inicia um 

diálogo rápido e sarcástico entre as duas, e muitas risadas dão fundo à conversa: 

M2- O problema é no meio! 

 
M1- Por que no fundo nós garantimos! 

M2- O fundinho aquí é quente... 

M1- O fundo segura o rojão 

 
M2- Tem que segurar mesmo, menina! 

 

 
 

No fim, acompanhada com a risada, a mulher 1 gira sobre seu próprio eixo. Pisada por pisada 

contorna 180 graus e para de frente com a parede. O riso cessa. A figura do homem, 

raivosamente, gesticula a boca intensamente, como se desse uma bronca. Os olhos são 

pressionados e as sobrancelhas extremamente contraídas. Nenhum som sai. No ápice de seu 

embravecimento, se agacha com as mãos na cabeça em um movimento brusco. Suas mãos 

fecham entre os cabelos e retorna seu tronco a posição inicial, vagarosamente. A mulher 2 saí 
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da sua posição. Com pisadas firmes, atravessa pelas laterais todo o tablado. Precisamente, 

para na diagonal oposta, agora cara a cara com a figura do homem. Dez segundos de silêncio. 

Olhos nos olhos e com a voz firme, a mulher 2 estarrece: “Não tô gostando nada disso”. Mais 

um pequeno silêncio e regurgita um “Hum!” de reclame junto a movimento de desdém com a 

cabeça. Alguns passos a mais e para diante do corredor central 1. Diz com o mesmo ímpeto: 

“Não tenho tempo nem de ir ao banheiro”. Olha fixamente a figura do homem. Em um 

movimento circular com os braços no ar, o esquerdo levado por baixo junto ao tronco que 

sustentará o direito que, esticado, gira por cima da cabeça com o dedo em riste. No fim o dedo 

aponta como uma arma ao homem embravecido. A feição séria da mulher 2 desfaz-se num 

sorriso arteiro. “Pá!”, atira com um som soproso. As mãos vão aos joelhos e começa a 

gargalhar. Se perde na risada desenfreada, cai no chão, engatinha pelo corredor central; de 

costas no chão, esperneia aos gritos de graça. Levanta ainda absorta pelo riso. Faz, com o 

dedo na boca, um sinal de silêncio para a plateia. Vai até o outro canto do corredor, no vértice 

do quadrante 1, do lado oposto a mulher 1 encarando suas costas. Agacha-se ligeiramente  

com as mãos cruzadas nas nádegas e diz em tom malandro: “Ih meninas! Tô toda borrada, 

acho que me caguei”. A mulher 1 responde não acreditando: “De novo, Antônia? De novo 

com essa história para matar trabalho? Tá pensando que vai ficar o dia inteiro no banheiro? 

Pode voltar”. A mulher 2 saí furiosa até a ponta do corredor central 2, esbravejando: “QUE 

DROGA, QUE DROGA, QUE DROGA! QUE DROGA DE VIDA! A gente não pode nem 

inventar uma mentirinha?”. Para diante do perfil da figura do homem. A mulher 1 pede a 

atenção: “O Fulana... fulana”. A mulher 2 responde ríspida: “O que foi?”. O diálogo continua: 

M1- Você viu a Antônia? 

 
M2- Eu não! Deve ter ido ao banheiro 

M1- Psiu! Fulana... 

M2- O que é agora? Meu deus do céu! 

M1- Você já fez, ou ainda é virgem? 

A mulher 2 vocifera na direção inversa da interrogante: “Ê! Ê! Ê! Que pregunta é essa? Vai 

cata coquinho! Vai procura o caminhão que você caiu”. A mulher 1 insiste: “Quantos anos ele 

tem?”. Com orgulho forçoso, responde: “De-ze-no-ve. Mas ele é respeitador...”. Um riso de 

escárnio toma conta da mulher 1 e do homem. Durante as gargalhadas a mulher 1 gira o corpo 

para frente e o homem suaviza sua feição virulenta. Com voz sedutora, a mulher 1 apazigua a 
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insegurança da mulher 2: “Depois que você fizer, aí você vai gostando, gostando, 

gostando...”. O som diminui até sumir. Sua feição muda, o rosto e a voz endurecem e diz com 

certo pesar: “E quando vê já está cuidando dos filhos. Filhos. Filhos no ventre. Filhos no seio. 

Filhos no leite. No pão, na carne. Filhos em pensamento. Filhos no mundo. Filhos na alma. 

Filhos na morte. Filhos post-mortem”. A mulher 2 grita interrompendo os ecos com um 

“CHEGA” longo e estridente. Repete o “chega” ainda duas vezes, porém muito mais fraco e 

triste. Seu corpo, que antes rígido, agora está vulnerável, relaxado. Com os olhos 

lacrimejados, oferece um melancólico desabafo: “traz uma taça, uma garrafa, uma caixa de 

vinho. Porque hoje, hoje é o meu aniversário. Meu marido que não para de me ligar, me 

enchendo o saco, me aporrinhando. Mandando mensagem perguntando onde é que eu tô, e o 

pior, o que é que eu to fazendo. Pode um negócio desse? Eu, me matando de trabalhar, e ele 

com essa conversa de (imita com uma voz grossa) 'onde é que cê tá? Com quem você tá? Há 

que horas vai chegar? Tem homem ai?' Maldição. Maldição de marido. Diabo”. A mulher 1, 

complacente, aconselha “Larga desse homem, Antônia”. A mulher 2 repete indo em sua 

direção lentamente. A mulher 1 diz “Manda ele pro inferno”. A mulher 2 repete ainda com 

certa tristeza. A mulher 1 finaliza “Diz que você tá na zona”. A mulher 2 repete, agora já lado 

a lado. Essas três frases são ditas várias vezes intercaladas entre as duas. A mulher 1 repete, 

enfática, pela última vez “Larga desse homem, Antônia”. Silêncio. Os três atores abrem um 

sorriso forçoso. Alguns segundos com os dentes a mostra inicia um riso tímido que logo se 

contagia. Todos gargalham. Blackout e a risada cessa. Fim da cena [PORNOGRAFIA]. 

 

 
[REFEITÓRIO] 

 
Do buraco entra a mulher 2 com passos firmes até a ponta do corredor central 1. Começa a 

peça. Olha de um lado a outro. Com o peito estufado atravessa o corredor central até a outra 

ponta. Gira precisamente. Levanta o braço direito esticado com o dedo em riste. Abaixa-o 

bruscamente apontando para o chão ao mesmo tempo que grita “HI!” (RAI). Do mesmo lugar, 

aparecem correndo o homem e a mulher 1, respectivamente em fila. Param no corredor  

central 1, com as mãos apoiadas no quadril e com os cotovelos abertos para os lados diante da 

imagem mulher 2. A mulher 2 dá dois passos para o lado e olha para o buraco. Em língua 

inventada, recheada de consoantes, reclama autoritariamente enquanto conta alguma coisa 

com os dedos. Ajeita-se em postura militar e grita “HI!”. Sob o comando, os outros dois 

inclinam levemente os joelhos para baixo. Mais um “HI!” e simultaneamente os outros dois 
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levantam o joelho direito para cima e esticam a perna para frente e para o chão num 

solavanco. O terceiro comando é do primeiro da fila servindo de início a uma marcha de 

pisadas firmes, ressonando no tablado. Antes do encontro com a parede um outro comando 

que interrompe a marcha. A cabeça dos dois atores lentamente se move para esquerda e, como 

uma alavanca, giram-na abruptamente para a direção oposta. O homem vira seu corpo em 90 

graus a direita. Ergue o joelho direito. Grita “HI!” novamente, esticando a perna em 

suspensão e reiniciando a marcha. Depois de darem quase uma volta no quadrante 1, o último 

comando encerra a marcha antes do corredor central 2. A mulher 1 retorna pelo corredor 

central 1 até sua posição inicial. O homem passa seus olhos sob a plateia de um canto a outro 

e começa a dizer em tom melancólico: “Refeitório de mesas mudas, improvisado, onde os 

zumbis comem. As maltratadas mãos ainda têm que suportar o peso dos talheres. Trêmulas 

pelo esgotamento (fecha os olhos) dançam... (abre-os abruptamente) da bandeja a boca 

esfomeada. O inverno castiga. NÃO FALAM”. “DEMORÔ!” grita a mulher 2. Os dois 

“subordinados” atendem a ordem arreganhando suas bocas ao máximo e jogando em trancos a 

cabeça para trás, três vezes. O ambiente é narrado: 

 

 
H – De nossas bocas fumaceiam o ar quente / M1 – São como pistões soltando labaredas / H – 

Ninguém tira a toca ou gorro / M1 – Mastigam o sustento em quietude benévola / H – Um 

reclama / 

M1 – A comida é pouca / H – O cansaço cala / M1 – Fome / H – Cocho recheado de arroz / 

M1 – Feijão / H – Bisteca Suína / M1 – Cenoura cozida / H – Bife picadinho / M1 – Salada de 

alface / 

H – Americana / M1 – Eu prefiro RUS-SA / H – Tomate / M1 – Cebolinha / H – Rabanete / 

M1 – Suco de limão / H – Gelado / M1 – As gengivas / H – Doem / M1 – Olhares percorrem 

o ambiente. 

 

 
A mulher 2 percorre vigorosamente todo o corredor central 1 e para de costas na outra ponta. 

Vira o corpo, precisamente, de perfil e novamente gira-o com a face defronte. Aponta o rosto 

para os outros dois. A mulher 1 diz: “as facas de bife ganham status” e o homem “o clima em 

riste ganha peso”. A mulher 2 caminha pelo mesmo corredor até a distância da mulher 1, olha 

para o lado inverso e analisa, de cima a baixo, o espaço vazio. “NAI, NAI” resmunga enfática 
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e negativamente. Dá mais um passo. Na frente do homem, olha para o espaço vazio. A sua 

expressão, antes dura, encolhe sarcasticamente assentindo algo. Vira por completo na direção 

do rosto e inicia um riso ruminante e contínuo. Caminha brandamente até a ponta inversa dos 

outros dois. Gira o corpo rapidamente para diante deles. Ergue o braço com o dedo esticado 

concomitante com uma enorme gargalhada que encerra com a habitual voz e ação de 

comando: “HI!”. O homem inclina-se, assustado, com o rosto para o tablado. A mulher 1 

anuncia: “Um chiado de pavio queimando atravessa o refeitório em direção a saída”. 

Impaciente, a mulher 2 repete sua ordem. O homem ergue-se, primeiro a cabeça, depois o 

resto do seu corpo. Rapidamente encaminha-se, pelo corredor central 2, a um passo defronte a 

mulher 2 que gesticula circularmente seu dedo sinalizando para que gire. Ele cumpre 

precisamente sua ordem. Os submissos se entreolham. A mulher 1 diz "O marcador de tempo, 

postado no alto da parede aponta: doze horas e cinquenta e nove minutos. Muda o ponteiro". 

O homem encerra seu raciocínio: “o almoço acabou” que rendido, sobe seus braços, paralelos 

aos ombros, com os dedos e a palma das mãos esticadas. Pelas costas, a mulher 2 aproveita os 

braços do homem para cima e prende na altura da sua cintura um guia imaginário. Segurando 

uma das pontas com a mão esquerda, com a direita dá um pequeno empurrão incentivador no 

ombro do homem. O homem reage ao comando. Seu corpo rígido, amolece curvando-se para 

frente. No primeiro curto passo, abruptamente, hipertensiona todo o corpo: os braços e mãos 

esticados colam nas laterais; a perna esquerda um pouco à frente da direita, as duas estiradas; 

a cabeça retorcida para cima. Inicia-se uma transformação. Neste estado, num primeiro 

movimento, inclina a cabeça e o tronco para frente; a mão e o braço direito descolam-se 

contorcidos como a pata de um canino. Um segundo movimento, as pernas dobram-se e o 

corpo reclina-se para baixo; a mão esquerda apoia-se no chão com o braço esticado. Os pés, 

com os dedos e metatarso, apoiam a outra extremidade. Começa a criar ondulações variadas 

com a coluna e os ombros, resultando no movimento do pescoço que é tensionado. Seu rosto 

também vai se deformando: os dentes se apertam fortemente, sua sobrancelha retrai-se ao 

máximo e regurgita grunhidos grosseiros. Com as costas elevadas e o rosto para baixo, esta 

mutação animalesca caminha. O braço é levado pelo pulso com as mãos retorcidas; enquanto 

o ombro que caminha declina, o que apoia está estirado. Pelo corredor central 2, entre 

algumas ondulações com a coluna e grunhidos, atravessa-o. A mulher 2 leva-o às gargalhadas 

que, no meio do caminho, retorna ao buraco. Termina suas passadas ameaçando avançar na 

mulher 1. Com cautela ela se aproxima do bicho. Agacha-se levemente e oferece sua mão 

para ser cheirada. A primeira tentativa é respondida com outra ameaça, agora mais contida. 
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Recua seu braço. Torna a insistir. O animal cheira por alguns instantes e logo cede. A mulher 

1 acaricia a cabeça e suas costas; apoia seus braços por entre suas axilas e levanta-o. Com 

certa resistência ou dificuldade, ainda sob o aspecto do animal, larga seu peso sob os ombros 

da mulher 1. Ela gira e larga-o encostado na parede. Passa as mãos sob seus ombros e ajeita 

sua blusa. Acaricia seu rosto que perde completamente a feição animalesca. A mulher 1 

retorna a sua posição. O homem, agora humano, diz: Os dentes são guardados na boca / M1 – 

Levantamos / H – Jogam os restos / M1 – Saímos como a quietude sutil das girafas. A mulher 

1 limpa seu casaco e cruza os braços com as mãos sobre os ombros; ergue sua cabeça e, 

serenamente, fecha os olhos. O homem leva a mão esquerda estendida a frente, 

acompanhando com os olhos uma neve imaginária cair. Brinca com a neve acumulada nas 

mãos. Logo retorna seu corpo ereto e diz em tom sutil: “Árvores tortas/ Estação de branca cor/ 

Hibernam/ Olhos enevoados no silêncio/ Sonham com a infante primavera/ Os cabelos 

verdejantes/ O vento/ Pássaros/ O ar perfumado/ e o delicado voo das flores.../ Pétalas, 

Pétalas, Pétalas...” repete até o volume da sua voz cessar, persistindo apenas o movimento da 

boca. Simultaneamente a luz vai abaixando. Blackout. Fim da cena [REFEITÓRIO]. 

 

 
[ESPINGARDA DEPRESSÃO] 

 
No canto oposto ao buraco, no vértice do quadrante 1, estão perfilados a mulher 1 e o homem. 

A luz acende e os dois saem em caminhada ébria e anestesiada. Os corpos em desequilíbrio 

esbarram-se, se empurram como numa brincadeira. Dão início a risadas tímidas. Não 

sustentam a seriedade, principalmente quando se encaram. Olhares que provocam 

gargalhadas. Entre brincadeiras e boicotes, caminham, escorando-se pela parede, até o centro 

do corredor. A mulher 1 para na metade do quadrante 1, ainda sob riso. O homem, no fim do 

corredor central 1, transforma o corpo bêbado com uma espécie de continência: o tronco, 

quadril e pernas levemente inclinado para frente, fazendo os tornozelos de dobradiça; os 

braços e mãos esticados colados nas laterais do corpo. Diz enfática e agressivamente como se 

respondesse a um comando superior: “Espingarda de pressão. Escancara sua boca carnívora, 

despejando pólvora e medo nos ares. SE-NHOR!”. E mantém com as sobrancelhas cerradas a 

mesma postura endurecida. A mulher 1, após a fala se entorpece de risadas, aponta ao homem 

tirando sarro. Dá dois passos em sua direção e leva o dedo, ainda esticado, até dentro da sua 

orelha, provocando. O homem reage balançando sua cabeça na tentativa de afastá-la. Mas 

apenas por um instante, a mulher 1 logo volta com seu dedo esticado, agora balançando os 
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lábios do homem imobilizado. O atrito entre dedo e lábio forma uma espécie de balbucio 

infantil. O homem sustenta sua seriedade por mais alguns instantes, mas acaba cedendo à 

provocação. Seu corpo amolece novamente. Os dois escoram as costas na parede e se 

contorcem sob grandes gargalhadas. A mulher 1 dá um passo à frente, bate a mesma 

continência e diz: “Os pombos em pânico abandonam a cumeeira e o aconchego do lar, agora 

sob nova ordem”. O homem fica em silêncio extasiado. Olha para ela, olha para frente e 

depois retorna o olhar. Talvez procurando alguém que compartilhasse o que tinha visto. Solta- 

se da parede ainda amolecido, e sob pequenas risadas repete em voz infantilizada a fala da 

mulher 1. Retorna ao fim do corredor 1 novamente, ainda com sua imitação burlesca. 

Posiciona-se com os joelhos flexionados e as pernas mais abertas do que comumente; ergue o 

cotovelo direito na altura do ombro, suspendendo o antebraço; leva a mão esquerda logo 

abaixo da direita, cruzando, com o braço esticado, a barriga. Os punhos fechados seguram 

uma metralhadora imaginária. Ergue e aponta à sua diagonal esquerda. O coice de cada tiro 

sintoniza-se com a risada, por ora pequena. Vira sua mira à sua outra diagonal. A velocidade 

do tiro e dá risada aumentam. Aponta para frente. A adrenalina chega ao ápice: com um grito 

longo e estridente de “uhul!”, atira desordenadamente para cima. Volta a mira para frente, seu 

corpo inteiro sente o coice; começa a tremer. A metralhadora não cessa e os tiros são entoados 

em “tow”. Suas mãos, ligeiramente, abrem. Larga a metralhadora. Seu corpo continua a 

tremer. Sua feição letárgica e entusiasmada, vai se transformando – em lapsos faciais – com 

um rosto de angústia e sofrimento. Solta pequenos gemidos. Gradativamente o tremor 

diminui, até parar. Silêncio. Olha fixamente para o lado oposto e repete duas vezes sob grande 

tristeza: “Os pombos em pânico abandonam a cumeeira e o aconchego do lar, agora sob nova 

ordem”. No canto da boca abre um discreto sorriso, o olhar torna-se malicioso. A mulher 1 

vira o rosto para o homem. Os dois entoam a mesma frase, agora musicalmente. Os “pombos 

em pânico” transforma-se em funk. Eles dançam, atravessam os corredores, invadem os 

quadrantes, brincam com as lâmpadas; batem palmas no ritmo, fazem passos e rebolam. As 

luzes acompanham o tempo, acendendo e apagando. Em certo momento o homem faz beat 

box, a mulher 1 chama os espectadores para cantar junto. Paulatinamente a música vai 

cessando. A mulher 1 se posiciona primeiro, no fim do corredor central. O homem, logo 

depois, estaciona lado a lado. Os dois rígidos, levemente inclinados para frente. A mulher diz: 

“Quando as metralhadoras cospem o ar incendeia / As aves incendiarias ganham asas / 

Estampidos ecoam / Atravessam os barracões como uma tsunami / TIROS / O ruflar das asas 

desesperadas ganha ouvidos à distância / Pombos ao vento e ao chão / O cano da arma quebra 
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e novamente o monstro da pressão encanta os pomborratos / Estampidos... / Asas / 

blublublublublu blublublublu (barulhos de asas)”. O homem continua: “As fardas de gala, 

insígnias, botas negras e lustrosas impunham sarcasmo e rifles / Os homens fumam ao sabor 

da tarde fria / Alegrados pela vodka / Riem e fazem galhofa em língua estranha / Cabeças, 

corações e almas espalham-se pelo gramado a-tingido de SAN-GRE / As árvores em silêncio 

choram / Os ovos permanecem nos ninhos / Jamais... JAMAIS CONHECERAM SUAS 

MÃES”. Blackout. Fim da cena [ESPINGARDA DEPRESSÃO]. 

 

 
[CONTEINER] 

 
Do buraco saí a mulher 1. Para diante o corredor lateral das colunas. A luz acende 

minimamente. Ela corre até o outro lado. Para apoiando-se com as duas mãos na parede. Está 

ofegante. O homem também sai do buraco. Caminha pelo  corredor perpendicular ao buraco. 

A passada é levada pelo joelho, com o pé suspenso. A pisada é antes com o metatarso no 

chão, depois apoiada com o calcanhar. As mãos esticadas firmadas no quadril, os cotovelos 

abertos para os lados. Sobrancelhas levemente cerradas, olhar atento. Ele vira pelo corredor 

central 1 e estagna-se na encruzilhada, virado em direção às colunas. A mulher 1 vira o rosto, 

olhando para trás. Gira em seu próprio eixo. Gruda na parede com os cotovelos abertos; 

braços e mãos colados. Diz assustada: “Contêiner. A palavra e o objeto assustam-me”. O 

homem emite um som grave, longo e metálico; quase indecifrável, repete três vezes estendo 

cada sílaba de “TUM-BEI-RO”. No primeiro solfejar do som estranho, a mulher 1 decola-se 

da parede. Com expressão sutil, caminha delicadamente até se perfilar na vista do homem. A 

mulher 1 recita: “Nas costas do monstro atravessa um deserto de águas salgadas”. O homem 

estende os braços ao lado do corpo, diz soprosa e agressivamente: “Velho, impregnado de 

ferrugem, mantém-se calado”. Sem sair da encruzilhada, gira seu corpo à direita, alinhando-se 

ao corredor central 1. Repete com um pouco mais de volume. Gira novamente para direita e 

repete com maior intensidade. A velocidade e o volume aumentam, até sair quase como um 

grito. Para oferecendo as costas à mulher 1. Silêncio. Ela percorre, brandamente, o corredor 

central 2. Encosta sua mão no ombro direito do homem. Ele, com a perna esquerda, se 

ajoelha. Inclina seu tronco para frente e entende seus braços para trás com os cotovelos 

abertos. Na parte direita, entre o braço, como um gancho, e a perna apoiada no chão, a mulher 

1 encaixa sua perna direita; cruza os braços no peito do homem. Ele encaixa as mãos por trás 

das coxas da mulher 1 e levanta-a. Gira para esquerda seu corpo junto ao corredor central 1. 
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Dá dois passos para frente. Os dois olham para cima. Gradativamente, um pavor vai se 

estabelecendo na expressão dos atores. Recuam. O homem diz amedrontado: “Os olhos cegos 

choram em curioseidade o que as mãos não alcançam”. Acelera os passos, aumenta o tom e a 

velocidade da voz: “O cadeado é quebrado / A voz rangida das fechaduras ressoam pelo 

espaço”. Interrompe a caminhada muito perto da parede. As mãos da mulher 1 passam pelo 

rosto do homem, de baixo para cima. Os dedos dela arregalam os olhos. Ela desce de suas 

costas, vira e caminha dois passos para a direita. O homem diz abatido: “Sou tragado garganta 

a dentro”. A mulher 1 abre a boca, projeta o corpo com a intenção de gritar. Seu rosto fica 

vermelho e nenhum som sai. Volta seu rosto para frente, os dois perfilados. A mulher 1 narra: 

“Um zumbido explode”. Os dois balançam o corpo para frente e para trás. O homem olha 

concentrado para suas mãos. A mulher 1 imita sons de um mar virulento, batendo sob alguma 

superfície. O homem grita “OUÇO SANGUE” ressoante. Trocam. A mulher 1 vocifera em 

tom agudo. O homem imita os barulhos. Seus rostos estão nervosos, aterrorizados. Param de 

balançar. Os corpos se acalmam, encontram-se em quietude. O homem narra: “Homens e 

mulheres nus / A pele em blackout / Minha língua: scream... scream... scream”. Os dois quase 

desabam. Atravessam – cambaleando, em desequilíbrio – até a parede oposta, um em cada 

corredor lateral. Param, cada um na metade de um quadrante. Em pantomima, retiram a roupa. 

Peça por peça. Blusa, calça, sutiã, cueca imaginárias. Rostos melindrosos e cansados. Em 

engodo nu, exibem-se paralisados. A mulher 1 sai: com a ponta dos pés corre furtivamente. 

Olha para todos os lados. Assim, perpassa o corredor das janelas; entra pelo corredor central 2 

até metade, vira no corredor central 1 e para em diagonal, com as costas para o buraco. Em 

sussurros entoa repetidamente “scream”. Enquanto a mulher 1 produz um fundo sonoro, o 

homem enrijece o corpo, assim como no começo da cena: mãos esticadas sob o quadril, 

cotovelos abertos; olhos vigilantes e sobrancelhas baixas. O joelho guia suas passadas. Para 

no começo do corredor central 1. Agacha-se. Esconde o rosto entre os joelhos e abraça suas 

canelas. Abruptamente ergue-se com os braços esticados para os lados. Sob a forma de cruz 

caminha. Para a um passo da encruzilhada. A mulher 1 aquieta-se. O homem, com voz grave, 

soberana e eloquente diz: “O ar nauseante faz água em minha manjedoura / O porão é berço 

no mar ondulante de fezes e vômito / As narinas queimam”. A mulher 1 começa uma 

caminhada em sua direção. O homem curva ligeiramente o tronco olhando para o chão e 

continua com tom ameaçador: “No ventre escuro do animal marinho” levanta somente os 

olhos para cima “um grunhido”. Ergue-se completamente. A voz expande-se: “Nasce uma 

criança / Pescoço e pernas enlaçados / A alma da besta”. Joga a cabeça para trás e em frenesi 
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repete sua última frase. Quando volta seu olhar para frente, a mulher 1 está do outro lado da 

encruzilhada. O homem começa a gargalhar. Uma risada imperante, irônica e nefasta. A 

mulher observa com delicadeza. O homem finda o riso, fecha o semblante e entrega: 

“Emudeço”. Silêncio. Sem se afetar, a mulher 1 vira seu rosto para direita em direção às 

janelas. Caminha docemente pelo corredor central dois e para no vértice do quadrante 3 em 

diagonal, olhando em direção ao buraco. Ela diz com voz doce "As vozes escravizadas, 

ganham liberdade pela luz do parto. À deriva, a embarcação alcança a praia. A CAIXA- 

NEGRA. Dentro, batidas surdas de um coração enfartando. Tu-tu tu-tu. A boca da fera abre- 

se. Da garganta escapam. Correndo, desaparecem por entre as folhagens da floresta selvagem 

devoradora de ca-be-çassss". A luz vai diminuindo, a mulher 1 e o homem sutilmente evocam 

barulhos de ondas. Blackout. [FIM DA CENA CONTEINER] 
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CENA 3. O CORPO INSÓLITO 

 
Que corpo está sendo construído? A primeira pergunta que apareceu no decorrer desta 

monografia. Como foi visto, esses postulados eram frequentemente negociados. A dinâmica 

não permite que o enunciado se sobreponha às práticas, e vice-versa. Nesta parte, tratarei da 

ideia de corpo que está concatenada à concessão do status de arte e da proposta. 

Nos encontros nunca fora estabelecido um nome para a projeção do corpo na cena. A 

discussão, geralmente, encaminha-se para o que se quer distinguir. A produção das 

movimentações, da postura e da voz são detalhados em relação à criação da cena. 

A criação não ocorre de uma maneira metódica. Às vezes de um estímulo mínimo, 

nasce uma cena inteira. Outras vezes alguma cena pode desfazer-se inteira por algum 

obstáculo que não foi possível vencer. Mas, de maneira geral, as movimentações que estão na 

peça foram “encontradas” em meio a uma multidão de tentativas e restruturações de ações 

aleatórias disparadas por alguns estímulos falados. 

A composição dos elementos cênicos para a peça, como ideia e prática, se distingue de 

um teatro convencional, realista. Cenário e figurinos que ambientam lugar e tempo, diálogos 

semelhantes às interações pessoais, personagens com perfis psicologizados, uma cronologia 

da história e um conflito central são sumariamente descartados. No caso da peça Silêncio, 

alcançar um status de arte provem de um enquadramento mais simbólico e poético quanto aos 

temas tratados. O vislumbramento do corpo, assim como a dos outros elementos da cena, 

encaminha-se para o estranho, o esquisito. Como uma supressão do que é reconhecível como 

cotidiano, da forma e dos códigos que são agenciados nas interações sociais, para uma 

aparência desconhecida, insólita. 

Com o propósito de auxiliar na descrição, nomeei o propósito deste processo como 

corpo insólito: esta ideia é sobre a relação do ator para um objetivo prévio, mesmo que 

nebuloso, de como a montagem se pretende comunicar com o espectador e com a discussão 

sobre o teatro contemporâneo. Este corpo é em consequência da produção da proposta de 

trabalho. 
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3.1 O ARTIFICIAL E O ESTRANHAMENTO 

 
Na peça, o estranhamento visto no corpo dos atores está, primeiro, no abdômen 

constantemente contraído. Na maior parte do tempo os atores estão estáticos: posicionados 

com os pés juntos, os joelhos levemente flexionados, a coluna encaixada ao quadril. Tenta-se 

manter o olhar firme e reto. Toda esta postura fica ligeiramente inclinada para frente a partir 

do tornozelo. Mesmo parado por minutos seguidos, em grandes silêncios, é como se 

estivessem sempre prestes a se movimentarem com ímpeto vigoroso. Dificilmente se vê 

tranquilidade, algo sempre está sendo propositalmente tensionado. As movimentações são 

precisas, o ator vira-se como um relógio na direção que seguirá. Algumas caminhadas se 

diferenciam por andar na ponta dos pés ou pisar primeiro com o metatarso antes dos 

calcanhares. Os braços, por vezes, estão fixados com as mãos na cintura e os cotovelos 

abertos. A voz dos atores está constantemente impostada e transitam entre densos e fortes 

graves até tons médios delicadamente declamados. Além de algumas entoações agudas e 

outras guturais. Há também um grito, longo e estridente. Para cada frase dita, uma 

composição da voz no corpo é feita. 

No meio disso, a maneira como emoções são pensadas e expressadas acarretam 

algumas outras peculiaridades. N diz “não é para usar o próprio sentimento para realizar a 

cena. Nem emprestá-la”. O que ele quer dizer, é que as supostas emoções vistas durante a 

peça devem ser artificializadas. É um contraponto, pela argumentação do professor, da 

difusão do famoso Método de Lee Strasberg pelo Actor Studio nos EUA, derivada dos 

estudos de Constantin Stanislavski, que remete ao ator utilizar os próprios sentimentos para 

representar uma determinada personagem. O ator, nesse caso, aciona um sentimento passado 

que se aproxima ao da personagem. O esforço que origina o método, pressupõe a busca de 

uma “verdade real” do teatro naturalista (ASLAN, 2007). Então, quando o professor também 

diz que o ator não deve “sentir nada” é em relação as emoções sendo encenadas. Pretende-se 

evitar uma identificação do ator com o que está sendo realizado. Isso no sentido subjetivo:  

que os afetos pessoais se confundam com uma personagem ou com o conteúdo do texto. 

Artificialização, neste caso, não quer dizer uma completa indiferença, e sim uma distinção, 

um "acordo tácito" nas palavras de N, entre a concentração de uma sequência de ações para a 

composição expressiva da cena. 

Porém, há uma preocupação do “forjar” uma ação para se tornar algo real. Diferente 

da sugestão naturalista de teatro, aqui a ideia de real figura na destreza técnica com o fim de 
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cunhar uma determinada intenção. É uma preocupação em produzir, em relação ao 

espectador, uma "verdade" com a performance. 

Existe a premissa que o corpo, de certa forma, tem marcado todas essas 

expressividades, em maior ou menor grau. O processo de artificializar entende-se pelo ator 

demarcar e perceber em que lugares as emoções estão no corpo. Obstina-se ampliar e 

descobrir os lugares expressivos do corpo, a partir de estímulos corporais que os atores não 

estão habituados, como quando os atores são levados ao chão ou à parede para realizar 

exercícios em que é necessário reagir espontaneamente. Nos ensaios e na cena essas 

expressividades são exageradas e contraídas ao máximo. Os atores são levados, muitas vezes, 

a processos exaustivos. Quando se exige tal processo, a configuração de um corpo cotidiano 

muda de registro, como uma expressão frequentemente usada pelo professor: "Não pode ter 

espaço para poder pensar". O ator, no meio do exercício, não tem clareza do que está fazendo, 

nem das mudanças das tensões e dos músculos, muito menos associar àquelas movimentações 

alguma emoção. No entanto, às vezes algumas emoções são perceptíveis, mais como uma 

consequência de um desconforto e um estranhamento do que propriamente de uma intenção 

previamente postulada. Essas emoções são tangenciadas e tratadas como efeito em 

consequência de uma exigência física intensa. Raramente coincide uma emoção gerada com a 

qual se quer passar. Como certa vez num dos ensaios na sala 216, 

N precisava que An caminhasse quatro ou cinco passos e que, durante o pequeno 

percurso, estivesse esbaforindo uma raiva ainda contida e resmungando a ponto que 

desse a entender o que se falava: “Que droga! Que droga! Que droga de vida!”. E 

depois de uma parada precisa que assumisse a cólera a todos dizendo abertamente 

“Que mundo é esse? A gente não pode nem inventar uma mentirinha?”. N estava 

insatisfeito e pediu inúmeras repetições. Em alguns momentos mostrava com que 

energia devia ser feito, ou enfatizava para que ela fizesse com maior vigor. 

Reclamou por um momento que aquilo estava parecendo falso. (…) O professor 

mudou sua estratégia, levou a atriz até a parede. Começou a atacá-la com 

pequenos, suaves e rápidos golpes em diversas partes do corpo de An. Ela começou 

a reagir tentando desviar dos ataques. N pediu para ela começar a falar o texto. 

Depois de um tempo, puxou ela para o chão e a arrastou de bruço pedindo para ela 

dar o texto com mais força, mais raiva. Em alguns momentos criava suposições de 

situações, em seus incentivos, que revertesse naquela reação desejada. (…) An já 

estava cansada e o professor insistia para ela seguir. Até que ele tirou a tiara da 

cabeça da An que ficou furiosa “minha tiara não! Devolve!”. N começou a fugir dos 

tapas que An soltava e pediu pra ela dar o texto. Com tanta repetição e cansaço, o 

gatilho que explodiu An foi a tiara 
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que prendia seu cabelo. Quando voltou para repetir a cena, N pareceu satisfeito. 

Para uma frase e cinco passos de uma peça inteira, precisaram de 3 horas 

consecutivas de ensaio. (Trecho do diário de campo - 03/10/2016) 

As inúmeras repetições das movimentações de apenas uma cena evidencia dois pontos 

importantes: o primeiro é a tentativa de fazer ator "programar" seu corpo àquelas 

movimentações, desvencilhando qualquer identificação emocional que acaso possa ter 

associado à cena. O segundo ponto se refere aos detalhes que precisam ser elaborados ou 

lapidados das movimentações (precisão, velocidade, força, direção etc.). Mais comumente 

ocorre, nestas investidas para se obter a destreza necessária, de causar no ator um desconforto 

que não tem relação direta com a emoção que se deseja substanciada, como quando 

B. precisava, naquele momento, gargalhar. A risada tinha de fazer sentido com a 

voz grave e imponente. Subia sob um banquinho, com as mãos apoiadas na cintura  

e os cotovelos abertos. (...) A risada era tímida. N aconselhou "sustentá-la" na 

barriga, depois no chão. Cobrava mais volume e que risse por mais tempo. B. 

aumentou a potência, porém via-se dela muita força para realizar. Parou  por 

alguns instantes, abaixou a cabeça e recuperou o fôlego. Repetiu. N disse a ela 

pensar a risada saindo pelas costelas e aproveitar a ponta dos cotovelos para 

direcionar o som para os lados. B. aumentou a velocidade e criou um ritmo no riso. 

N estimulava para que ela aumentasse a potência. Sem pausar, sua risada – forte e 

contínua - tomou o espaço. Quando B. parou, estava exausta e cabisbaixa, a 

propósito de todo este tempo estar rindo. (Trecho do diário de campo - 17/08/2016) 

A atenção às emoções é feita de maneira indireta, sem pensar nas suas causas ou sobre 

qualquer psicologismo. Não se fazem das emoções metáforas para serem representadas. São 

tratadas como correspondências nas expressões e em lugares no corpo dos atores, que - 

através desse processo – visa ampliá-las. Transformá-las em movimento. Assim como no 

exemplo acima, o efeito das investidas de N acarreta em um comportamento fora dos padrões 

das interações sociais. Algo, às vezes, nunca experimentado pelo ator, seja no corpo ou pelas 

sensações. Para os praticantes este também é um corpo insólito. Um corpo que afronta os 

limites físicos e da intimidade e que desconhece sua musculatura e atenção. Que se exige 

mudar repentinamente de uma emoção para outra, ou melhor, de uma disposição corporal para 

outra. 

Esse estranhamento não é comumente associado a uma sensação agradável. É mais 

evidente pelo desconforto, dor e cansaço que é possível ser observar no processo dos atores. 

Como também pode ser visto um ressentimento anterior a propriamente o começo do ensaio, 
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ou surgir um sentimento de fracasso posterior ao término da montagem da peça. No primeiro 

caso 

Alguns momentos antes do ensaio na sala 10, N confessou que não estava exigindo 

nos exercícios o que estava cobrando dos atores. Reclamou que muitas coisas que 

estavam sendo feitas não estavam funcionando, devido uma falta de 

comprometimento com os exercícios, com uma falta de vontade ou "corpo mole". 

Até então estávamos apenas nós dois. Nos dividimos em raias e começamos com o 

"saque". A intensidade do exercício aumentou rápida e consideravelmente. Junto ao 

saque, incluía-se saltos e quedas. M chegou, trocou rapidamente sua roupa e já se 

posicionou para o exercício. Mesma coisa quando Ad entrou e nos viu já suados e 

no "fluxo" ininterrupto do exercício. B e Al chegaram logo depois. N pediu para que 

rapidamente elas entrassem. Quando subiram no tablado, ainda um pouco 

vagarosas em comparação ao ritmo que o professor desejava, ele interrompeu a 

prática. Todos se escoraram na parede, talvez prevendo já um longo discurso. N, 

bastante ofegante começou a, energicamente, cobrar uma postura mais intensa 

durante os exercícios, para pôr o máximo de energia, de tônus e que "se não for 

assim, é melhor nem estar aqui". Depois, voltou à sua raia e todos voltaram a fazer 

os exercícios. Apenas B saiu do tablado, chorando. N foi até ela, e como em outras 

vezes que alguém tinha se sentido mal, falou para ela sair e quando se sentisse 

"recuperada" voltasse para o ensaio. Depois deste dia, B não voltou  para mais 

nenhum dos ensaios. (Trecho do diário de campo - 24/08/2016) 

Diferentemente da rotina preparatória dos ensaios, neste dia os atores se depararam 

com a prática em curso, já num estágio avançado. É importante dizer que, nos casos em que 

um ator se sente mal, exceto em situações mais urgentes, o N tem a mesma postura: diz para o 

grupo não parar com o exercício, depois vai até a pessoa verificar a gravidade – de um 

machucado, enjoo, pressão baixa até situações como essa de quando alguém chora – e se for 

facilmente reversível, aconselha para a pessoa tomar uma água e descansar, preferencialmente 

fora da sala de ensaios, até ela se sentir recuperada. Dito isso, a partir desse relato é possível 

afirmar que o processo das práticas pode afetar o ator antes mesmo de começar os exercícios. 

A falta de uma gradual transição de uma disposição ordinária para os exercícios gerou um 

"choque". Não digo como em resposta a consecutiva desistência de B, mas de um atrito que 

revela uma discrepância entre dois corpos, que paradoxalmente habitam um mesmo sujeito. O 

segundo caso tem consequências semelhantes, porém numa situação diferente 

Depois da primeira apresentação da noite, quando a plateia já saíra, An se 

mostrou decepcionada com sua própria atuação. Reclamava que não conseguia 
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realizar algumas das partes da peça com a qualidade que ela imaginava. Disse que 

chegou no seu limite, que acredito que estivera se referindo à parte técnica do 

trabalho de ator. E, mesmo apesar do resto do grupo contrariá-la sobre suas 

queixas, por um momento se recusou a fazer a segunda apresentação e as 

apresentações dos dias que restavam. Junto ao prenúncio de uma desistência, An 

aparentava estar passando por uma "crise" sobre sua relevância para o grupo e/ou 

enquanto atriz. Entre a raiva e a tristeza que esbravejava, parecia ressentida com 

aquele momento, por uma sensação de fracasso aliado ao cansaço da primeira 

apresentação. Depois de muita insistência do resto do grupo, ela se convenceu a 

fazer a segunda apresentação, cuja plateia já estava prestes a entrar na sala 10, e a 

terminar o restante da temporada. (Trecho do diário de campo - s/d) 

Neste caso o corpo já estava composto para a peça. Sem contar que a apresentação já 

tinha acabado. O primeiro processo de abandonar o corpo já tinha acontecido. Uma frustração 

do desempenho da performance gerou uma "crise" relacionada ao seu lugar no grupo. Assim 

como no primeiro caso, não cabe julgar os motivos que são particulares e inerentes à pessoa. 

No entanto, é possível observar que nos dois casos o estranhamento de si não está vinculado 

diretamente ao tempo da prática. Este corpo que está sendo questionado pelos atores é um 

outro, fragmentado e múltiplo. Uma alteridade mínima que é produzida através de si mesmo e 

que supõe uma continuidade e uma transformação do que lhe é atribuído como ordinário. 

O estudo desta artificialização pode ser pensado também como o estudo do 

movimento. As transições, bruscas ou não, – por exemplo, uma voz grave e densa para uma 

voz serena, de um riso atônito para uma continência autoritária, de uma postura reta e firme 

para algo animalesco e assimétrico – ou mesmo a postura estática dos atores é resultado que a 

apreensão e a repetição dos exercícios concederam. A técnica do ator, a preparação, tem em 

base, transformar a vida em movimento. O corpo ordinário, passional na maneira de se 

relacionar com o mundo, é a origem, continuidade e a contraposição do corpo insólito, 

"artificial". O âmbito ordinário é suspenso e ao mesmo tempo transformado. Ele é o início e 

fim. É preciso retornar a este modo depois de cada fim de ensaio, abandonando 

(parcialmente) este corpo. Algumas relações que se mostram dicotômicas na análise entre 

ser/representação, "verdadeiro"/"falso", artificial/natural e corpo ordinário/insólito aparecem 

mais nebulosas e vulneráveis. 
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3.2 DA "DOCILIDADE" À MÁSCARA 

 
Durante todo o trabalho se apresenta uma dicotomia analítica entre corpo ordinário (o 

que se apresenta como familiar, "natural", da ordem do tempo/espaço da vida social) e corpo 

insólito (um pressuposto artístico, estético; de expressividades e movimentações treinadas e 

ensaiadas; opera no tempo/espaço do "mundo performático", limiar e ritual). Neste momento 

farei algumas considerações das maneiras como pode ser pensado o corpo ordinário nesta 

relação. 

Marcel Mauss (2003), no ensaio das Técnicas do corpo, diz que as maneiras de como 

uma pessoa age (caminha, salta, nada, agacha), "onde geralmente se vê apenas a alma e suas 

faculdades de repetição" (:404), ou seja, que são percebidas como aspectos naturais, são frutos 

de aprendizado e devem ser vistas como técnicas do corpo. Elas variam conforme as 

sociedades e educações, pela imitação - "obra da razão prática coletiva e individual" (ibid) - e 

adquirida pelo que chama de habitus. O processo se dá por uma "imitação prestigiosa", dada 

uma capacidade da pessoa em assimilar os atos "bem-sucedidos" de uma figura relacionada a 

autoridade, em quem deposita confiança. O "prestígio" da autoridade faz com que se autorize, 

prove e ordene o ato transmitido (:405). 

Estes atos, segundo Mauss, são antigos e habituais tanto no sujeito como na história da 

sociedade, e são montadas pela "autoridade social" para a pessoa (:420). O ato, para ser 

técnica, precisa ter uma tradição e uma eficácia (:407). O corpo, portanto, é o "objeto técnico, 

e ao mesmo tempo seu meio técnico" (ibid). 

Mauss, aponta para os modos de como esses atos são adquiridos e transmitidos, à luz 

de uma educação e de um adestramento. Em relação a seu rendimento 

As técnicas do corpo podem se classificar em função de seu rendimento, dos 

resultados de um adestramento. O adestramento, como a montagem de uma 

máquina, é a busca, a aquisição de um rendimento. Aqui, é um rendimento humano. 

Essas técnicas são portanto as normas humanas do adestramento humano. (:410) 

E, em relação à maneira de transmissão, o autor conclui "o ensino das técnicas sendo 

essencial, podemos classificá-las em relação à natureza dessa educação e desse adestramento" 

(:411). Daqui, abro um paralelo para se pensar as considerações de Foucault (1987) sobre 

"corpos dóceis". Durante a história do ocidente, o corpo foi "objeto e alvo de poder" (:117). 

No caso específico, o autor trata dos métodos minuciosos de coerção das operações do corpo, 

nas disciplinas que "esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço e os movimentos" (:118). 
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A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos "dóceis". A 

disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e 

diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra: 

ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma "aptidão", uma 

"capacidade" que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a  

potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita (:119) 

O enfoque do autor se dá nas técnicas desse tipo de dominação íntima, de corpos de 

hábitos automatizados e mecânicos com fins utilitaristas. É um "investimento político e 

detalhado do corpo", uma "microfísica do poder" de "pequenas astúcias dotadas de um grande 

poder de difusão, arranjos sutis, de aparência inocente, mas profundamente suspeitos" (:120). 

Para exemplificar, o autor vai dispor de descrições baseadas em lugares (convento, hospital, 

colégio, quartel e fábrica) que representam a organização dos corpos no espaço e no controle 

do tempo. Para o espaço, ele designa "cerca", "clausura", "localização funcional" e "fila" com 

aspectos tanto físicos, da arquitetura e distribuição espacial, funcionais e hierárquicos. 

Respectivamente, esses quatro aspectos correspondem a "especificação de um local 

heterogêneo e fechado em si mesmo" (:122); um quadriculamento onde "cada indivíduo no 

seu lugar, e em cada lugar um indivíduo" (:123) evitando a formação de uma coletividade; o 

terceiro visa codificar o espaço à necessidade em vigiar, romper comunicações perigosas e 

criar um espaço útil (ibid); o último se refere a classificação com a finalidade de facilitar a 

identificação do indivíduo. 

O tempo de um corpo disciplinado nos casos que ele analisa ocorre em cinco fases: 1) 

o horário - regulamentação de ciclos de repetições e qualidade do tempo empregado: controle 

ininterrupto e anulação de distrações (:128); 2) elaboração temporal do ato, no qual são 

definidos a posição e os movimentos do corpo (a amplitude, direção, duração) prescrevendo 

ordens de sucessão - "o tempo penetra o corpo, e com ele todos os controles minuciosos do 

poder" (:129); 3) a correlação entre corpo e gesto em que "nada deve ficar ocioso ou inútil: 

tudo deve ser chamado a formar o suporte do ato requerido. Um corpo bem disciplinado 

forma o contexto de realização do mínimo gesto" (:130); 4) a articulação corpo-objeto que 

como engrenagem decompõem tanto os elementos do corpo como os instrumentos utilizados, 

caracterizando uma "função menos de retirada que de síntese, menos de extorsão do produto 

que de laço coercitivo com o aparelho de produção" (:131); e 5) a utilização exaustiva, o "uso 

intensificado do mínimo instante" sem desperdiçá-lo. 
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Estes componentes de sujeição, ainda segundo Foucault, se conjuram num "corpo 

natural" 

Portador de forças e sede de algo durável; é o corpo suscetível de operações 

especificadas, que têm sua ordem, seu tempo, suas condições internas, seus 

elementos constituintes. O corpo, tornando-se alvo dos novos mecanismos do poder, 

oferece-se a novas formas de saber. (...) corpo manipulado pela autoridade mais que 

atravessado pelos espíritos animais; corpo do treinamento útil e não da mecânica 

racional, mas no qual (...) se anunciará um certo número de exigências de natureza e 

de limitações funcionais (:132) 

E, para esses pressupostos disciplinares, é necessário um "bom adestramento" 

 
O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, 

tem como função maior "adestrar"; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar 

ainda mais e melhor (:143) 

Em certa medida, todos os corpos passaram por algum tipo de disciplinamento, em 

formas e graus diferentes dos descritos pelo autor. É importante salientar que os processos 

descritos por Foucault constituem, não apenas determinados tipos de corpos, como também de 

sujeito e subjetividade. Ele especifica 

pode-se dizer que a disciplina produz, a partir dos corpos que controla, quatro tipos 

de individualidade, ou antes uma individualidade dotada de quatro características: é 

celular (pelo jogo da repartição espacial), é orgânica (pela codificação das 

atividades), é genética (pela acumulação do tempo), é combinatória (pela 

composição das forças) (:141) 

Esse viés "dócil" do corpo da vida social dos atores é interessante para pensar na 

relação com as práticas. Aliás, é dele que se trata quando irá se transformar ou transportar. Na 

relação com o corpo insólito, o corpo ordinário é regularizado, limitado. O processo de seu 

aprendizado restringe-o de várias capacidades. Quando uma atividade exige um 

comportamento e uma musculatura não habitual, e quando um exercício - como o fora de 

equilíbrio - pretende romper com um automatismo, consequentemente os efeitos são intensos 

e provocam um estranhamento. O aprendizado do treinamento/preparação vai tentar romper 

as travas, os hábitos automatizados e cotidianos, e ao mesmo tempo servir-se de matéria- 

prima. A intenção não é abdicar, desconstruir o corpo, mas compreendê-lo e ampliá-lo. 

*** 
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O corpo insólito, em contrapartida, é produzido para manipular expressividades 

destrinchadas pelo corpo, artificializadas e expandidas para amalgamar-se nos movimentos. 

Um reservatório de capacidades específicas e múltiplas que servem de ensejo para outras 

recombinações, dotadas de outras intencionalidades. Aqui, abro um parêntese para fazer 

algumas aproximações entre este corpo cênico para como pode ser pensado o corpo nas 

sociedades ameríndias. 

Viveiros de Castro (1996) discute as maneiras de como se estabelecem as perspectivas 

entre humanos e não-humanos nas sociedades ameríndias. Nestes contextos, ao contrário do 

que a concepção de um multiculturalismo entende por uma objetividade do corpo e de sua 

forma e a diversidade de espíritos, "concepção ameríndia suporia, ao contrário, uma unidade 

do espírito e uma diversidade dos corpos" (:116). O perspectivismo não se trata apenas de 

uma simples inversão desses termos, mas de uma relação complexa de como humanos e não- 

humanos vêem o outro e como se vêem. 

Estes outros seres se vêem como pessoa, internamente são humanos. A forma aparente 

é entendida como uma "roupa" que oculta sua humanidade, "um esquema corporal humano 

oculto sob a máscara animal" (:ibid). Então, pode-se estabelecer uma distinção entre essência 

de forma humana de tipo espiritual comum a todos os seres, e a "uma aparência corporal 

variável, característica de cada espécie, mas que não seria um atributo fixo, e sim uma roupa 

trocável e descartável" (:ibid). Viveiros de Castro argumenta que nessas sociedades os pontos 

de vista estão, não na alma, mas no corpo (que habita entre o espírito e a substancialidade dos 

organismos) e que é dotado de capacidades específicas, afecções (:128). 

Nada mais distante, penso, do que os índios têm em mente ao falarem dos corpos 

como “roupas”. Trata-se menos de o corpo ser uma roupa que de uma roupa ser um 

corpo. Estamos diante de sociedades que inscrevem na pele significados eficazes, e 

que utilizam máscaras animais (ou pelo menos conhecem seu princípio) dotadas do 

poder de transformar metafisicamente a identidade de seus portadores, quando 

usadas no contexto ritual apropriado. Vestir uma roupa-máscara é menos ocultar 

uma essência humana sob uma aparência animal que ativar os poderes de um corpo 

outro. As roupas animais que os xamãs utilizam para se deslocar pelo cosmos não 

são fantasias, mas instrumentos: elas se aparentam aos equipamentos de mergulho 

ou aos trajes espaciais, não às máscaras de carnaval. O que se pretende ao vestir um 

escafandro é poder funcionar como um peixe, respirando sob a água, e não se 

esconder sob uma forma estranha. Do mesmo modo, as “roupas” que, nos animais, 

recobrem uma “essência” interna de tipo humano não são meros disfarces, mas seu 
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equipamento distintivo, dotado das afecções e capacidades que definem cada animal. 

(:133) 

Nos ensaios, ou no "mundo performático", o ator habita uma corporeidade treinada a 

assumir intencionalidade e figuras múltiplas em um só momento. Trata-se da relação do ator 

com o seu próprio corpo, na composição de, por exemplo, uma fala: acionando vários 

ressonadores com expressividades específicas, ainda que tenham suas pequenas variações, 

conjuntamente a uma frase ou poesia, que por vezes, separa-se do seu conteúdo significativo 

quando lido de maneira menos "teatral". Isso, sem contar a postura, a face e a movimentação 

que o ator possa estar fazendo, no qual, minimamente, estará deslocada de algo 

provisoriamente identificado no mundo ordinário. 

Para o corpo insólito não é cogitada a presença de seres externos, indiciários - os 

corpos não produzem "modos de ser - mas tem como a finalidade a representação, ou melhor, 

a performance. É necessário que o ator use o próprio corpo para se "transportar" para outro 

corpo. O comportamento restaurado da performance, explicado por Schechner (2011a), é 

aprendido, ensaiado, treinado, um comportamento que se repete ou é retomado. Nesse sentido 

"pelo motivo de que o comportamento em performance não é livre e fácil, este nunca 

“pertence” completamente ao performer" (SCHECHNER, 2011b: 156). O ator se articula 

entre um "negativo" e um "duplo negativo" (ibid: 160), ou seja, o tempo da performance nega 

o "eu" e nega o que está sendo representado. Retomando o "paradigma da liminaridade", a 

finalidade do treinamento/preparação não é transformar uma pessoa em outra, no caso, um 

corpo em outro, mas sim fazer com que o ator vague entre dois corpos. Consiga ir e retornar, 

mesmo com eixo de continuidade, entre eles. Como se vestisse uma "roupa" (Viveiros de 

Castro, 1996), ou uma máscara. 

Carlos Fausto (2013) explora a relação da máscara, quanto a sua eficácia, nos rituais 

de sociedades ameríndias e não-ocidentais. Atentando, principalmente, para seu caráter 

paradoxal nas relações entre invólucro e conteúdo. As máscaras podem ser antropomorfas e 

zoomorfas, sendo que numa mesma máscara pode conter as duas juntas e de diferentes 

formas. Elas podem estar fragmentadas e metamorfoseadas, ou então, máscaras que não são 

possíveis distinguir se são fragmentos de animais ou humanos. Sabendo que "elas revelam a 

virtualidade humana dos não-humanos porque são animadas de seu interior por uma pessoa 

humana. A presença dessa pessoa atualiza o que era simplesmente pressuposto (a saber, que 

os não-humanos são pessoas)" (FAUSTO, 2013: 309). No contexto dos Kuikuru, a 

complexidade do invólucro/conteúdo pode ir ainda a um nível acima do humano/não- 
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humano/humano: para vestir a máscara de formato de redemoinho, "deve pintar de negro sua 

face e seu torso, e de vermelho seus cabelos. Isto é necessário para a metamorfose do 

mascarado em “espírito” – transformação que os Kuikuro designam itseketilü, uma 

verbalização de itseke e que poderíamos traduzir como 'espiritizar-se'" (:323). Então, entre a 

máscara e a pele não pintada a pintura se mostra como uma outra pele e outra máscara. 

Fausto conclui se referindo entre uma distinção de duas pluralidades, uma dual e outra 

múltipla da máscara: a primeira haveria de representar interioridade humana à exterioridade 

animal, a segunda se refere ao encaixe recursivo e a referências múltiplas, capaz de 

transformação, que tem por finalidade indicar um "núcleo duro, de uma identidade final 

humana que se esconde por detrás das vestimentas - corpos animais - uma ideia que me  

parece implicada na noção de desvelamento e no emprego serial de oposições binárias: 

interior-exterior, alma-corpo, humano-animal" (:319) 

Se pensarmos o espaço/tempo do corpo insólito como uma máscara, presume-se que o 

no seu conteúdo esteja as singularidades do sujeito ator. Porém, ao mesmo tempo, ele articula 

uma negação a essas propriedades articulando processos técnicos, iniciados com o 

desaquecimento ou com uma tensão num ponto abaixo do umbigo provocando uma energia, 

tônus ou pensamento que guiará as movimentações do seu corpo. A máscara oculta, não 

apenas um "eu", mas um corpo ordinário. Ainda que parcialmente, pois existe uma 

continuidade entre ele e o que é seu insólito. Diferentemente do contexto da discussão de 

Carlos Fausto em que a presença de "espíritos", animais, humanos e não humanos, com suas 

metamorfoses e mutualidades, o invólucro, que neste caso é o corpo insólito, anima o que está 

aliado à representação. O caráter artificial está para as referências múltiplas quando indicam 

intencionalidade e emoções "forjadas". Paradoxalmente, o corpo que expressa emoções 

verdadeiras deve passar por um processo de estranhamento, de alteridade interna, onde partes 

do corpo referentes a essas emoções são descobertas e ampliadas, com a finalidade de deixá- 

las alhures. De certo modo, asseguradas na sua singularidade. 

O corpo insólito como máscara não deriva de elementos externos – animais, pintura ou 

espíritos - surge da própria materialidade do corpo dito ordinário, ampliado e multiplicado nas 

suas capacidades. Trata-se de um estranhamento, mas também de um descobrimento. 

Assumindo (e confrontando) essas outras artificialidades, reifica seu lugar no mundo, seu 

potencial de transformação e seus limites. 
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EPÍLOGO 

 
Este trabalho procurou sistematizar o percurso da produção de um corpo cênico, 

estabelecendo as relações entre as influências teatrais e o mestre, o mestre e o elenco, o grupo 

e o tablado, e este todo com as práticas. Foi possível ver que o tablado, como sua emulação, 

afirma um espaço/tempo diferente da vida cotidiana, do "mundo ordinário". Este movimento 

pode ser entendido com um transporte (Schechner), a partir de uma suspensão da vida 

cotidiana do ator para o tempo/espaço da performance. 

Nesse ínterim, muitos elementos se relacionam para o objetivo de constituir um corpo 

para a cena. O entendimento das premissas ética, poética e prática do trabalho comporão o 

treinamento, ou preparação do ator. Depois, as particularidades da dinâmica dos exercícios, 

um engenhoso jogo das disposições de conduzir e ser conduzido que visa uma autonomia do 

ator com as práticas, mas ao mesmo tempo estabelece as posições entre mestre/ator e 

ator/ator. 

Com essa configuração explicitada, o decorrer do trabalho mostra a descrição dos 

exercícios e em como se compõe conjuntamente os enunciados e as práticas. O ator é 

ensinado, não apenas a manipular, mas ir além das extensões anatômicas de seu próprio 

corpo. Aprende-se a destreza de pensar e falar com ele, em preencher os movimentos com 

pensamento, energia e tônus. Um processo de descobrimento das partes do corpo - 

articulações, musculatura, ressonadores – e ampliação. Visa uma precisão, uma qualidade das 

movimentações, uma exigência que sucede o que, no grupo, é estipulado como arte. 

O status de arte determina os efeitos que se pretende produzir com as cenas, os 

elementos que a comporão, ou como no campo se denomina, uma proposta de trabalho. São 

as escolhas que justificam todo o processo e que resultaram, neste caso, na peça Silêncio. As 

concessões de arte e de uma proposta elucidam uma poética que pretende se desvencilhar de 

uma percepção cotidiana das relações e da tradição de um teatro naturalista. Não por 

coincidência, o caráter não-ordinário do tempo/espaço da performance também se produzirá 

no corpo dos atores. É o resultante da construção de um corpo cênico, que neste trabalho 

denominei de corpo insólito. 

É insólito tanto nos modos de produzir efeitos para o espectador, como na forma como 

o ator passa por um estranhamento para se obtê-lo. Se caracteriza pela artificialização das 

expressividades, em "forjar" emoções. O processo para alcançá-lo é árduo e exaustivo. 
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Afronta a intimidade e os limites dos atores. Como se passassem por um processo de 

alteridade, mínima e interna, de um corpo, cuja extensões e capacidades são desconhecidas. O 

corpo insólito tem capacidades de intencionalidades múltiplas, na maneira como consegue 

articular os movimentos e as expressividades, destrinchadas pelo corpo, recombinando-as e 

dando novo sentido. 

O ator, no tempo da performance, habita uma liminaridade entre dois corpos, o 

ordinário e o insólito. O primeiro é a matéria-prima ampliada, o princípio e também o retorno. 

O insólito serve como o invólucro de uma máscara. Ela oculta o ordinário, porém 

parcialmente, pois deriva dela, é a sua continuidade ampliada com a finalidade da 

representação. Deveras, um paradoxo entre ser e representar ao mesmo tempo, com a mesma 

carne. Termino com um parágrafo encontrado no prefácio do livro de Renato Ferracini (2010) 

e escrito por Sara Pereira Lopes, que acredito, resume este trabalho 

Um ator – carne e pensamento -, que a partir de um corpo fabricado pela 

cultura que o cerca recria sua própria matéria, supera limites e imposições, 

extrai outras configurações de seu instrumento, potencializa ao máximo suas 

funções e oferece ao público, como um mágico, a perfeição da técnica, 

atestando a distância intransponível que separa o homem comum da 

personagem, o teatro da vida (:19) 
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