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RESUMO 

Proponho, nesta pesquisa em processo criativo na área de Artes Cênicas, um 
trabalho de voz para a cena, tendo como eixo a musicalidade. Entendo que todo 
som, ruído, melodia, palavra, silêncio, gesto podem vir a ser música, se construídos 
nesse intuito. É sobre essa visão ampla de musicalidade que me debruço, 
entendendo que o ator e a atriz, ao trabalharem a sua musicalidade, podem vir a ser 
um ator-compositor e uma atriz-compositora. O ator e a atriz desenvolvem-se como 
uma linha melódica em meio a outras tantas vozes da cena. No trabalho dessa 
musicalidade, inspirada no gênero musicateatro, busco um caminho de exploração 
vocal/corporal que teve na música contemporânea o seu estímulo poético. Essa 
construção poética vocal foi a chave com a qual pude abrir portas para a pergunta 
de ser esse um possível caminho de estratégia composicional contemporânea. A 
música é estímulo/força motriz e é actante/matriz de uma composição, cuja origem 
está no teatro, no ator e na atriz. Elenco, portanto, cinco princípios que considero 
fundamentais para a minha proposta de trabalho de voz, musicalidade e composição 
que são: a voz-corpo-em-vida, a escuta ativa, a polifonia, a atitude criacional e a 
dissonância. Nesta pesquisa, como forma de investigar tais ideias, realizo dois 
experimentos: o primeiro, intitulado Metamorfoses de uma turbulência externa, foi 
feito com um grupo de atores e atrizes; o segundo, Portas Abertas: a paixão 
segundo V.H., que confere título a essa tese, foi um solo-performance da própria 
atriz-pesquisadora-professora, autora dessa tese. Essa escrita acompanha as 
imagens audiovisuais dos experimentos e seus processos, pois, isoladamente, não 
conseguiria comunicar tanto quanto quando associada às imagens cinéticas e 
sonoras. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Voz/corpo. Musicalidade no ator. Composição. Música 
Contemporânea. 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

I propose, in this research on creative process in the area of Performing Arts, a voice 
work for the scene, having as its axis the musicality. I understand that all sound, 
noise, melody, word, silence, gesture can become music if built with this intent. I look 
at this broad meaning of musicality, understanding that the actor and the actress, in 
working their musicality, can become an actor-composer and an actress-composer. 
The actor and actress perform as a melodic line amongst other many voices in the 
stage. In the work of this musicality, inspired by the Music Theatre genre, I sought a 
path of vocal/corporal exploration that had in contemporary music its poetic stimulus. 
This vocal poetic construction was the key with which I could open a door to the 
question of this being a possible path of contemporary compositional strategy. Music 
is stimulus/driving force and is matrix of a composition whose origin is in the theater, 
in the actor and the actress. Therefore, I list five principles that I consider 
fundamental for my proposal of work of voice, musicality and composition which are: 
voice-body-in-life, active listening, polyphony, creative attitude and dissonance. To 
investigate such ideas, I perform two experiments: the first one, named 
Metamorphoses of an external turbulence, was done with a group of actors and 
actresses and the second one, Open Doors: the passion according to VH, which 
gives title to this thesis, was a solo -performance of the actress-researcher-teacher 
herself, author of this thesis. This writing has as its company audiovisual images of 
the experiments and its processes because, by itself, words cannot communicate the 
same as when together with sounded and kinetic images. 
 

KEYWORDS: Voice/body. Musicality in the actor. Composition. Contemporary 

Music. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A ave sai do ovo. O ovo é o mundo. Quem quiser nascer 
tem que destruir um mundo. 

Hermann Hesse (2015, p. 83) 

 

Nessa tese, documentei uma trajetória artística da atriz-professora-pesquisadora 

que culminou na pesquisa aqui relatada, que teve um pensamento sobre o trabalho 

de voz e musicalidade na atriz e no ator. No trabalho dessa musicalidade, busquei 

um caminho de exploração vocal que teve na música contemporânea o seu estímulo 

poético. Essa construção poética vocal foi a chave com a qual eu pude tentar abrir 

portas para a minha pergunta de ser esse um possível caminho de estratégia 

composicional contemporânea. Na busca de respostas, recorri às experiências 

vividas para poder edificar um conhecimento que culminou na composição e 

performance de dois experimentos composicionais-dramatúrgicos-cênicos-vocais.  

O título do segundo experimento Portas Abertas dá nome a essa tese por saber que 

todos os experimentos e caminhos problematizados nesta investigação e suas 

consequentes reflexões teóricas constituem “portas abertas” à pesquisa, à 

descoberta, ao experimento, ao entrecruzamento de várias dramaturgias: da voz, do 

corpo, do texto, da música, do espaço e do público. Toda essa pesquisa se ampara 

numa linguagem que se baseia numa concepção de texto dramático que está para 

além do texto/palavra. Todos os elementos cênicos se constituem textos dramáticos, 

trazendo para a obra uma abertura de construção e leitura, vindo a compor um 

material aberto, transformável e vivo. 

A tese parte da escrita pessoal, evidenciando um saber, cuja origem está no domínio 

da experiência. A intenção foi traçar um relato subjetivo de um dos caminhos de 

como trabalhar a voz, através da musicalidade, na atriz e no ator e pesquisar de que 

forma é possível o artista ser um ator-compositor-contemporâneo. Nesse percurso 

investigativo, desenhei um panorama sobre o gênero musicateatro (conceituado na 

próxima seção) no contexto do século XX, quando houve mudanças de paradigmas 

nas artes em geral. Esse gênero musical, inserido no que se caracteriza como 

música contemporânea, muito influenciou e inspirou minha poética e estética, por 

isso ele é abordado nesta tese com um destaque especial.  
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O trabalho da musicalidade no ator e na atriz é, para mim, fundamental por acreditar 

que apurar a musicalidade é trabalhar também a voz para a cena teatral. A 

repercussão desse trabalho possibilita o desenvolvimento da linguagem falada, de 

como o ator/atriz elabora um texto, desenvolve ainda aspectos rítmicos que tanto 

repercutirão na atuação do ator e da atriz como na cena como um todo, além de dar 

a eles e elas manancial com o qual trabalhar a sua composição vocal/corporal. O 

ator e a atriz trabalham sobre si mesmos e o desenvolvimento de uma musicalidade 

interna é uma forma de lapidar ainda mais esse corpo/voz para a cena teatral. 

Para Stanislavski1, “a fala é música” (2004, p.128) e, portanto, precisa ser entendida 

e trabalhada como tal. Essa pesquisa visa colocar em reverberação o trabalho da 

musicalidade no ator e na atriz – numa perspectiva de um conceito amplo de música 

– numa dimensão de seu trabalho vocal/corporal e na perspectiva de o ator/atriz se 

construir um ator-compositor-contemporâneo. 

Busco tratar de uma prática como pesquisa que se fundamenta na fenomenologia e 

que deu origem a dois experimentos artísticos, reunidos na escrita dessa tese, como 

forma de investigação à questão de o ator poder ser um ator-compositor-

contemporâneo a partir de um trabalho sobre a voz e a musicalidade. O primeiro 

experimento, Metamorfoses de uma turbulência externa, foi realizado com um grupo 

de sete atores e atrizes, num trabalho colaborativo, que contou também com a 

participação de um compositor e outros artistas/técnicos. O segundo, Portas 

Abertas, foi um desdobramento do primeiro num trabalho solo e solitário que 

envolveu uma pianista, uma professora de canto e, no seu processo final, houve a 

orientação de uma professora de corpo, numa função de diretora assistente, e a 

colaboração de alguns outros artistas. 

O primeiro experimento foi feito com um grupo de atores e atrizes que, a partir da 

escuta da música contemporânea, desenvolveu um trabalho de exploração vocal 

com a criação de partituras vocais/corporais que, em contracena, deram origem a 

uma composição musical/teatral. Esse experimento objetivava perceber como o 

trabalho vocal do ator/atriz pode ser um mecanismo de estratégia composicional e 

dramatúrgica.  

																																																								
1 Ator, diretor e teórico russo (1863 – 1938), criador do Sistema e sua Linha de Forças Motivas para a 
construção da personagem e do Método das Ações Físicas, tendo colocado o trabalho do ator como 
foco central de uma pesquisa sistematizada. 
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O segundo experimento foi um trabalho solo meu que tinha por objetivo a construção 

de uma cena sob a influência da música contemporânea tanto no que tange à 

construção da cena e dos aspectos imagéticos da mesma, quanto no trabalho de 

texto. Além disso, intentei saber como elaborar a partitura vocal/corporal de forma 

que, na realização final, toda a criação fosse uma construção musical/teatral. A 

dramaturgia de ambos os experimentos nasceu a partir da exploração vocal/corporal 

e das músicas, sendo que Portas Abertas teve também, como estímulo para a 

criação, um texto literário, letras de canções e o espaço da encenação. 

A disposição da escrita está organizada em quatro seções, além desta Introdução e 

de uma Conclusão. Na segunda seção, após passar pelo contexto sujeito-trajeto-

objeto e discorrer sobre o planejamento da pesquisa e sua metodologia presentes 

nesta parte, teço considerações sobre o gênero musicateatro e sobre a invasão das 

linguagens entre as artes no século XX (com repercussões no século XXI), trazendo 

em evidência alguns encenadores que trabalham a musicalidade nos atores e 

atrizes, cada qual a partir de sua concepção de cena e de crença no trabalho de 

ator/atriz. Trago a visão desses encenadores, baseando-me no desenvolvimento 

deles de uma forma de se trabalhar a atuação do ator/atriz através da musicalidade, 

enquanto um trabalho sobre si mesmo. O ator/atriz ganha abertura para ser criador/a 

e para ser compositor/a de sua própria obra. Desse preceito, lanço questões que 

embasaram e alavancaram tal pesquisa numa ideia de ator-compositor-

contemporâneo.  

Na terceira seção, procuro compilar e refletir sobre a minha forma de trabalhar a voz 

e a musicalidade no ator e na atriz, buscando uma narrativa que aproxime a teoria 

da maneira como conduzo a prática desse trabalho em sala de aula. É um relato 

intimista sobre a condução de um trabalho sobre a musicalidade. Essa narrativa 

perpassa por teóricos e artistas que fundamentam o meu saber e me amparam. 

Evidencio a apropriação dos ensinamentos que aprendi, a partir das experiências, 

num viés pedagógico, e também com o enfoque sobre o meu aprendizado enquanto 

artista. Para isso, estruturo cinco princípios que me amparam no trabalho da voz 

através da musicalidade e que são fundamentais para a preparação de um ator-

compositor-contemporâneo, na proposta estética trabalhada. Ressalto, no entanto, 

que esta tese tem como foco principal a dimensão de uma pesquisa na linha de 

processo criativo, não tendo como meta o aprofundamento da dimensão 
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pedagógica. No entanto, essa seção abarca uma dimensão de sala de aula por 

reverenciar que muito da criação e sistematização metodológica do processo criativo 

veio de uma experiência oriunda desse espaço. 

Na quarta seção, faço uma exposição sobre o experimento Metamorfoses de uma 

turbulência externa a partir da visão do compositor musical e da compositora teatral. 

Na quinta seção, construo um relato sobre o experimento Portas Abertas a partir da 

atriz-compositora2, ambos numa abordagem subjetiva e problematizada. Nessas 

abordagens, constam como foram conduzidos os experimentos, suas relações com 

os princípios estabelecidos, seus processos criativos e como resultaram nos 

produtos cênicos finalizados.  

Por último, concluo com apontamentos sobre o aprendizado com os experimentos, 

numa perspectiva de utilização dos caminhos percorridos na composição dos 

mesmos, visando um trabalho e treinamento da voz e musicalidade no ator/atriz. 

Aponto ainda ideias para a continuidade desta pesquisa com propostas de ações 

para esse fim, sem me perguntar para onde vai a estrada, mas com um brilho cego 

de paixão e fé. 

  

																																																								
2 O conceito de ator-compositor foi cunhado por Matteo Bonfitto (ator, pesquisador e professor do 
departamento de Artes Cênicas da Unicamp) e se refere àquele que cria e que compõe na prática da 
experiência teatral a partir do que o ator tem de mais essencial – seu corpo e voz. Bonfitto utiliza o 
termo para se referir à autonomia conquistada pelo ator e atriz a partir de um treinamento vinculado 
às ações físicas, que acaba por conferir ao ator/atriz um potencial criativo artístico por esse viés. 
Portanto, o ator e atriz passam a ser criadores. Me apropriei do termo para essa pesquisa sobre a 
voz, musicalidade e composição, apesar de não ter o mesmo enfoque exclusivo de Bonfitto. O 
conceito de Bonfitto é utilizado aqui para evocar uma visão integrada do corpo/voz do ator/atriz numa 
perspectiva de uma composição musical e teatral. 
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1.1  CONCEITOS NORTEADORES DA LEITURA 

 

Para o entendimento claro da problemática desta tese, de entrada, estabeleço 

alguns conceitos necessários a uma compreensão sem ruído do que escrevo ao 

leitor, quais sejam: 

 

1.1.1  Música contemporânea 

 

Agamben (2009) afirma que a contemporaneidade se escreve no presente 

marcando-o como arcaico. Para ele, a via de acesso ao presente perpassa por uma 

arqueologia. O termo contemporâneo é muito polêmico e pode ser tudo o que é feito 

hoje. Apesar de usá-lo na tese, não vou me debruçar sobre ele. Serei, portanto, 

pontual no que chamo de música contemporânea. Ao usar o termo música 

contemporânea, refiro-me à tradição musical europeia ocidental cuja herança 

principal remete às vanguardas do século XX, abrigando assim um discurso artístico 

inclinado à experimentação de novas possibilidades sonoras, composicionais e 

instrumentais, sendo o principal contexto de referência a tradição da música de 

concerto. Abranjo, portanto, essa tradição e toda a música que, no século XXI, 

perdurou seguindo a mesma influência. Abarco a música dessa época de cem anos 

atrás com grande referência no movimento artístico europeu e toda a música do 

tempo atual que retrocede a ela numa espécie de arqueologia inspiradora. A música 

contemporânea comporta a admissão de todos os materiais sonoros possíveis – 

sons, ruídos, silêncio, pulso, não-pulso, respirações – na sua composição. 

 

1.1.2  Musicateatro 

 

Esse termo é de difícil definição e será melhor abordado na próxima seção. Mas, 

como o termo antecede a sua abordagem posterior e como é eixo inspirador para o 

entendimento da pesquisa, tecerei algumas palavras sobre ele de forma a situar o 

leitor. Trata-se de um gênero musical que tomou forma no século XX, no contexto de 
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ruptura e inovações, que foi proveniente da mistura entre as linguagens artísticas, 

levando a música a ser fortemente influenciada pelo teatro, a ponto de gerar uma 

nova linguagem, na qual as composições e o registro de suas partituras contêm 

elementos cênicos, a saber: atitude dos músicos, contexto e cenário, onde se passa 

a obra, indicação de situação na qual o músico se encontra, luz para a execução da 

obra interagindo com a performance, texto presente na composição e o jogo com a 

palavra falada e cantada, entre outros. Esse estilo musical se insere num contexto 

maior – o da música contemporânea. 

 

1.1.3 Composição 

 

Compor é entregar-se na construção de alguma coisa que, muitas vezes, vai sendo 

descoberta ao se fazer, para dizer o que quer que seja que lhe faça sentido ou que 

lhe seja entendido o sentido ao longo ou ao fim da sua criação. Nesse sentido, 

aquele que compõe é o autor que trabalha para a sua criação com aquilo que ele 

pensa, sabe, pode fazer, acredita, defende, quer experimentar. Cria-se, portanto, 

algo que imprime uma marca ao compositor, cujo mundo comporta a obra. Compor 

não se restringe a um músico compositor. Um ator compõe. “Compor o quê, com o 

quê, para quê e por quê?” (LIMA, 2012, p.31) são perguntas que conduzem a 

criação de qualquer processo a uma construção de discursos. Compor passa a ser 

criar um processo criativo a partir do mundo de um autor que, ao ser jogado no 

universo, permite a criação de outros mundos. 

Vejo a presença do conceito de formatividade de Pareyson3 (1993) dialogando com 

essa ideia de composição, no qual o autor fundamenta a arte enquanto um fazer 

absoluto, um fazer de criações sem normas preestabelecidas. O fazer artístico é 

uma criação. Segundo Pareyson, a obra se faz fazendo e está em permanente 

formação.  

No campo artístico, “o que é compor?” é uma pergunta bastante complexa. O autor 

Paulo Costa Lima4 convoca a ideia de composicionalidade para abordar, em música, 

																																																								
3 Luigi Pareyson (1918 – 1991), filósofo italiano, cuja obra está ligada à Filosofia da Existência e da 
Estética. 
4 Formado em Composição na University of Illinois (1977), com mestrado em Educação Musical pela 
mesma instituição (1978). Doutor em Educação pela UFBA (1999), com um segundo doutorado em 



25	

	

a questão sobre o que é compor. A partir dessa ideia, ele trata da potência sobre o 

que é compor, considerando cinco princípios que se interpenetram como se fossem 

visões em perspectivas diferentes de um mesmo objeto: indissociabilidade, criação 

de mundos, criticidade, reciprocidade e campo de escolhas (LIMA, 2012, p.12-35). 

Para Lima, há indissociabilidade entre teoria e prática no ato de compor. Não existe 

prática composicional, deixando a teoria de escanteio. Compor exige que o 

compositor passe a “tomar suas próprias decisões sobre as conexões que pretende 

estabelecer, a partir da capacidade que tenha para realizar isso” (LIMA, 2012, p.24). 

Essa indissociabilidade entre o fazer e o teorizar que contém o instante de tomar-se 

decisões e realizar as escolhas, amparado no que o compositor carrega consigo de 

experiências, implica o segundo princípio: o da criação de mundos. Segundo 

Heidegger, “ser obra quer dizer: instalar o mundo” (HEIDEGGER, 1977 apud LIMA, 

2012, p.24). “A criação de mundo no compor acontece dentro de outro mundo” 

(LIMA, 2012, p.24), isto é, o mundo do compositor. É na relação desses “mundos” 

que se concebe o terceiro princípio: a criticidade. A composição é uma interpretação 

crítica do mundo.  

 

[...] Hebert Brün coloca tanto peso na dimensão interpretativa do compor 
que se recusa a responder à questão “o que é composição?”, oferecendo 
uma pergunta alternativa: “quando é composição?” – ou seja, tudo depende 
do contexto interpretativo dos atos composicionais (LIMA, 2012, p. 25).  

 

“O que é composição” é uma questão muito determinista; implica ter-se um “sim” e 

um “não”. Já o “quando é composição” relativiza. É quando alguém passa a 

enxergar aquele material musical como composição. Essa atribuição de valor, em 

alguma medida, pode ser encarada como ato criativo, como um ato de compor. O 

entendimento de uma obra de arte se compõe. Por exemplo, a peça 4’33’’ de John 

Cage5 não é considerada música por todo mundo. Se eu a vejo como música, eu 

percebo um sentido musical nela. Pode ser considerado um sentido musical o que o 

																																																																																																																																																																													
Artes pela USP (2000), ambos com o foco na obra de Ernst Widmer. Professor da Escola de Música 
da UFBA desde 1979. 
5 Compositor norteamericano (1912 – 1992), é considerado o pai da música aleatória, tendo feito uso 
de instrumentos não convencionais e inovando na forma de tocar os instrumentos convencionais, 
sendo considerado uma das figuras centrais nas vanguardas artísticas do século XX. Essa sua peça 
4’33” é uma composição na qual os músicos permanecem esse tempo de 4’33” sem tocar nenhum 
som e o que se ouve é a música do ambiente e um suposto silêncio, cuja existência passou a ser 
questionada. 
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autor quis provocar ao compô-la, por exemplo. Se eu a escuto numa sala de 

concerto, eu a percebo como música claramente. No entanto, se eu a escutar num 

CD, ela continua sendo música? É possível parar para escutar o ambiente ao meu 

redor durante 4’33’’ – tempo de duração da peça de Cage – e estar ouvindo a 

música desse autor? 

O quarto princípio é o da reciprocidade. Entre a obra e o criador não há fronteiras. 

“Quando escrevo algo, algo se inscreve em mim” (LIMA, 2012, p.26). Compor uma 

obra tem sentido e significado, porque é oriunda do mundo do compositor, e só por 

isso, já se explica. Compõe-se para construir um pertencimento daquilo composto, 

constrói-se uma relação mútua, de fusão, entre o compositor e a obra. A obra passa 

a ser o próprio autor. 

O último princípio trata do processo de compor em função do campo das escolhas. 

Conexões, liberdades, limites, seleções, linguagem, direcionamentos: “composição 

como ato e atos humanos como sequências de passos a serviço de uma ideia ou 

plano” (LASKE, 1991 apud LIMA, 2012, p.27). 

Quando me referir, portanto, à composição nos processos criativos dos 

experimentos desta tese, parto dessa concepção de que o ator/atriz pode ser um/a 

compositor/a, imprimindo na sua elaboração seja ela de uma personagem, da cena, 

seja da encenação como um todo a sua criação de mundo. Parto também da ideia 

de que é música a composição criada pelo ator-compositor, seja ela concebida pelo 

som das palavras, pelo gesto do ator, pela sua ação, pela sua respiração, pelas 

suas sonoridades ou ruídos, pelo silêncio etc. Todo e qualquer som do espetáculo é 

composição musical da encenação, desde que construído. Todo e qualquer som ou 

silêncio pode compor uma música de autoria do ator-compositor, cuja voz pode ser 

uma voz-som – palavra, ruído e melodia, uma voz-silêncio, uma voz-gesto, uma voz-

respiro – ou seja, uma voz-música. 
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1.1.4 Voz-música 

 

Voz-música é um conceito elaborado pela pesquisadora Janete El Haouli (2002)6, a 

respeito do trabalho do compositor e cantor/performer Demetrio Stratos7 (1945-

1979) e do qual me aproprio nesta tese para trabalhar a dimensão da voz a partir 

desse lugar de voz-música. Para entender tal conceito, El Haouli sugere pensar a 

vocalidade como excreção: “vomitar ruídos que interfiram e que recoloquem a voz 

da Voz, uma emanação dos prazeres sem repressão” (2002, p.50).  

Por outras palavras, é estar liberto de padrões e poder ouvir a sua própria voz como 

canto de fluxos instantâneos e mutantes que vagueiam entre a criação e a 

destruição, ou seja, escapar dos nossos rótulos estéticos, das zonas conhecidas, 

dos próprios nomes e categorias, a ponto de nos transcender para que possa atingir 

o coração e ouvido do outro. Cantar a voz é explorar todas as suas possibilidades e 

impossibilidades, superando a si mesmo. Faz encontrar uma libertação que 

sensibiliza e desengessa o indivíduo, permitindo que ele se descubra em vocalidade 

livre para além de qualquer amarra da linguagem, do semântico, do belo, da moral. 

Cantar a voz-música é aproximar-se do infinito presente e poder escapar do 

conhecido através de linhas de fuga e ir para regiões sem territórios fixos. A voz-

música existe em cada um e para cantá-la é preciso estar liberto e com ouvidos 

ativos para emanar e escutar o que vem dessa voz fecunda. 

 

  

																																																								
6 Musicista, produtora cultural e pesquisadora com ênfase em rádio como mídia experimental, em voz 
musical estendida e paisagem sonora. Possui bacharelado em Música (piano) pela Faculdade de 
Música Mãe de Deus, Londrina, PR. Mestrado em Ciências da Comunicação com a dissertação: 
Demetrio Stratos: a escuta da voz-música (1993) e doutorado em Artes, ambos pela USP. Em 2013, 
criou e atualmente coordena o espaço TOCA: arte, ação, criação em Londrina, através do qual segue 
promovendo atividades pedagógicas, de criação e de pesquisas na área da experimentação vocal, da 
arte radiofônica e da criação com paisagens sonoras. 
7 Cantor, compositor e performer, desenvolveu um trabalho vocal não convencional, compondo, 
inclusive, obras a partir de uma exploração vocal fora do tradicional da música ocidental. 
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1.1.5  Voz-corpo-em-vida 

 

Voz-corpo-em-vida é um corpo/voz ou uma voz/corpo (pelo caráter de um todo 

orgânico que existe nesse encaixe) que está em estado extracotidiano de energia, 

cuja qualidade de energia revela um corpo “teatralmente ‘decidido’, ‘vivo’” (BARBA; 

SAVARESE, 2012, p.13). É estar pronto para agir num relaxamento dinâmico. É 

estar pronto para qualquer ação vocal ou física, de forma que voz e corpo se 

encontrem num grau sutil de relação. Encontrem espaços de relação entre eles de 

modo que um não exista sem o outro para a plena expressividade. É um corpo/voz 

cênico, manifestação direta da presença do ator/atriz. 

 

1.2 SOBRE MIM – O SUJEITO EM QUESTÃO 

 
[...] se você vai até o quintal,  

olha para o céu,  
e salta até as estrelas,  
só pode cair na lama.  

Muitas vezes a escada é esquecida.  
A escada deve ser construída. 

Thomas Richards (2012, p. 6) 

 

A presente pesquisa tem uma abordagem a partir das experiências, o que revela um 

caráter íntimo da mesma. Apresentar-me-ei, portanto. Será uma apresentação de 

como construí e venho construindo essa escada para que, a cada dia, eu possa 

chegar mais perto de uma estrela. 

Sei que é uma escadaria longa. Ainda tenho muito o que levantar na construção dos 

degraus dessa escada, mas sei que estou no caminho certo. Como vim parar aqui 

na voz e no teatro? 

Quando criança, no ballet clássico, era frequentemente coreógrafa dos meus solos. 

Vivia a criar. Fiz, outrossim, aulas de teclado, violão e pintura. Posteriormente, com 

14 anos, conheci o Flamenco – que foi, e ainda é, uma paixão – quando pude 

experienciar, com o grupo Alma Flamenca, as primeiras noções de compromisso 

com a arte, de uma seriedade com o trabalho, de um trabalho mais profissional 

(embora não fosse ainda uma profissional atuando), de compromisso com um grupo, 
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de apresentações remuneradas, de um estudo aprofundado, de como o palco 

amadurece o espetáculo e o artista e de uma paixão que alimenta a alma. 

Ainda durante o período em que participei do grupo Alma Flamenca, tive 

oportunidade de experimentar a voz associada à dança, em espetáculos nos quais o 

canto se fez presente. A professora Ila Vita, por sua característica de trabalhar com 

música ao vivo em seus espetáculos, tinha a iniciativa de associar o canto ao baile e 

de experimentar outros estilos musicais, diferentes do flamenco, associados à 

dança. Dançava e cantava em determinado momento do espetáculo, fazendo várias 

experimentações. 

Nesse mesmo período, entrei, com 16 anos, para o Coral ACBEU (Associação 

Cultural Brasil-Estados Unidos) na sua fundação e passei por experiências 

semelhantes com o canto coral, que tinha por característica cantar com um corpo 

também expressivo. Desse grupo, via meus amigos experimentando trabalhos 

individuais com o canto, mas eu não me sentia encorajada. 

Reavaliando essa atuação hoje, percebo que me situava vocalmente imatura ainda 

naquele momento. O canto coral não tinha um trabalho individual sobre as nossas 

vozes e também não permitia um conhecimento da voz única de cada um. Era o 

coletivo que importava. Minha voz soava bem no coletivo. No individual, mostrava as 

suas fraquezas de insegurança e de imaturidade. Treinei, por anos, uma voz que 

não se sabia como identidade e isso me traz ainda hoje desafios a serem 

superados. A minha voz se acostumou a uma região no canto que não é a que 

busco hoje e isso é difícil de mudar. Quando a voz encontra outras regiões do meu 

corpo, retomo o gosto por ela. Quando vou para essa de costume do passado, não 

gosto. Não se sustenta. Não se define. Não afina. Não tem força. Não tem uma cara, 

nem é natural. Consequentemente, me encontro agora na pesquisa de uma voz 

mais natural. Mais verdadeira. Tenho investido nisso. Mas, até tocar no coração 

dessa fase, vou contar por onde os meus caminhos me levaram. 

Fiquei dez anos no Flamenco e seis anos no Coral ACBEU. Amando a arte e 

sempre me alimentando dela. No entanto, quando chegou a hora de optar por qual 

caminho profissional seguir, não me senti forte o suficiente para descobrir naquele 

momento, com dezessete anos, o que eu, de fato, queria. Nunca fui estimulada a dar 

vazão a essa paixão, senão como hobby. Com muita dificuldade de escolher, optei 

por jornalismo, por gostar de fotografia e pensar poder seguir o caminho de um 
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Sebastião Salgado, por exemplo. Fotos artísticas e viagens por todo o mundo para 

conhecer e registrar, pelas lentes da fotografia, culturas diversas... 

Acho que foi uma tentativa, inconsciente, de unir o artístico, que tanto amava, a uma 

opção profissional que não fosse ser rechaçada pela sociedade. Era, para mim, o 

artístico velado que eu podia assumir naquele momento. Inscrevi-me no vestibular 

com essa opção. No entanto, ao longo dos dias abertos de inscrição, eu fui tomada 

por uma insegurança tão grande, de não acreditar que podia ser capaz de escrever, 

de ser uma jornalista, de seguir essa profissão a ponto de refazer a inscrição e 

escolher o curso de medicina. 

Passei no vestibular e cursei os seis anos de medicina na Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), sempre em constante lamentação e infelicidade. Não me encontrava 

ali. Continuei na dança e no Coral ACBEU, que me davam sustento. Fiz um curso de 

teatro na Faculdade de Medicina que foi oferecido por Tato Tavares (ator e diretor 

teatral) com o projeto de montar um grupo que se chamou Anima, para atuar em 

hospitais e instituições, seguindo o modelo dos Doutores da Alegria8.  

Esse foi um dos contatos que tive com teatro além dos que havia tido durante os 

anos de colégio, época em que participei da montagem de uma peça de Ariano 

Suassuna, Uma mulher vestida de sol, e também outras montagens. Entretanto, o 

teatro, nessas ocasiões, ainda não tinha tocado o meu coração de forma 

esclarecedora como caminho de felicidade a ser trilhado. Depois de ter cursado todo 

o curso de medicina, que eu quase abandonei no quinto ano, eu entrei para 

jornalismo na UFBA, ao mesmo tempo em que havia feito as provas de seleção para 

residência de pediatria em Salvador e em São Paulo. 

Tendo passado na Universidade de São Paulo (USP), eu optei por fazer a residência 

lá, pois muito me atraia o fato de experimentar o novo. Ir morar em outra cidade. 

Meus anseios de liberdade falaram mais alto, achando que esse seria o caminho 

para alcançá-la. De certa forma, foi. Em São Paulo, imersa praticamente 24 horas 

em esquema de residência (o nome já diz), eu me vi adoecendo longe de alguma 

linguagem artística. Voltei para a dança flamenca em São Paulo no ano de 2004, 

mas não consegui suprir-me dessa arte. Precisava de algo que me fizesse expressar 
																																																								
8 Uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que utiliza a arte do palhaço para intervir 
junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em 
hospitais públicos e ambientes adversos. Fundada em 1991, a associação já realizou mais de um 
milhão de visitas a crianças hospitalizadas, seus acompanhantes e profissionais de saúde. 
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mais inteiramente e que me fizesse pensar no ser humano e em sua essência. 

Lembro que falava exatamente essas palavras, quando me foi sugerido por meu 

marido, Humberto Monteiro9, companheiro de vida e de arte, fazer um curso de 

teatro. Achei que seria a opção ideal. 

Comecei a cursar o curso livre para amadores do Instituto de Arte e Ciência (INDAC) 

– Escola de Atores, que tinha lugar uma vez na semana. Lembro que toda quarta-

feira à noite, dia da semana que para mim era sagrado, o meu grupo de colegas da 

residência (que me apoiaram nesse sentido) não me escalava para plantões ou 

atividades que inviabilizassem a ida ao curso de teatro. Foi no INDAC que me 

apaixonei completamente e percebi que era essa a escada que queria subir. 

Nesse ano de 2005, fiz dois semestres de curso livre no INDAC. Participei, no 

primeiro semestre, de uma montagem em que havia uma colagem com textos de 

autores paulistas (Jarbas Capusso Filho e Mario Viana), que se chamou Vida de 

Paulista, e, no segundo semestre, participei da montagem, de Bertolt Brecht, Terror 

e miséria no III Reich, usando músicas de Chico Buarque e poemas de Brecht para 

amarrar o espetáculo.  

Terminei a residência de Pediatria em fevereiro de 2006 com a certeza de que não 

daria mais seguimentos a estudos na área da medicina, e sim do teatro. A arte 

teatral teve, sobre mim, um poder de cura e de salvação, de reencontro comigo 

mesma. Como fazer essa mudança de profissão era a pergunta. Voltei para 

Salvador e comecei a trabalhar como Pediatra para me sustentar. As portas em 

medicina se abriram para mim após a experiência na USP. Tive carteira assinada 

nos melhores hospitais de Salvador, trabalhando em esquema de plantões, o que 

para mim era um martírio. 

Comecei a pesquisar as possibilidades de começar a estudar teatro em Salvador e, 

após ter feito algumas oficinas no Teatro Vila Velha e algumas disciplinas do curso 

da Sitorne: estúdio de Artes Cênicas, percebi que precisava de algo que me fizesse 

mergulhar de cabeça no profissionalismo do ofício, um estudo que me desse maior 

respaldo artístico e pedagógico. Foi, então, que constatei que a melhor opção era 

																																																								
9 Bacharel em Instrumento (Percussão) pela UFBA (2004) e mestrado em música (Performance) pela 
Universidade de Aveiro - Portugal (2010). Integrante da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), desde 
2002, tem experiência nas áreas: orquestral, música de câmara e música popular. Atuando sempre 
com o intuito de desenvolver e divulgar a música de concerto para percussão. É o diretor musical e 
integrante do Percantus - grupo de percussão contemporânea, voz e cena teatral. 
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fazer o Curso Livre de Teatro da UFBA que, diferentemente do que fiz em São 

Paulo, era intensivo – todos os dias à noite – com duração de um ano e com o 

objetivo técnico profissionalizante de formar atores. 

Em novembro de 2006, fui assistir à peça Mestre Haroldo e os Meninos com os 

atores Gideon Rosa, Igor Epifânio e José Carlos Negão, sob a direção de Ewald 

Hackler, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. O desdobramento do diálogo a 

seguir, registrado no programa da peça, impactou-me deveras: 

 
Samuel 
É. Não se solta pipa em dias de chuva. 
 
Reri  
(Fica observando Samuel. Suas lembranças tornaram-se consciente da 
presença desse homem em sua vida!) Quantos anos você tem, Samuca? 
 
Samuel 
Quase cinqüenta 
 
Reri  
Estranho, não é? 
 
Samuel 
O quê? 
 
Reri 
Eu e você 
 
Samuel 
Estranho por quê? 
 
Reri 
Um garotinho branco de calças curtas e um homem negro, com idade para 
ser o pai dele, empinando uma pipa. Não é todo dia que se vê isso. 
(FUGARD, [entre 1982 e 2006], f. 32-33) 

 

Essa peça foi para mim a constatação de que era no teatro que me realizaria como 

pessoa. Tive a certeza ali, na plateia, que era naquele universo do teatro que queria 

viver. Escrevi um e-mail no dia em que assisti à peça (dia 25 de novembro de 2006), 

no qual dizia: 

 
Hoje ouvi com muita felicidade a frase que refletiu como um espelho a 
minha libertação. Palavras que fizeram sentir-me mais do que tudo 
fortalecida naquilo que mais quero nesta vida. Ser uma atriz. Uma artista. 
Uma busca por mim e pela arte, caminho pelo qual escolhi como salvação. 
Ouvi, como quem faz um comentário no ar, mas que, no fundo, tem um alvo 
bem certeiro - “quem pensa que pode ganhar a vida sendo ator ou atriz está 
enganado”. A mesma frase que a tia de John Lennon escreveu no violão 
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que lhe deu de presente - “não pense que você vai ganhar a vida com isso”. 
Senti-me John Lennon e vi um futuro maravilhoso. Bem, isto tudo depois de 
assistir à peça Mestre Haroldo... e os meninos, [...], a peça mais impactante 
da minha vida, cuja reflexão me deu a certeza do caminho a trilhar. 

 

Na peça, a pipa foi feita com duas varetas de madeira encontradas ao relento 

envoltas em papel de embrulho e com barbante remendado em vários pedacinhos. 

O garoto não acreditava que essa pipa pudesse voar, ainda mais em dia de chuva, e 

foram os dois para cima do morro empiná-la. O homem cheio de esperança e sonho. 

O menino descrente, torcendo para que ninguém estivesse por perto. Apesar da sua 

descrença, a pipa voou tão alto e com intensa liberdade que parecia que “tinha 

alma”. O menino se orgulhou daquilo e não queria mais sair dali. Queria plateia para 

aquele show lindo que a pipa dava. A peça desenrolou-se, abordando, sobretudo, o 

tema do racismo, e, ao fim, o menino optou pelo caminho da pipa no chão, dos 

galhos podados, das asas cortadas. 

No e-mail, eu afirmava que havia saído da Medicina para entrar na arte pela primeira 

vez na vida. Colocava a cabeça na entrada de uma nova caminhada e eu me sentia 

feliz como há muito não me sentia. 

De fato, o último plantão de medicina que fiz foi antes de ter assistido essa peça. 

Estava optando pelo caminho da pipa no céu. Depois desse dia, eu pedi demissão 

dos pronto-atendimentos dos hospitais, repassei os plantões para os quais eu já 

estava escalada e fiquei três meses sem trabalhar, vendo possibilidades de trabalho 

que não me maltratassem tanto. Foi, então, que comecei a trajetória do teatro – a 

construção da escada –, conciliando com ambulatórios de Saúde da Família. 

Em 2007, iniciei-me no XXIII Curso Livre de Teatro da UFBA, sob a coordenação de 

Paulo Cunha10 e sob a orientação de Pedro Henriques11, que ministrava as aulas 

juntamente com Marta Saback12, tendo tido alguns módulos com Mariana Freire13 

																																																								
10 Diretor teatral e cenógrafo, professor da Escola de Teatro da UFBA e esteve à frente da 
coordenação de muitas edições do Curso Livre de Teatro da UFBA. 
11 Professor adjunto do curso de teatro no Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do 
Ceará. Ator e diretor teatral, atua principalmente na formação de atores. É Doutor (2013) e Mestre 
(2009) em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA. Integrou 
durante dez anos (de 2001 a 2010) a equipe de professores do Curso Livre de Teatro da Escola de 
Teatro da UFBA. 
12 Dançarina, coreógrafa (graduada em Licenciatura em Dança - 1962 - e em Dançarino Profissional 
pela UFBA - 1963), preparadora corporal para a cena, professora aposentada da Escola de Dança da 
UFBA e colaboradora da Escola de Teatro da UFBA e também psicóloga formada pela UFBA. 
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(condicionamento e técnica de expressão vocal) e Gideon Rosa14 (oficina de 

técnicas de leitura dramática). Esse curso foi transformador para mim. Deu-me a 

certeza de que era essa a escadaria a ser construída. Lembro-me de Pedro 

Henriques a dizer que o Curso Livre era como um filtro e que só permaneciam na 

arte teatral aqueles que se sabiam pertencentes a ela. 

O Curso Livre possibilitou-me uma formação e uma visão do ofício de ser atriz, do 

que era fazer teatro e do trabalho necessário para tal. Sou muito grata aos 

professores e professoras que tive, pois, com seriedade e competência, souberam 

fazer brotar em mim todo o amor pelo teatro e o anseio por aprender sempre mais e 

mais. Deram-me ferramentas para a construção da minha escadaria. 

No Curso Livre, integrei a montagem de três espetáculos: A gente é pobre, mas se 

diverte (criação coletiva), Máquina Amarela e outros dramas, baseada na obra Com 

a faca na alma e outros dramas (BRITO, 2003) e O Casamento Suspeitoso 

(SUASSUNA, 2007). Este último, o de conclusão do curso, foi o maior e com o qual 

fiquei por volta de oito meses em temporada. Ainda com a peça em cartaz, havia 

feito vestibular para Interpretação Teatral na UFBA e comecei a cursar o 

bacharelado em Artes Cênicas em 2008. 

Na Faculdade, pude aprofundar os meus estudos e trabalhar com diferentes 

professores e formas de atuação. Ressalto aqui a experiência de montagem de uma 

cena de Ricardo III, de Shakespeare (ALBUQUERQUE, 2008), em que trabalhei em 

conjunto com alunos de interpretação e alunos de direção. Quem dirigia a cena em 

que eu contracenava com o aluno/ator Elmir Mateus era o então aluno/diretor Diego 

Pinheiro. Nesse processo criativo que tinha como base a pré-expressividade e o 

grotesco (tais conceitos serão abordados mais adiante) como norteador do 

processo, deparei-me com a criação de uma personagem forte – a Rainha Elisabeth. 

Era um trabalho em busca de toda a força de uma rainha que precisava ser revelada 

em seu corpo e voz. O trabalho vocal dessa personagem era uma preocupação 

minha e uma necessidade do aluno/diretor que conduzia, por vários caminhos, a 

																																																																																																																																																																													
13 Atriz, formada pela Escola de Teatro da UFBA, com enfoque no trabalho de voz para a cena, tendo 
colaborado em diversas edições do Curso Livre de Teatro da UFBA e também tendo sido, mais de 
uma vez, professora substituta da Escola de Teatro da UFBA. 
14 Graduado em Comunicação pela UFBA. Ator da Companhia de Teatro da UFBA. Possui mestrado 
em Artes Cênicas pela Escola de Teatro da UFBA. Desenvolveu projetos de extensão na área de 
Interpretação e direção com ênfase em voz gravada e leitura dramática. 
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minha pesquisa interna. A voz da personagem, ao fim de todo o processo, foi o que 

mais me marcou. A criação vocal misturava uma voz forte e bem individualizada com 

a dor de uma mulher sofrida; era uma voz soprosa. Foi a marca maior da 

personagem. 

Ainda com esse aluno/diretor, eu pude trabalhar também a personagem Sra. Frola 

da peça Assim é (se lhe parece), de Luigi Pirandello (2011). Também muito me 

enriqueceu esse trabalho em relação à construção do corpo/voz, uma vez que se 

tratava de uma velha que era uma personagem central na trama. Uma velha que 

tinha sagacidade, agilidade, humor e limitações. Na altura do Curso Livre, eu não 

tinha bagagem para fazer uma personagem com idade avançada. Lembro que, no 

processo de audições e definições das personagens de O Casamento Suspeitoso, 

eu não fiz bem as cenas da personagem mais velha e o professor Pedro Henriques, 

na altura, disse que não era ainda uma personagem para mim. 

Voltando um pouco no tempo, em 2006, também participei da gravação do CD Duplo 

Aclimático, de Humberto Monteiro – meu marido –, ganhador do prêmio Braskem de 

música em 2006, em duas faixas: Transeuntes Transitamos, para Percussionista, 

Soprano e Orador(a), do compositor Roberto Victorio e do poeta Ricardo do Carmo e 

Anapoiesis n.°3, para Percussionista e Atriz, do compositor Paulo Conceição Rocha. 

Apresentei, junto ao grupo, dois espetáculos desse CD, em maio (lançamento do 

CD) e em outubro de 2007, no Foyer do Teatro Castro Alves (TCA) e na Sala do 

Coro do mesmo teatro, respectivamente. A gravação do CD foi uma experiência 

bastante rica por se tratar de um CD de música contemporânea. A aproximação com 

essa linguagem musical se consolidou em Portugal, quando da realização do 

mestrado. 

Enquanto atuava em medicina, no Pelourinho, no posto da escola de medicina do 

Terreiro de Jesus, eu me deparava com a vontade de poder fazer teatro com a 

comunidade no intuito de que, através do teatro, as pessoas pudessem cuidar mais 

de si, se tornassem mais educadas e politizadas. 

Foi quando encontrei, na Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC) em Lisboa, 

Portugal, um mestrado em Teatro e Comunidade que me interessou. Morei o ano de 

2009 até início de 2010 em Portugal, período em que cursei as disciplinas e fiz os 

estágios obrigatórios. Trabalhei com idosos e com adolescentes, numa experiência 
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muito enriquecedora para mim. Passei a ter contato com a arte educação e a 

estudar esse assunto. Fiz também algumas experiências como atriz e minha 

orientadora do mestrado era da área de música, o que foi muito importante nas 

minhas decisões e interesses posteriores. 

Maria João Serrão15, minha orientadora do mestrado e com quem fazia aulas de 

canto16, era muito envolvida com música contemporânea. Foi com quem estudei 

toda a influência, da qual falarei na seção seguinte, de Schoenberg, de John Cage e 

de outros compositores para a música ocidental em suas disciplinas de Teatro 

Música I e II. Em Portugal, também assisti a muitos concertos de música 

contemporânea como Joan La Barbara17, Steve Reich18, Drumming Grupo de 

Percussão19, entre outros. Esses concertos e o curso das disciplinas de Teatro 

Música ampliaram minha noção de música e sei que foi, nesse período, que comecei 

a ter ideias de estudos para essa investigação de doutorado, embora nem pensasse 

exatamente numa tese ainda. Pude, durante o mestrado, conhecer diversos 

encenadores como Ariane Mnouchkine, Bob Wilson, Pina Bausch e 

compositores/intérpretes como Luciano Berio, Jonh Cage, Cathy Berberian, Meredith 

Monk, entre outros, sobre quem falarei mais adiante. 

Na disciplina de Teatro Música II do mestrado em Lisboa, assisti, em aula de Serrão, 

a um vídeo de Cathy Berberian, que me fez recordar Joan La Barbara (1947), a 

quem havia assistido em um concerto na Fundação Serralves, no Porto, Portugal, 

em fevereiro de 2008. Fiz uma associação entre as duas cantoras pelo caráter de 

																																																								
15 Mestrado e doutorado pela Universidade de Paris 8 em Sciences, Technologies et Esthétiques des 
Arts – Musique, é investigadora e membro do conselho científico do CESEM – Centro de Estudos de 
Sociologia e Estética Musical, da Universidade Nova de Lisboa desde 1996. Foi professora 
coordenadora de Voz e Música na ESTC do Instituto Politécnico de Lisboa (1985- 2010). É cantora de 
concerto e cantora/atriz em criações de teatro-música. Integrou o Grupo de Música Contemporânea 
de Lisboa, tendo participado de várias edições dos Festivais Gulbenkian de Música Contemporânea. 
16 Desde antes de ir a Portugal, fazia aula de canto com a cantora Manuela Rodrigues (de 2006 a 
2008). De retorno a Salvador, retomei meus estudos com Manuela com que faço aula ainda hoje. 
17 Cantora e compositora norteamericana, nascida na Filadélfia, em 1947, cuja pesquisa vocal na 
vertente da exploração e musicalização vocal contemporânea é relevante. 
18 Percussionista e compositor, nascido em Nova Iorque, em 1936, é considerado um dos mais 
importantes compositores da música minimalista que é caracterizada pela repetição e associação de 
estruturas rítmicas, beirando a hipnose, executadas com pouca variação durante um longo período de 
tempo. 
19 Criado em 1999, no Porto, Portugal, o grupo sintetiza a evolução da percussão erudita em Portugal, 
contribuindo para a divulgação de peças contemporâneas e para a composição de novas obras, 
nacionais e internacionais, escritas especificamente para o grupo. Sob direção de Miquel Bernat, 
percussionista e pedagogo, o grupo trilha diversas linhas de apresentação, que vão da música 
contemporânea ao Rock-Jazz-World Music, à música de cena para teatro, ópera e bailado. 
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irreverência vocal, pela exploração de sons e pelas imagens cênicas de ambas nas 

performances. 

Por conta de precisar estruturar uma comunicação de livre escolha, mas que 

dialogasse com o cerne da disciplina, optei por falar sobre La Barbara, por tê-la visto 

ao vivo em concerto, o que me dava mais propriedade de fala. Em pesquisas sobre 

La Barbara, conheci Meredith Monk (1942), nova-iorquina, contemporânea de La 

Barbara: ambas compositoras, cantoras e performers norteamericanas. 

Joan La Barbara, assim como Meredith Monk, trabalhou com John Cage, Philip 

Glass20, Merce Cunningham21, entre outros. Identifico semelhanças no trabalho de 

ambas, ao misturarem, em suas obras, teatro, movimento, experimentos vocais, 

música e recursos audiovisuais. 

Nos anos 60, junto com outros artistas radicalmente inovadores, Meredith foi 

pioneira no uso de recursos multimídias em suas performances, e ela continua a 

experimentar novas tecnologias e materiais para criar suas imagens. Inspirada por 

culturas em que a performance é considerada uma disciplina espiritual, com poder 

de cura e de transformação, Meredith procura restabelecer uma unidade artística 

que engloba a música, o teatro, a dança e as artes visuais. Suas formas podem ser 

totalmente contemporâneas, mas suas imagens, sua voz e seus temas reverberam a 

força dos mitos. 

Meredith é compositora, cantora, diretora, coreógrafa, criadora de óperas 

contemporâneas e de trabalhos de teatro musical, filmes e instalações. Suas obras 

se desenvolvem na interseção entre música e movimento, imagem e objeto, luz e 

som, em um esforço para descobrir e reunir novos modos de percepção. Monk, 

assim como Stratos, teve grande influência sobre o desenvolvimento dessa 

pesquisa. 

Quando retornei à Salvador, para escrever a dissertação e dar seguimento aos 

meus estudos, fui convidada pela minha co-orientadora de mestrado – Profa. Dra. 

																																																								
20 Compositor norteamericano, nascido em 1937, que segue a linha de composição minimalista, tendo 
produzido inúmeros trabalhos entre óperas, sinfonias, concertos, trilhas sonoras para filmes e teatro. 
21 Bailarino e coreógrafo norteamericano (1919–2009), sua arte se marcava pelo caráter experimental 
e pelo estilo vanguardista. Foi responsável por mudar os rumos da dança moderna. Trabalhou em 
parceria com John Cage, Meredith Monk, Andy Warhol, entre outros. 
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Antônia Pereira Bezerra22 – a integrar um grupo de pesquisadoras e artistas que 

dirigiriam o grupo de teatro da EMBASA com o projeto Dimensões Formativas do 

Teatro-Fórum23. Esse projeto durou dezoito meses e deu origem a três espetáculos-

fórum. Fui a professora de voz para a cena e preparadora vocal dos espetáculos do 

EMBASART e pude, nesse período, sistematizar os meus conhecimentos para 

compartilhá-los com os meus alunos e alunas. 

Percebi, portanto, juntamente com a experiência do mestrado em arte-educação 

(teatro e comunidade), que amava dar aulas e viver esse momento da troca a partir 

do fazer em sala de aula. Essa experiência com o EMBASART foi definidora do 

caminho a seguir. Comecei a investir nos estudos com o foco no ensino e na voz 

que se tornou minha área de grande interesse. Fiz alguns concursos no ano de 2011 

e 2012 para professora de voz da Escola de Teatro da UFBA (ETUFBA), tanto para 

substituta como para efetiva. Em 2012, ingressei no doutorado e como professora 

substituta da ETUFBA e, em 2014, entrei para o quadro de professores efetivos da 

cadeira de voz. 

A pesquisa de doutorado começou com a ideia de pesquisar a voz no Teatro do 

Oprimido de Augusto Boal. Teve seu embrião a partir da experiência do 

EMBASART. A busca por uma “voz oprimida”. Não se tratava de uma voz que não 

tem espaço de fala ou que não é ouvida na sociedade, mas uma voz que, na sua 

sutileza, era podada em meio a tantos valores impostos e consequentes 

embotamentos humanos. Em meio às leituras para esse doutorado, deparei-me com 

um conceito que ia ao encontro dos meus anseios e que muito me tocou: o da voz-

música. Segundo El Haouli (2002, p.46,47), o conceito de voz-música se refere a 

 

Uma voz tomada em sua individualidade, e não vinculada única e 
exclusivamente à palavra e a seu discurso de significação verbal; uma voz 

																																																								
22 Atriz e dramaturga, graduada em Licenciatura em Artes Cênicas pela UFBA (1992); Mestre (DEA) 
em Litterature Française pela Université de Toulouse II, Le Mirail (1994); Doutora em Lettres 
Modernes pela Université de Toulouse II, Le Mirail (1999) e Pós-Doutora em Dramaturgia pela 
Université du Québec à Montréal - UQAM (2006). Coordenou o Programa de Pós-Graduação em 
Artes Cênicas (PPGAC/UFBA) por duas gestões consecutivas - biênios 2007/2009 e 2009/2011. 
Atualmente é professora Associada III da Universidade Federal da Bahia, integra os Grupos de 
Pesquisa DRAMATIS e GIPE-CIT e coordena a área de Artes/Música na CAPES. 
23 O Teatro-Fórum é uma técnica do Teatro do Oprimido, idealizada por Augusto Boal, que discute 
teatralmente com os espectadores uma cena de opressão real, vivenciada e discutida previamente 
pelos integrantes do grupo – não necessariamente atores – que estão a apresentar uma encenação. 
Há, no palco, uma problematização da realidade social de opressão que precisa ser debatida em 
cena, como alternativas possíveis de aplicação, pelos oprimidos, na vida real. 
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que encarna tudo o que nossas capacidades vocais são aptas a produzir. 
Não se trata aqui da voz entendida em sua acepção corrente nem da voz 
que utilizamos como ferramenta em nossa vida cotidiana, aquela vocalidade 
maquinal esterilizante. Bem ao contrário. É contra essa “voz pronta” de 
nossos dias que Stratos se rebela, combatendo-a com uma estratégia e 
uma prática verdadeiramente iluminadoras e liberadoras. 

 

Esse conceito de voz-música, junto ao meu interesse pela música contemporânea e 

ao conhecimento do artista Demetrio Stratos, gerou um novo rumo para minha 

pesquisa, que destrincharei ao longo dessa tese. A escadaria é assim: um degrau te 

leva a um lugar que te faz construir o próximo degrau já através de outra 

perspectiva. 

Também em 2012 e 2013, participei como atriz do Percantus – grupo de percussão, 

canto e voz – quando trabalhei peças para soprano, atriz e percussão, na vertente 

da música contemporânea e cuja direção musical e idealização era de Humberto 

Monteiro. Essa experiência me aproximou ainda mais do universo da música 

contemporânea, fazendo amadurecer o meu conhecimento e interesse nessa área. 

Fiz ainda vários workshops que complementaram a minha formação e me deram 

muitos embasamentos, inclusive dialogando com minha área de interesse e 

pesquisa. 

Tive, portanto, para esse aprimoramento, a oportunidade de participar de oficinas 

com Ariane Mnouchkine, no Rio de Janeiro em 2011; com Jean-Jacques Lemêtre24, 

músico do Théâtre du Soleil, em Salvador, 2011 e 2013; com Maurice Durozier, ator 

e integrante do Théâtre du Soleil, em Salvador, em 2012; com o grupo de Meredith 

Monk, em Nova Iorque, em 2015; com Roberta Carreri25, atriz do Odin Teatret, no 

Rio de Janeiro, em 2013 e em 2015. 

Ainda pude me capacitar com as oficinas das quais participei com os atores do 

grupo de teatro A Barca dos Corações Partidos, são eles: Laila Garin26 e Alfredo Del 

																																																								
24 Lemêtre é integrante do Théâtre du Soleil desde 1978, tendo assinado todas as criações musicais 
do Soleil desde essa época. É músico, compositor, fabricante de instrumentos, criador e colecionador 
de instrumentos de todas as épocas que ele descobriu em todos os cantos do mundo, os quais ele 
toca muitas vezes depois de transformar à sua maneira. 
25 Italiana, nascida em 1953, é atriz, professora e pesquisadora. Iniciou seu trabalho no Odin Teatret, 
conduzido por Eugenio Barba, no qual permanece até os dias atuais. Membro fundadora do ISTA 
(International School of Theatre Anthropology). 
26 Atriz formada pela UFBA, tem formação em canto lírico e popular. Trabalhou com os diretores José 
Possi Neto, Cacá Carvalho, Luiz Carlos Vasconcelos e foi por cinco anos responsável pelo 
treinamento vocal dos atores da Casa Laboratório para as Artes do Teatro, companhia dirigida por 
Cacá Carvalho em São Paulo. 



40	

	

Penho27, no Rio de Janeiro em 2016; com Fernando Barba28 do grupo Barbatuques 

em São Paulo, em 2016; com Lucas Ciavatta29 sobre o método d’O Passo, no Rio de 

Janeiro, em 2012 e com o contato com Ernani Maletta30 e Francesca Della Monica31, 

num seminário em São Joao Del Rei, em 2015; além de capacitação com os 

professores de voz de diversas universidades do Brasil, que participaram, em 2016, 

do VI Seminário A Voz e A Cena, realizado pelo LAVRARE32– Laboratório de Voz: 

rastros e redes, grupo de pesquisa em voz (do qual faço parte), registrado no CNPq. 

Sobre esses artistas e suas oficinas e capacitações, falarei mais adiante na tese, 

quando oportuno, de forma mais detalhada e articulada com o meu trabalho como 

professora. Vários trabalhos, ao longo dessa caminhada, foram me preparando e a 

troca com alunos e alunas em sala de aula foi fundamental para a sedimentação do 

aprendizado. Também o conhecimento gerado na universidade – na graduação, na 

extensão e na pesquisa – tem-me enriquecido na busca de respostas e de 

experiências.  

Diante dessa trajetória, fui ganhando a certeza de que a voz para cena (que não se 

restringe a ela) era o caminho que me traria realizações, desafios e uma sensação 

plena de liberdade. Fui percebendo que preciso disciplinar uma prática diária para 

conhecer (a mim mesma e os aspectos técnicos de meu ofício) e me desenvolver 

																																																								
27 Ator, cantor, violonista, pesquisador e compositor. Tem mais de 10 discos lançados na área da 
Música Popular Brasileira como produtor ou intérprete e já participou de diversos espetáculos teatrais, 
sendo integrante atual da cia. de teatro Barca dos Corações Partidos. Desenvolve extensa pesquisa 
sobre o uso não convencional da voz na música brasileira. 
28 Músico e compositor, formado pela Unicamp, é fundador e diretor musical do Barbatuques. 
Pesquisa o corpo como instrumento musical desde a sua adolescência. A partir de 1995 começou a 
ministrar workshops e desenvolveu uma metodologia própria da música corporal, onde aborda 
timbres, rítmica, dinâmica, técnica, regência, improvisação e composição.  
29 Licenciado em Educação Artística com Habilitação em Música, pela UNIRIO – Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (1994) e Mestre em Educação pela UFF – Universidade Federal 
Fluminense (2003). Atualmente é diretor do Instituto d’O Passo e professor da Escola Maracatu 
Brasil. É o criador do método O Passo de educação musical, utilizado no Brasil e no exterior, tanto 
em instituições acadêmicas quanto em espaços de cultura popular. 
30 Professor Associado do curso de graduação em teatro e do mestrado e doutorado em Artes da 
Escola de Belas Artes da UFMG. Doutor em Educação pela UFMG (2005), apresentando em sua tese 
o conceito de atuação polifônica para a formação do artista cênico. Também é diretor cênico/musical, 
ator e cantor. 
31 Artista e pedagoga italiana, Francesca Della Monica conduz um relevante estudo sobre as diversas 
possibilidades da voz e da musicalidade, em especial no âmbito do teatro contemporâneo, por meio 
de uma metodologia peculiar. Seu percurso artístico levou-a a colaborar com alguns dos maiores 
nomes da música contemporânea – entre os quais se destaca John Cage –, que compuseram solos 
especialmente para a sua voz. Ressalta-se que é uma das maiores especialistas quanto às notações 
não convencionais próprias das partituras vocais da nova música. 
32 O LAVRARE foi fundado em 2016 pelas professoras de voz da ETUFBA e está promovendo ações 
para capacitar tanto professores, quanto alunos interessados nas questões da voz.  
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enquanto artista, com o foco para a voz, no intuito de poder compartilhar e trocar 

cada vez mais com meus alunos e alunas a nossa experiência. 

Porque é claro o interesse na música, a vontade e empenho em desenvolver em 

mim essa linguagem e também a importância disso para o trabalho de voz do ator e 

atriz, a presente tese tem esse viés – o da musicalidade. 

 

1.3 OS MOTIVADORES DA PESQUISA 

 

Falando sobre degraus que me levam a novos horizontes, vou começar 

esclarecendo os motivadores dessa pesquisa desde o seu início e depois quais 

rumos esta investigação tomou a partir de motivações advindas das novas visões e 

inquietações sobre a voz. 

Como citado anteriormente, fui integrante do grupo que trabalhou por um ano e meio 

com o EMBASART na linguagem do Teatro do Oprimido. Trabalhei a voz dos 

integrantes do grupo em aulas de voz e nas preparações dos espetáculos. A partir 

de então, a pesquisa em voz, que já havia começado antes sem uma 

sistematização, foi tomando forma.  

Dessa experiência e dos meus estudos desde o mestrado sobre o Teatro do 

Oprimido (TO), me veio uma vontade de pesquisar a voz no TO. Como Augusto Boal 

havia sistematizado o trabalho de voz para que se chegasse a uma liberação vocal e 

uma libertação e transformação do indivíduo? Como se chegar ao cerne da “voz 

oprimida” e a liberar?  

Procurava encontrar esse caminho pelo desenvolvimento do sentido auditivo – um 

dos sentidos norteadores do arsenal boaliano (audição, visão e tato). Em aula, 

ministrando a disciplina Expressão Vocal e Corporal II para a turma de Licenciatura 

da Escola de Teatro da UFBA (ainda como tirocinista), no ano de 2012, ao solicitar 

um exercício, uma aluna declarou ter imaginado todos os sons propostos sem 

recorrer à imagem visual desses sons. Esse depoimento intrigou-me na altura, visto 

que não é comum imaginar o som do mar, por exemplo, sem pensar no mar em si. 

Isso me leva a pensar em como desenvolver o sentido auditivo e de como traduzir 

na voz as mais variadas imagens me levava a pensar em como desenvolver uma 
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proposta de trabalho vocal, como sistematizar essa proposta e com que finalidade. 

O objetivo era fazer com que a proposta desenhasse o encontro das imagens 

sonoras à “voz oprimida”. 

Vejo, portanto, que o desejo de trabalhar a escuta em busca de uma voz “ampliada” 

já existia. Também havia um interesse em pesquisar em que medida se daria a 

criação artística através da elaboração da “voz oprimida”? À medida que minha 

pesquisa e leituras evoluíam passei a delinear mais claramente o trabalho. Após ter 

entrado em contato com o conceito de voz-música, vi que caminhos foram se 

modificando sutilmente. O TO então passou a ocupar um lugar de deslocamento na 

pesquisa e acabou por ser abandonado e novos rumos foram tomados. 

Evoluí, portanto, minha ideia para um trabalho de exploração vocal com criações 

sonoras – imagens sonoras – a partir de estímulos corporais e musicais, tendo como 

foco principal a música contemporânea como indutora de um estranhamento. Esse 

elemento sobressaltou-se após meu envolvimento com Demetrio Stratos e minhas 

associações vividas em Portugal e depois em Salvador com experiências desse 

universo, conforme relatei na minha trajetória. 

A música contemporânea passou a ter um papel na construção da metodologia 

proposta no processo criativo e poético dessa exploração vocal, tendo em vista que, 

pelo estranhamento auditivo, criar-se-iam imagens sonoras e vozes-música que 

ampliariam a história sonora dos atores e atrizes.  

A partir de um convite que recebi da profa. Dra. Meran Vargens33 para ministrar um 

workshop com seu grupo de pesquisa Toca de Teatro, baseado justamente no 

processo que estava investigando no doutorado, pude, então, colocar em prática as 

ideias até então desenvolvidas e as perguntas norteadoras da pesquisa. 

O workshop aconteceu em janeiro de 2013, proporcionando-me desenhar um 

esboço prático do que gostaria de trabalhar nessa investigação. Tendo em vista a 

música contemporânea como cerne do processo criativo do workshop, chamei o 

compositor Vinicius Amaro34, formado pela Escola de Música da UFBA, para assistir 

																																																								
33 Atriz, diretora, coreógrafa e educadora. É professora da Escola de Teatro da UFBA nas disciplinas 
Expressão Vocal, Improvisação e Interpretação Teatral. Mestre em Teatro pela Goldsmiths College 
University of London, doutora em Artes Cênicas pelo PPGAC-UFBA e pós-doutora pelo Instituto de 
Artes da UNICAMP – SP. 
34 Compositor baiano (1988), bacharel e mestre em composição musical pela UFBA e, atualmente, 
doutorando do mesmo programa de Pós-Graduação em Música. Vinicius Amaro vem desenvolvendo 
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a esse trabalho e discutir as possibilidades que se abririam pelo experimento 

vivenciado. Na altura, no mundo das ideias, já vinha pensando na viabilidade de, por 

essa metodologia de trabalho, poder criar vocalmente composições contemporâneas 

baseadas em estados vivenciados pelos atores e atrizes na condução de um 

experimento.  

Desse workshop, levantei uma questão importante para o que veio a se desenvolver 

depois durante os anos dessa investigação: de que modo a criação de uma poética 

vocal pode se tornar uma estratégia composicional contemporânea? 

Na disciplina obrigatória do doutorado, Processos de Encenação, ministrada pela 

profa. Sônia Rangel35, passei por um processo de concepção dos princípios 

norteadores da pesquisa e suas aplicações práticas. Foi quando compartilhei com 

meus colegas doutorandos o embrião da pesquisa. Concebi um exercício de escuta 

das músicas contemporâneas e da criação de vozes-música, as quais, 

individualmente, eram registradas em áudio. Depois, num aplicativo de gravação 

chamado Rectool, todas as vozes eram ouvidas ao mesmo tempo, em 

contraponto36, como se cada voz fosse um instrumento para uma composição 

musical. Foi uma etapa de amadurecimento do processo posterior. 

As repercussões geradas em mim, após o trabalho que fiz com o Grupo Toca de 

Teatro e das experiências com as disciplinas do doutorado (processos de 

encenação e seminário interdisciplinar de pesquisa), me instigaram a pesquisar mais 

e a colocar em prática algumas ideias. Foi então que os espaços da sala de aula 

com estudantes de Artes Cênicas da UFBA me serviram de lugares de 

experimentações. 

Meu envolvimento com a música de uma maneira geral aumentava gradativamente. 

Estava certa da importância para mim de desenvolver essa linguagem. Também 

aplicava em sala de aula a música para diversos fins e meios. Não só a música 
																																																																																																																																																																													
trabalhos relacionados ao universo da criação de música contemporânea. Seu principal interesse 
relacionado à composição musical se direciona à promoção de diálogos entre a historicidade que 
envolve a música de concerto contemporânea e as marcas, discursos e expressões culturais 
naturalmente concebidas e vivenciadas na Bahia. 
35 Professora Associada da Escola de Teatro da UFBA, artista visual e cênica, poeta, atriz, 
encenadora, cenógrafa e figurinista. Graduada pela Escola Nacional de Belas Artes da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Artes Visuais e doutorado em Artes Cênicas pela 
UFBA. 
36 Termo utilizado para designar a combinação horizontal de linhas melódicas, como se, por exemplo, 
duas ou mais pessoas cantassem coisas diferentes ao mesmo tempo.  
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contemporânea me atraia. Passei a pensar que a música tinha um lugar importante 

a ser averiguado e aprofundado. A música ocupou o lugar do TO, um lugar basal, de 

fundação estrutural da pesquisa. 

No trabalho, em sala de aula, com alunos/atores e atrizes da ETUFBA, enquanto 

professora efetiva e também enquanto substituta da cadeira de voz para a cena, 

deparei-me com um desafio de trabalhar a voz e a musicalidade no ator/atriz. A 

maioria dos alunos e alunas não têm uma formação musical prévia e quando algum 

aluno/a a tem é geralmente bem segmentada. Também os alunos/as normalmente 

trabalhavam o texto muito mais pelo verbal do que pelo extraverbal, ignorando a 

musicalidade do mesmo. Dessa forma, detectei uma dificuldade, por parte dos 

atores e atrizes em formação, de trabalhar o texto em sua potencialidade 

extraverbal. Também me deparei com a questão de como conduzir os alunos/atores 

e atrizes a trabalharem essa dimensão musical e vocal de forma integrada com o 

corpo e a voz. 

Diante dessa constatação, levanto a seguinte problemática para a qual busquei 

respostas com a prática dessa investigação: quais são os princípios e estratégias 

que poderiam contribuir para o estudo de texto e da cena, valorizando a sua 

estrutura não verbal numa perspectiva de trabalho da voz do ator/atriz integrada com 

o corpo?  

Parti da crença de que a musicalidade trabalhada nos atores e atrizes a partir do 

corpo é uma das estratégias que podem me responder à pergunta colocada. 

Pergunto-me, então, como trabalhar a musicalidade nos atores e atrizes, ampliando 

inclusive a noção de música, trazendo a consciência da mesma para o uso na 

prática teatral? Como trabalhar integrando corpo e voz nessa musicalidade? Como 

trabalhar a musicalidade no aluno/a dos cursos de Artes Cênicas através do 

corpo/voz para que possam ampliar suas atuações em cena e especificamente o 

aspecto vocal? 

Acredito que a musicalidade consegue ser melhor desenvolvida quando é 

experienciada através do corpo. Acredito, ainda, que, principalmente para o 

ator/atriz, o entendimento de música deva ser amplo e não restrito a conceitos 



45	

	

tonais37 da música ocidental. Digo principalmente para o ator/atriz, porque essa 

noção de que qualquer som pode vir a ser música, quando construído para tal, pode 

possibilitar ao mesmo uma gama maior de repertório sonoro para uma exploração 

vocal e para uma composição vocal/corporal. Ainda pode permitir que o ator/atriz 

experimente o falar um texto de forma mais rica nessa visão de musicalidade.  

A música tonal e sua prática e as propriedades do som e da música não são, por 

mim, negadas nem desvalorizadas nessa pesquisa. São, pelo contrário, ao mesmo 

tempo experimentadas, trabalhadas e entendidas como o trampolim para o trabalho 

proposto, partindo do que cada um dos atores e atrizes já traz como bagagem 

musical. 

A parte prática dessa pesquisa foi feita justamente para tentar investigar esses 

princípios e estratégias que fizessem o ator/atriz trabalhar sua musicalidade no 

sentido amplo, podendo se valer dessa consciência para o uso na voz de uma 

personagem, no canto em cena, numa interpretação de um texto ou na cena como 

um todo. 

O trabalho prático se articulou a partir de experiências anteriores e de meus desejos 

em explorar a música e suas propriedades, articulando corpo e voz a partir de 

alguns fios condutores como a escuta, a ideia de composição, as múltiplas vozes 

que podem existir no processo criativo cênico e os aspectos da música 

contemporânea.  

As principais influências em meu trabalho prático para o contato com a musicalidade 

no ator/atriz – a partir do que ele/a já traz de conhecimento sobre música, buscando, 

pela escuta, ampliar sua noção de música e, pelo corpo/voz, consolidar 

conhecimentos musicais que possam vir a ser utilizados cenicamente numa 

interpretação de texto, numa canção e/ou numa cena – foram as experiências com 

artistas relevantes no cenário do teatro e da música, já citados anteriormente. 

Apropriei-me do que me era relevante no aprendizado com esses artistas e, 

ancorada em pilares que fundamentam essa investigação (Constantin Stanislavski, 

																																																								
37	Tonalidade é um “termo que designa a série de relações entre notas, em que uma em particular, a 
‘tônica’, é central. O termo se aplica mais comumente ao sistema utilizado na música erudita 
ocidental, do séc. XVII ao XX” (SADIE; LATHAM, 1994, p.953). 
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Jerzy Grotowski38 (1933-1999) e Eugenio Barba (1936)39), pude traçar uma maneira 

de conduzir um trabalho de musicalidade no ator/atriz, o qual abordarei com mais 

profundidade ao longo dessa tese. 

 

1.4 O PLANEJAMENTO DA PESQUISA – SUA METODOLOGIA 

 

Fazer uma investigação pressupõe estar querendo encontrar alguma resposta a 

uma hipótese ou ideia a ser averiguada. Minha trajetória levou-me a querer saber 

como empreender um trabalho de voz através da musicalidade no ator e na atriz, 

envolvendo o estilo musical não tradicional. Averiguar como o ator/atriz pode enfocar 

no trabalho vocal, tendo a música como força motriz e como matriz de um processo 

de construção vocal/corporal e de composição. A música de vanguarda, nesta 

pesquisa, tem uma função de abrir horizontes e ser fio condutora do processo 

criativo que não parte de um lugar conhecido de criação e, sim, de um lugar onde 

tudo é possível, um lugar de experimentação. 

A partir de então, desenhei o planejamento da pesquisa que tem como sujeito ‘o 

ator’ e ‘a atriz’ e como objeto de estudo o trabalho vocal do ator/atriz e sua 

expressão e composição amparado na musicalidade – que inclui a música atonal40. 

Nesse trajeto, desenvolvi uma prática como pesquisa na abordagem etnográfica 

interpretativa, cuja metodologia seguida foi a fenomenológica. Para tanto, utilizei-me 

de entrevistas abertas e semiestruturadas, de diários de bordo, da observação 

participante e dos registros audiovisuais para posterior análise dos dados. As etapas 

dessa pesquisa não seguiram uma ordem cronológica, mas se imbricaram ao longo 

do seu desenvolvimento. Foram elas: fase exploratória, estudo teórico, realização do 

																																																								
38 Diretor teatral polonês, figura importante no teatro do século XX, fundador do Teatro Laboratório de 
Wroclaw, defendeu, em um primeiro momento da sua trajetória teatral, um Teatro Pobre que tinha 
como foco o trabalho do ator sobre si mesmo sem adereços, valendo-se somente do relacionamento 
ator-espectador, “de comunhão perceptiva, direta, viva”. 
39 Diretor, pesquisador de teatro e fundador, em 1964, do Odin Teatret que se estabeleceu em 
Holstebro, Dinamarca, em 1966. Em 1979, fundou o ISTA (Escola Internacional de Antropologia 
Teatral) com o objetivo de discutir questões centrais do trabalho do ator, cuja linha de trabalho seguia 
os ensinamentos do seu mestre Grotowski.	
40 Termo utilizado para designar músicas que fogem da ótica do sistema tonal e das hierarquias 
funcionais harmônicas que o caracteriza. 
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primeiro experimento e coleta de dados, realização do segundo experimento e coleta 

de dados, análise de dados e redação da tese. 

Como em toda a tese-criação, categoria na qual a minha se encaixa, os dados não 

discursivos, ou seja, movimento, som e imagem, são necessários para o discurso 

reflexivo que acompanha a obra artística (FORTIN; GOSSELIN, 2014, p.10).  Por 

conta disso, essa tese acompanha, como se fosse texto, as imagens audiovisuais 

dos experimentos e seus processos, pois a escrita discursiva dos mesmos, 

isoladamente, não comunica tanto quanto quando associado às imagens cinéticas e 

sonoras. 

Coube a mim teorizar a minha prática a partir do interior dela mesma. Tentei, 

portanto, dar uma forma e formular um discurso escrito sobre um saber encarnado 

na prática. Para tanto, passei a estudar minhas próprias experiências como caminho 

para formular um saber oriundo das minhas próprias ideias e ímpetos criativos. 

Trago referências teóricas e históricas que me inspiram e embasam o meu próprio 

saber, no entanto, elas não são capazes de explicar a minha própria obra. “Escolho, 

então, me situar no ponto de vista do artista, para o qual compreender, tornar visível 

e comunicável a sua poética e o processo construtivo da mesma, constitui o 

‘método’” (RANGEL, 2015, p.21). 

No que concerne à fase exploratória, tratei de selecionar textos e fazer recortes dos 

aspectos fundamentais referentes à minha pesquisa; busquei novas referências 

sobre os assuntos tratados, inclusive consultando profissionais que direcionassem 

meu foco de estudo para este fim; busquei participar de workshops que dialogavam 

com a pesquisa; idealizei as ações que seriam postas em prática; entrei em contato 

com os atores e profissionais que participaram dos experimentos realizados a fim de 

viabilizá-los; providenciei as questões logísticas e estruturais para a realização dos 

experimentos, incluindo o material de registro para documentação dos experimentos. 

O estudo teórico se deu associado à criação artística dos experimentos, ao passo 

que também foi posto em prática e retroalimentado por meio da experimentação de 

exercícios e técnicas em sala de aula. Durante as disciplinas ministradas por mim na 

Escola de Teatro da UFBA, também anotei resultados, procedimentos e 

questionamentos e, a partir da análise da experiência junto aos alunos, registrei 

comentários levantados dos relatórios apresentados pelos estudantes durante o 

processo. 
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Em dois momentos distintos dessa pesquisa, realizei os experimentos apresentados, 

cujos dados foram coletados e analisados, na busca pela compreensão da essência 

do fenômeno proposto nos experimentos. Realizei, portanto, entrevistas coletivas 

como avaliação do processo após primeiro experimento e entrevistas com os atores, 

atrizes e com o compositor que participou do processo criativo. Tais entrevistas 

alternaram-se entre entrevistas semiestruturadas e entrevistas abertas, registradas 

em áudio ou por meio digital. Após o segundo experimento, abri também uma roda 

de conversa com a participação do público convidado, para que as impressões e 

considerações feitas pela plateia – a respeito da presença da musicalidade, mais 

especificamente da música contemporânea, na construção vocal e da cena – fossem 

levadas em consideração na análise final do experimento. Por fim, analisei os dados 

e os organizei em forma de escrita desta tese. 
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2 MUSICATEATRO 

Você tem que saber o que veio antes 
de você, para que você possa 

realmente construir sobre isso e ir a 
algum outro lugar. 

Meredith Monk (2016, [10’02”], 
tradução minha) 

 

Musicateatro é o termo utilizado por mim nesta tese para me referir a peças musicais 

que, a partir dos anos 1950, avançaram numa proposta de teatralização da música. 

Segundo a percussionista Natali Calandrin Martins, em sua dissertação sobre esse 

gênero musical, o qual chama de música cênica, as obras dessa natureza têm uma 

difícil definição.  

 

A definição do que vem a ser música cênica não é de fácil realização. 
Quando estamos diante das obras de música cênica, não temos a menor 
dúvida do que se trata a manifestação artística; porém, quando temos de 
expressá-la em palavras, sempre corremos o risco de falhar quanto à 
clareza nessa definição, podendo incorrer no erro de descrevê-la de forma 
que se confunda com ópera, musical ou teatro acompanhado de música. 
Em termos de linguística, podemos dizer que as linhas que separam esses 
eventos artísticos são tênues. Pode-se conduzir o leitor, sobretudo aquele 
que desconhece esse gênero musical, a entender a música cênica como 
outra manifestação artística similar, porém que não se trate dela em si. Ao 
ler alguma descrição não muito precisa sobre esse estilo musical, pode-se 
pensar em musicais como os da Broadway, em ópera, em teatro 
acompanhado de música, sendo que, na realidade, o objetivo era descrever 
música cênica ou teatro instrumental ou música-teatro (MARTINS, 2015, 
p.2). 

 

Vê-se inclusive que esse gênero musical tem diversas terminologias como música 

cênica, teatro-música, teatro instrumental, música encenada, teatro musical 

contemporâneo, teatro musical de raiz erudita. Nessa tese, opto pelo termo 

musicateatro por inclusive perceber a analogia que posso fazer à terminologia 

dançateatro criada por Pina Bausch (1940-2009), coreógrafa, dançarina alemã e 

fundadora da companhia Wuppertal Tanztheater em 1973, responsável pelo estilo 

dançateatro, cuja origem remete ao eslovaco Rudolf Laban (1879-1958), dançarino, 

coreógrafo, professor, artista plástico e arquiteto – considerado o pai da dançateatro.  

Para ele, dançar era proporcionar ao corpo movimentos que explorassem todas as 

suas possibilidades. Para isso, ele criou qualidades dinâmicas do movimento, 
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considerando os fatores tempo (cortado ou sustentado), espaço (focado ou difuso), 

esforço (leveza ou peso) e fluência/fluxo. Associado a essas qualidades, Laban 

(KATZ, 2006) estabelece relações geométricas entre o corpo e o espaço dinâmico, 

no sentido de buscar o espaço tridimensional que envolve o corpo. Desse estudo de 

Laban, rompe-se com o corpo tradicional do balé clássico e abre espaço para um 

trabalho de corpo mais expressivo e do corpo em relação. Esse estilo traduz uma 

nova forma de dança teatral que deixa evidente a realidade humana na sua poética. 

Assim como a dançateatro é uma dança teatralizada, a musicateatro é a música 

teatralizada. Segundo a percussionista Natali Martins, a musicateatro é um evento 

musical acompanhado de ações cênicas. Para ela, o evento artístico é musical em 

primeira instância e sua parte cênica o caracteriza e o diferencia. Paul Griffiths faz 

uso da terminologia teatro instrumental para nomear estas novas expressões 

musicais, nas quais o drama é encenado, numa construção de discurso, tanto pelos 

instrumentistas quanto pelos cantores e não fazem parte da tradição operística. O 

drama está presente na ação e na performance e a obra se completa durante a sua 

própria execução, no presente; é um fenômeno teatral e, portanto, efêmero.  

José A. Bowen considera que a nova musicologia abre espaço para estudar a 

música como performance e na performance e afirma que “[...] a estrutura da música 

variará dependendo de quem esteja tocando, quando, onde e para quem”, 

ressaltando, ainda, ser crucial “[...] o reconhecimento de que as obras musicais são 

inseparáveis das performances únicas e individuais” (1999, p. 436). Nicholas Cook 

diz que “a arte da performance habita a zona da livre escolha que se estabelece 

dentro e ao redor da obra grafada” (COOK, 2006, p.10 apud SERALE, 2009, p. 214-

215), evidenciando um grau de autoria por parte do intérprete no ato da 

performance. Natali Calandrin Martins, sobre a questão da liberdade do intérprete e 

seu papel de co-criador da obra, afirma: 

 

As obras de teatro instrumental apresentam desafios que ultrapassam a 
dimensão acústica, exigindo uma nova postura por parte do intérprete e sua 
abertura a novas habilidades expressivas. O modo singular com que cada 
um enfrenta e resolve esses desafios deixa uma marca pessoal no processo 
de interpretação das obras. Estas, por sua vez, se completam com a 
subjetividade do intérprete e se recriam a cada nova performance 
(MARTINS, 2015, p.6). 
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O Dicionário Grove de Música define Teatro Musical como  

 
Expressão corrente desde os anos 60 para obras musicais que envolvem 
um elemento dramático em sua apresentação. Podem ser mini-óperas, 
ciclos de canções com acompanhamento instrumental que são ‘encenados’ 
num palco de concerto [...], ou peças que resistem a qualquer classificação 
[...] (SADIE; LATHAM, 1994, p.936).  

 

Outros dicionários afirmam que o termo é evitado, porque uma definição precisa é 

impossível. De acordo com Larrondo, musicateatro é:  

 

[...] um gênero musical que se desenvolveu a partir da segunda metade do 
século XX com compositores como Karl Stockhausen, Mauricio Kagel, 
George Aperghis, Vinko Globokar e John Cage. Caracteriza-se pela 
integração do músico e seu instrumento na cena, através de uma mescla 
entre música, teatro, dança e efeitos visuais. Difere-se da Ópera, onde a 
encenação é focada na figura do cantor e os instrumentistas permanecem 
fora do campo cênico” (LARRONDO, 2006 apud FERNANDINO, 2008, p.9).  

 

Na tentativa de definição desse gênero musical, Daniel Serale traz, em seu artigo 

sobre o tema, o argumento dos teóricos Salzman e Dési de que,  

 

[...] como este é um conceito ainda em evolução que compreende diferentes 
vertentes e estilos, é mais fácil defini-lo pelo que não é: não ópera e não 
musical. Não é ópera, pois a Música-teatro não pretende a grandiosidade da 
Ópera tradicional (em termos econômicos, técnicos ou estéticos); mas 
também não é Teatro Musical, é dizer, Musical Theatre ou Musical (termo 
utilizado para designar os espetáculos musicais típicos de Broadway) nem, 
por extensão, nenhuma das formas populares de teatro contendo música 
designadas como operetta, light opera, musical comedy, opéra comique, ou 
opéra bouffe (SERALE, 2009, p.216). 

 

Portanto, sendo o termo de difícil definição, mas de fácil identificação quando se 

entra em contato com a proposta do gênero, trarei nessa tese alguns exemplos e 

trechos anexados no DVD para que o leitor possa saber sobre o estilo musical aqui 

tratado. Portanto, a imagem cinética e audiovisual nessa investigação será também 

texto e comunicará com maior habilidade do que somente a escrita. Trago as 

palavras de Llorenç Barber que traduzem bem o norte ao qual quero direcionar o 

entendimento sobre a musicateatro: “luzes, objetos, palavras, movimentos e 

instrumentos são articulados e compostos como se fossem sons, timbres e tempos. 
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São música na mesma medida em que a música se tornou outra coisa” (BARBER, 

1987, p. 33 apud SERALE, 2009, p.216). 

“São música na mesma medida em que a música se tornou outra coisa”. Friso. 

Destaco. Grifo. Esse eixo é estruturante com o que aqui defendo: a possibilidade de 

todo e qualquer som e de todo o seu entorno – seja ele o silêncio, o gesto, o espaço, 

a relação com os outros elementos do teatro – ser música. Entendo a musicateatro 

na performance, pois há música no gesto e no corpo do intérprete. “A musicateatro 

alia de forma diferenciada música, fala e gestos: som e gesto são uma mesma ação 

integrada, onde deve existir uma relação fluida, equilibrada e consciente entre todos 

os elementos visuais e sonoros da obra” (MARTINS, 2015, p.5). 

A musicateatro é uma composição que mantém sua construção de processo criativo 

inclusive durante a execução da obra, sendo o intérprete o responsável por essa co-

criação. Também está sujeita às circunstâncias e à situação em que a obra é 

performada e à recepção do público, que, inclusive, em algumas obras, é incluído na 

performance. Há música, linguagem, vocalização, movimento coexistindo e 

interagindo em algum tipo de igualdade. O movimento, nesse gênero, é um 

elemento fundamental para a ação musical e passa a ser explorado de diversas 

formas, como constituinte da obra composicional. Segundo Natali Martins, 

 
De acordo com Kagel, pelo fato de o movimento ser um elemento 
fundamental do teatro instrumental, ele é utilizado na composição. A 
exploração do movimento é a marca essencial que distingue o teatro 
instrumental da execução tradicional de uma obra estritamente musical 
(MARTINS, 2015, p. 6). 

 

Maurício Kagel (1931-2006) é um compositor argentino que passou a residir, a partir 

dos anos 50, na Alemanha, onde faleceu. No início dos anos 1960, Kagel explora 

com grande liberdade uma nova linguagem musical, inventando um gênero que ficou 

conhecido como teatro instrumental – o, então aqui chamado, musicateatro. 

Segundo Ledice Weiss,  

 

Este novo gênero lhe permite então construir uma forma pessoal de “música 
da negação”, cujo conteúdo seria “inegavelmente político”. [...] Segundo 
Kagel, a negação na música nasce de sua natureza paródica e de uma 
linguagem marcada por uma certa “ironia distanciada”. Além disso, a 
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negação Kageliana também consiste em substituir o som pelo gesto que o 
produz, coisa que nada mais é do que uma outra forma de paródia. Um 
exemplo pode ser observado em sua obra Solo, em que um maestro dirige 
uma orquestra imaginária, sem obter nenhum som. Assim o compositor 
define sua música como sendo composta de elementos subversivos e 
destrutivos, que incorporam gestos teatrais e políticos (WEISS, 2014, p.34). 

 

Segundo Weiss, “o gesto político é para Mauricio Kagel relacionado ao gesto teatral 

e ao processo de desconstrução da linguagem” (2014, p.36). O seu teatro 

instrumental é essencialmente baseado na gestualidade, nas reações e atitudes dos 

músicos para com as situações cênicas e musicais propostas pelo compositor. O 

conflito e a ação cênica se dão muitas vezes entre o músico e seu instrumento ou 

entre os próprios músicos em situação de performance. Há uma essência teatral que 

surge do estado de presença, da contracena entre os músicos, da interação dos 

movimentos, gestos, ações, falas ou jogos cênicos, pautados muitas vezes numa 

estética do absurdo e do expressionismo. 

O expressionismo é um movimento artístico de vanguarda surgido no início do 

século XX “que procura retratar, não a realidade objetiva, mas as emoções e 

respostas subjetivas que objetos e acontecimentos suscitam no artista” (HOUAISS, 

2001, p.1289). O desejo em romper com estruturas vigentes permeava a origem de 

tal movimento. A transição do século XIX para XX assistiu a inúmeras 

transformações políticas, sociais e culturais. O movimento surge como uma reação 

ao extremo valor dado à ciência e ao naturalismo, propondo uma arte pessoal e 

intuitiva, na qual a expressão do artista predominasse – sua visão interior – em 

oposição à mera observação da realidade. O expressionismo tem a deformação da 

realidade como foco, para expressar o ser humano e seus sentimentos, não se 

preocupando em ter uma visão objetiva da realidade.  

A imitação da realidade deixou de fazer sentido, uma vez que as novas técnicas, 

diante do progresso tecnológico, como a fotografia e o cinema, tornaram o processo 

mais imediato e reprodutível. O teatro (e também as outras artes) passou a 

questionar seu lugar e a se reinventar. Houve uma abertura para se entender a 

realidade de uma forma mais subjetiva e relativizada com o surgimento de Freud 

(1856-1939) e Einstein (1879-1955), por exemplo. Isso fez com que o mundo 

artístico se questionasse sobre as próprias fronteiras da objetividade e se traduzisse 

em novas formas de expressão – rupturas – a partir dos movimentos de vanguarda. 
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Os artistas dessa linha de frente procuram fazer da sua obra uma expressão dos 

mistérios da vida interior e do inconsciente coletivo da sociedade, se integrando com 

a mesma e buscando com que o espectador se envolva na percepção e 

compreensão da obra a ponto de se interpelar e se implicar. O expressionismo 

traduz a angústia de uma sociedade e seus artistas e tal sentimento suscitou um 

desejo de transformar a vida, de ampliar as dimensões da imaginação e de 

reconstruir a linguagem artística.  

Nessa perspectiva de transformação, os anos 1960 caracterizam mundialmente um 

período de renovação artística e posso dizer que o século XX é marcado por 

inovações tecnológicas, novas descobertas em torno da ciência e da psicanálise, 

novas disposições e organizações político-sociais, bem como pela crítica à 

representação. “A pintura da época, enfrentando a expansão da fotografia, teve de 

fazer face ao mesmo problema [referindo-se ao teatro e ao problema da mimese da 

realidade], e só conseguiu resolvê-lo dinamitando a teoria da representação em que 

até então se baseava” (ROUBINE, 1998, p.24).  

Esse ambiente foi propício para o delineamento do espírito da música 

contemporânea que tende a deixar de ser contemplativa para entrar na seara da 

provocação, instaurando uma forma de composição que rompe com os padrões 

tradicionais europeus, o que provoca uma escuta diferente, um pensamento 

diferente, um entender diferente decorrente de um estado imprevisível. Esse 

contexto possibilitou a abertura para tendências experimentalistas, o que gerou 

novas descobertas.  

A música para o teatro parece ter caído em decadência no início do século XX. É a 

partir do início dos anos 1960 que compositores da nova geração, tais como Luciano 

Berio, Luigi Nono41, Maurício Kagel, entre outros, decidem escrever para o teatro na 

tendência de uma arte de ruptura com os padrões vigentes e numa linguagem de 

entrelaçamento entre as artes que questiona os aspectos da ópera tradicional: seu 

contexto social burguês, sua relação entre texto e música e sua natureza narrativa 

da linguagem musical. 

																																																								
41 Compositor italiano (1924-1990) que fez música de vanguarda associada a uma ideologia política 
ligada ao socialismo. Compôs peças mais dramáticas como a ópera Intolleranza (1960). 
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Não somente restrito à ruptura com a ópera tradicional, alguns compositores 

vislumbravam, no cenário artístico da época, que a música vigente – a tonalidade e 

sua estrutura formal – tinha necessidade de ser repensada a partir de novas 

perspectivas. Compositores já tinham lançado, no século XIX, ideias para uma 

ruptura com a música tonal. Richard Wagner42 (1813-1883) foi um deles que marcou 

a música ocidental ulterior.  

 

Ao radicalizar, por meio da infiltração do cromatismo43 e da modalidade, as 
tentativas já esboçadas no século XIX de abalar os alicerces da todo-
poderosa tonalidade, Wagner de certo modo preparou a transgressão da 
linguagem tonal que seria realizada pelos músicos de nossos dias. A 
dissolução da tonalidade pelo cromatismo em Tristan und Isolde foi um 
acontecimento histórico, que prefigurava as pesquisas levadas a cabo pelos 
compositores da Escola de Viena (Schoenberg, Berg, Webern) no século 
XX (MASSIN, 1997, p.757).  

 

Arnold Schoenberg teve imensa importância na história da música ocidental por sua 

definição de um novo sistema de organização de alturas (notas) que foi 

determinante para a composição musical do século XX. Sua ideia era não ter uma 

nota como centro harmônico e passou a compor baseado na escala cromática “de 

modo a evitar sistematicamente a emergência de notas polarizadoras e de 

hierarquias intervalares” (WISNIK, 1989, p.178). Esse novo modo de fazer música 

diferenciou-se da forma tradicional tonal que dominou a música ocidental durante 

cerca de três séculos, mas que se mantém vigente até hoje. Schoenberg juntamente 

com seus discípulos Alban Berg e Anton Webern constituíram a Segunda Escola de 

Viena, evoluindo o uso do cromatismo, que já vinha sendo esboçado por Wagner, 

para a atonalidade.  

Schoenberg viveu um período compondo músicas tonais, mas já utilizando de um 

cromatismo exacerbado que ainda não rompia com a tonalidade. Passou a dar aulas 

e teve como alunos Berg e Webern, que o seguiram em suas inovações. Em seu 

																																																								
42 Compositor alemão, considerado um dos expoentes do Romantismo na Música, publicou um 
tratado sobre o teatro musical intitulado Wort, Ton und Drama (palavra, música e ação), onde 
preconizava a integração, baseada na Grécia antiga, de teatro, poesia e música. A ideia de obra de 
arte total – Gesamtkunswerk – é por ele proposto e consiste na conjugação operística de música, 
teatro, canto, dança e artes plásticas.  
43 “O uso, em uma composição, de notas que não fazem parte da escala diatônica do tom em que ela 
está escrita. Praticado intensamente no século XIX, a partir de obras marcantes como o Tristão e 
Isolda, de Wagner, [...], o cromatismo intenso foi o primeiro passo no sentido da dissolução da 
tonalidade; é assim um precursor do atonalismo” (SADIE; LATHAM, 1994, p.239). 
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Segundo Quarteto para Cordas opus 10 (1907/1908), os três primeiros movimentos 

são tonais e o último é atonal (o qual pode ser conferido na faixa 1 do DVD anexo à 

tese e no hiperlink: <https://youtu.be/FzgFd0eDaMQ>). Nesse período, surgia na 

pintura o cubismo e Picasso também pintou Demoiselles d’Avignon na mesma 

transição: parte esquerda do quadro tradicional e parte direita em cubismo.  

                 Figura 1: Obra do pintor espanhol Pablo Picasso: Demoiselles d’Avignon (1907) 

 

Fonte: WARNCKE, 2006, p.159 

 

A partir de 1907/1908, os compositores da Segunda Escola de Viena criaram 

músicas atonais. Em 1912, Schoenberg compôs Pierrot Lunaire opus 21 sob 

encomenda de uma atriz, usando um conjunto de pequenos textos do poeta belga 

Albert Giraud. Essa obra pode ser vista na faixa 2 do DVD e no hiperlink: 

<https://youtu.be/eH7OnSOHBWg>. Peça para voz falada/cantada, piano, flauta, 

clarinete, violino e violoncelo, o autor tratou a voz segundo o princípio criado por ele 

do sprechgesang44 - “processo que consiste em emitir a voz meio como quem fala, 

meio como quem canta, em medida, aliás, difícil de dosar” (MASSIN, 1997, p.982). A 
																																																								
44 Sprechgesang ou Sprechstimme são “termos para um tipo de enunciação vocal entre a fala e o 
canto. Foram [...] explorados particularmente por Schoenberg, o qual escreveu (prefácio a Pierrot 
lunaire) que a voz devia ‘dar a altura com precisão, mas imediatamente depois deixá-la descer ou 
subir; o intérprete deve fazer de tal forma que o Sprechgesang não se pareça nem com a fala nem 
com o canto autêntico’”(SADIE; LATHAM, 1994, p.895). 
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transgressão desse limite entre o falar e o cantar foi uma das inovações numa 

pesquisa vocal.  

Também a abertura que se teve para a descoberta de novas músicas e das 

tradições populares possibilitou enriquecer os modos de expressão vocal, rompendo 

com censuras da época. O teatro influenciou muito também a música no que tange à 

liberdade de expressão com personalidades como Artaud, por exemplo. “Sem 

dúvida, a utilização do som em sua materialidade, a apropriação do ruído, a 

utilização de princípios eletroacústicos, aproximam o trabalho de Artaud à vanguarda 

musical da época” (FERNANDINO, 2008, p.49). 

 

Sei muito bem que também as palavras têm possibilidades de sonorização, 
modos diversos de se projetarem no espaço, que chamamos de 
entonações. E, aliás, haveria muito a dizer sobre o valor concreto da 
entonação no teatro, sobre a faculdade que têm as palavras de criar, 
também elas, uma música segundo o modo como são pronunciadas, 
independentemente de seu sentido concreto, e que pode até ir contra esse 
sentido – de criar sob a linguagem uma corrente subterrânea de 
impressões, de correspondências, de analogias [...] (ARTAUD, 2006, p.37). 

 

Por volta de 1921/1923, Schoenberg descobriu o serialismo dodecafônico, 

rompendo com tradições profundas da música ocidental como a organização triádica 

de alturas em torno de funções harmônicas totalmente estabelecidas e a 

predominância dos intervalos sobre os outros parâmetros musicais. O serialismo 

dodecafônico “é a enunciação, numa ordem qualquer, dos doze sons da escala 

cromática temperada, cada som tendo que ser enunciado uma vez e somente uma 

(condição sine qua non da abolição de toda hierarquia preferencial)” (MASSIN, 1997, 

p.975), ou seja, uma nota, ao ser tocada, só poderá aparecer novamente na 

composição, depois que as outras onze notas, localizadas na ordem serial 

previamente estabelecida, sejam tocadas. Schoenberg aplicou seu princípio serial 

somente a um único parâmetro da música: a altura. Aos demais – timbre, 

intensidade e duração – somente posteriormente, após a II Guerra Mundial até cerca 

de 1955, os músicos de uma nova geração (Luigi Nono, Pierre Boulez45, Karlheinz 

																																																								
45 Boulez, compositor e regente francês (1925), e Stockhausen (1928), compositor alemão, foram, 
ambos, influenciados pelo compositor francês Olivier Messiaen (1908-1992), com o qual, pela 
ousadia na irregularidade rítmica e na mudança rápida de cores intensas, viram as possibilidades de 
processos seriais de amplo alcance para além do parâmetro altura. 
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Stockhausen) aplicaram o serialismo a esses parâmetros, dando origem ao 

serialismo integral. Assim, 

 

[...] como qualquer ouvinte constata à primeira audição, a música 
dodecafônica não se presta à escuta linear, melódica, temática. A memória 
dificilmente é capaz de repetir o que ouviu, porque a própria música 
diversifica as suas repetições de modo a que elas não sejam captadas na 
superfície como repetição. Embora baseada numa sucessão de notas que 
se repetem, “a construção de uma série, escreve Schoenberg, tem por 
objetivo retardar o maior tempo possível o retorno de um som já escutado”.  
O compositor afirmava ainda que “o destaque colocado sobre uma nota 
dada, pelo fato de que ela é repetida antes da hora, periga investir essa 
nota da categoria de tônica. A operação sistemática de uma série de doze 
sons dá a cada um a mesma importância e afasta assim todo o risco de 
supremacia de algum entre eles (WISNIK, 1989, p.174). 

 

Após a II Guerra Mundial, a música serial46 ganhou espaço, uma vez que a Segunda 

Escola de Viena e suas músicas foram violentamente perseguidas pelo nazismo. A 

nova geração ansiava por ter contato com as descobertas de Schoenberg, Webern e 

Berg. Os cursos anuais de verão internacionais para a música nova em Darmstadt, 

instituídos em 1946, foram espaços de difusão dessas e outras ideias. Nesses 

cursos, os compositores retroalimentavam-se e estimulavam-se a continuar 

inovando e criando no cenário artístico, sempre numa perspectiva de interação entre 

as artes. De lá, saíram os novos compositores já citados que elaboraram o 

serialismo integral além de outros como Jonh Cage, Luciano Berio, Cathy Berberian, 

Iannis Xenakis47, George Aperghis48, Gyorgy Ligeti49, Gilberto Mendes, entre outros, 

que deram origem (ou influenciaram) a uma nova perspectiva musical, a 

musicateatro. 

A busca por novas formas de relação entre música e teatro culminou, em meados 

dos anos 60, na aparição de novas e flexíveis combinações de música e drama, nas 
																																																								
46 Música cujos elementos são organizados em uma ou mais séries fixas. 
47 Xenakis (1922-2001), compositor francês, filho de pais gregos, toma como ponto de partida o 
material sonoro, trabalhando com massas musicais que se movem, gerando imagens e estados 
dessas massas. Recorreu muito à literatura grega e à matemática para compor suas peças musicais 
e foi o pioneiro na utilização de computadores na composição musical. Não escreveu nenhuma obra 
com elemento teatral em si. 
48 Aperghis (1945), compositor de origem grega e naturalizado francês, foi influenciado por Xenakis e 
discípulo de Kagel, tendo dedicado boa parte de sua obra a composições de musicateatro e ópera 
contemporânea. Das composições de musicateatro, ressalta-se Quatorze Récitations (1977-78) para 
voz solo, na qual evidencia-se a musicalidade dos sons dos fonemas, das sílabas, das palavras e sua 
respectiva teatralização. 
49 Ligeti (1923), compositor austríaco de origem húngara, que desenvolveu experiências no âmbito da 
voz cantada. 
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quais, música, texto e expressão cênica são entrelaçadas, dando origem a outra 

linguagem. Prenúncios dessa linguagem existiram em trabalhos como Pierrot 

Lunaire e em pequenas obras dramáticas de Stravinski50, como L’histoire du soldat 

(1918), mas ainda eram traços isolados. Em Pierrot, a inovação e o drama recaíam 

na voz feminina e, em L’histoire du soldat, o peso dramático se focava nos atores e 

na bailarina, excluindo os instrumentistas.  

Resultado de revoluções estéticas promovidas no final da Segunda Guerra Mundial, 

o teatro musical que permeia a década de 1960 é fruto de transformações sofridas 

pela própria linguagem musical pós-serial e seu atonalismo e pelo espírito de 

vanguarda e ruptura. Dentro dessa perspectiva, aparece, no gênero musicateatro, 

um tipo de arte de inspiração brechtiana51 que pratica a crítica e a provocação, 

especialmente política e social, tendo na figura do compositor Luigi Nono seu 

representante principal. 

Nono e Berio tinham fascínio pelo campo vocal e fizeram composições nas quais 

pesquisavam o elemento voz, recorrendo a técnicas vocais não convencionais. Duas 

das obras de Berio compostas por volta de 1960, Epifanie, para voz e orquestra, e 

Circles, para voz, harpa e dois percussionistas,  

 

[...] evidenciam igualmente uma estreita ligação entre a música e as 
palavras, habitual no trabalho de Berio. Em Epifanie ele recorre a diferentes 
estilos para musicar textos de Joyce, Proust, Brecht e outros escritores, ao 
passo que em Circles demonstra que o canto pode fundir-se com os sons 
instrumentais e imitá-los, produzindo equivalentes musicais para a música 
das palavras e a desintegração sintática da poesia de E. E. Cummings 
(GRIFFITHS, 2011, p.172). 

 

Segundo Griffiths, Circles pode ser considerada a primeira obra teatral de Berio, 

“pois o caráter circular de sua forma é posto em evidência pela movimentação da 

intérprete no palco” (2011, p.172). Essa peça pode ser consultada na faixa 3 do DVD 

																																																								
50 Compositor russo (1882-1971), cuja obra prima é A sagração da primavera, que consiste numa 
composição com enfoque mais rítmico que harmônico. “As pulsações propulsoras da Sagração 
marcaram uma mudança crucial na natureza da música ocidental” (SADIE; LATHAM, 1994, p.911). 
Compôs ainda algumas peças dramáticas como A história de um soldado (1918). 
51 Bertolt Brecht (1898-1956) é poeta, dramaturgo e encenador alemão e o principal nome do Teatro 
Épico contemporâneo. Sua proposta de teatro quer levar o espectador a pensar e a refletir sobre sua 
realidade e ser capaz de olhar para ela criticamente. Nega o ilusionismo e propõe uma encenação 
que quebra com o envolvimento passivo do espectador, através do recurso do distanciamento.  
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e no hiperlink <https://youtu.be/xCRBy-hi8n0>. No trecho de 15 a 17 minutos, 

percebo a característica da fusão da voz com o som instrumental e a musicalidade 

das palavras e a segunda movimentação da intérprete sugerida na composição de 

Berio. Após Circles, Berio compôs outras obras declaradamente dramáticas: 

Pressagio (1963), na qual a personagem central é acossada pelo coro, abordando a 

temática da mulher e da degradação da sociedade; Traces (1964) sobre a questão 

racial e Laborintus II (1965), colagem de textos (versos de Dante) e música, numa 

crítica ao capitalismo. Para Griffiths, Laborintus II é um “exemplo da nova forma de 

composição dramático-musical surgida em meados da década de 60, 

frequentemente com o nome de ‘teatro de música’, e na qual música, texto e 

expressão cênica integram-se” (2011, p.173). Ela pode ser conferida na faixa 4 do 

DVD e no hiperlink: <https://youtu.be/MLHjkrsh_Lw>. 

Berio foi casado com a cantora e compositora americana Cathy Berberian (1925-

1983) dotada de “grande agilidade vocal e presença cênica” (SADIE; LATHAM, 

1994, p.96). Berberian estudou mímica e dança e preocupava-se em abrir novos 

caminhos para a expressão vocal e cênica. Foi a musa inspiradora e intérprete das 

músicas de Berio, mas também compositora, escreveu Stripsody (1966), em que 

explora seu potencial vocal e utiliza-se de onomatopeias. Berberian valorizou 

bastante a teatralização das suas performances musicais, priorizando a sua relação 

com o público. 

Com as novas experimentações de uma linguagem no que tange à musicateatro, os 

compositores foram compelidos a inovar também na escrita e notação gráfica de 

suas obras. Apesar de uma soberania da partitura, Bowen afirma que, mesmo no 

começo do século XX, “estava claramente reconhecido que a partitura não é uma 

lista completa de instruções, e que o intérprete não é simplesmente um executante” 

(1999, p.439). Esse contexto de inovações de linguagens gerou mais abertura para 

permitir outros registros em partitura e evidencia que ela representa somente alguns 

dos elementos do fenômeno temporal e espacial chamado música. 

A escrita musical passou a ser inovadora e diversificada, extrapolando para novas 

formas de notação, quando se tratava de imagens e onomatopeias, por exemplo. 

Também na própria partitura, compositores escreviam tendo como elemento 

composicional a luz e elementos cênicos, conforme aparece na figura 10. A 

iluminação passou a ser integrada à música e à encenação como proposta pensada 
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em sintonia com a música e a cena, podendo, inclusive, representar algum 

personagem em determinada ação. Luzes, figurino, acessórios etc. podem, no estilo 

musicateatro, ser elementos constitutivos da composição, escritos em partitura. 

Kagel, em sua composição de teatro instrumental Sonant (1960), para violão (e 

guitarra), contrabaixo, harpa e instrumentos de percussão, faz seu registro de 

partitura em uma série de instruções gestuais explicadas textualmente aos artistas, 

misturando notação musical tradicional, símbolos que representam diferentes ações 

instrumentais, gráficos e instruções verbais (WEISS, 2014, p.36). 

Na figura abaixo, pode-se perceber essa notação não convencional em um dos seus 

exemplos. 
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Figura 2: Trecho da partitura da composição Stripsody de Cathy Berberian para evidenciar a notação 
gráfica não convencional da partitura e as diversas possibilidades de exploração vocal numa obra 

aberta 

 

Fonte: BERBERIAN, 1966, f.12 

 

A obra Aria (1958), de John Cage (1912-1992), compositor americano importante 

para o cenário da contemporaneidade, composta para Cathy Berberian, é outro 

exemplo de notação não convencional. A composição tem um tempo indeterminado, 

embora Cage proponha dez minutos de performance (cada página com 30” de 

execução). É composta com palavras ou fonemas em cinco línguas: armênio, russo, 

italiano, francês e inglês. A voz é notada na partitura através de linhas pretas 

contínuas ou tracejadas ou com até oito cores diferentes, totalizando dez estilos de 

cantar. 
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Figura 3: Trecho da partitura da obra Aria (1958) de John Cage, composta para Cathy Berberian. 
Notação da voz na partitura, perfazendo dez estilos diferentes de cantar, através de linhas pretas 

contínuas ou tracejadas ou cores diferentes. São eles: azul escuro = jazz; vermelho = contralto; preto 
com linha tracejada = sprechgesang; preto = dramático; roxo = Marlene Dietrich; amarelo = coloratura 

lírica; verde = folk; laranja = oriental; azul claro = bebê; marrom = timbre nasal. 

 

Fonte: CAGE, 1958, p. 8 

 

Nesse contexto inovador, John Cage ampliou o material sonoro para a composição, 

podendo todo e qualquer som ou ruído ser parte composicional da obra. Cage foi 

morar aos dezessete anos na Europa, onde conheceu a obra de Stravinski. Foi 

aluno por muitos anos de Schoenberg. Desde 1937, já experimentava composições 

com materiais sonoros alternativos como Construção em Metal para gamelões, 

chapas de ferro, peças de freios de automóvel, etc. (presente na faixa 5 do DVD e 

no hiperlink: <https://youtu.be/XlBo7_3EXqk>). “Esses experimentos, só tardiamente 

conhecidos na Europa, são suficientes para explicar por que John Cage é visto 

como um compositor cujas pesquisas abriram caminhos que se revelaram 

especialmente fecundos para as gerações subsequentes” (MASSIN, 1997, p.1205).  

Sua obra Living Room Music (1940) é dividida em quatro movimentos e tem a 

indicação, na partitura, de se utilizar como instrumentos objetos presentes numa 
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sala de estar, cenário no qual se passa a composição. O segundo movimento tem 

como base, como texto ritmado, o poema The world is round da escritora e poeta 

norteamericana Gertrude Stein (1874 - 1946). A obra pode ser conferida na faixa 6 

do DVD e no hiperlink: <https://youtu.be/Z4FI60rwa64>. 

Compôs muitas obras para grupo de percussão ou para “piano preparado”52, muitas 

sob encomenda de companhias de dança. A peça Water Music (1952), para pianista 

com uma variedade de equipamentos inusitados, como rádio por exemplo, evidencia 

seu “interesse pelo teatro de performance musical” (SADIE; LATHAM, 1994, p.155). 

Quando Schoenberg censurou Cage por ele não apreciar a harmonia e o 

repreendeu ao dizer que compor sem conhecer as leis harmônicas era o mesmo que 

“dar cabeçadas contra uma parede”, Cage posicionou-se em resposta: “Passarei o 

resto de minha vida dando cabeçadas contra as paredes” (MASSIN, 1997, p.1204). 

Cage libertou-se das estruturas schoenberguianas ao desenvolver um trabalho 

baseado na percussão e na estruturação rítmica, levando o conceito de tonalidade 

ou atonalidade a um plano não relevante. Esses conceitos perdem a hegemonia e 

representam para Cage uma obstrução e um fechamento na música. Para ele, é a 

noção de tempo musical que se torna essencial, num constante embate entre o 

tempo real e o tempo psicológico. As estruturas métricas podem ou não ser 

claramente definidas e também dialogar com os mais diversos sons e ruídos 

manifestados pela natureza.  

Essa reflexão levou Cage a entender o silêncio como elemento constitutivo do som e 

da música. Suas pesquisas nessa direção o fizeram perceber que o silêncio absoluto 

não existe (experiência verificada por ele em 1951, quando, em uma câmara surda, 

supostamente isenta de som, ele escuta os ruídos de seu corpo) e conclui que 

silêncio é percepção e, portanto, indeterminado. Dessas reflexões, passa a elaborar 

uma música cuja estrutura pressupõe o aleatório53 e a indeterminação – uma obra 

aberta. Um viés improvisacional faz parte da sua obra e isso deu origem ao 

consagrado happening54 que surgiu como influência dessa postura de Cage. 

																																																								
52 Colocação de diversos objetos (de borracha, metal, madeira, papel, etc) entre as cordas de um 
piano de cauda, a fim de criar uma orquestra de percussão sob o controle de duas mãos.  
53 Música aleatória (aleatoriedade) é um “gênero de música em que certas escolhas na composição 
ou na realização são, em maior ou menor grau, deixadas ao acaso ou à vontade de cada intérprete. 
(…) John Cage é o principal compositor de música aleatória (…)” (SADIE; LATHAM, 1994, p.19). 
54 Movimento cultural, surgido na década de 60 do século XX, nos Estados Unidos da América, 
liderado por John Cage, Meredith Monk e Merce Cuninghan. Teve como principais objetivos a ruptura 
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Falando sobre a percepção temporal e o silêncio em Jonh Cage, vale ressaltar a sua 

peça emblemática 4’33’’ (1952), em que “não existe qualquer som anotado: os 

músicos mantêm-se em silêncio, ‘consistindo’ a peça nos sons ambientais e 

eventualmente do público” (GRIFFITHS, 2011, p.120). A partir dessa estrutura 

composicional, totalmente dependente do acaso sem nenhuma notação musical, 

Cage convida a plateia a questionar a existência do silêncio e a percepção do 

tempo. Também provoca a percepção de todos os sons que se manifestam 

naturalmente durante esses 4’33’’ (tempo de duração da peça), sejam eles os 

mínimos ruídos e sons presentes em salas de concertos, inclusive os provenientes 

do corpo humano. 

Cage foi cercado por quatro músicos americanos, interessados em desenvolver a 

improvisação em sua forma “aberta”. São eles: David Tudor, Morton Feldman, 

Christian Wolff e Earle Brown, este último também frequentador de Darmstadt. Esse 

movimento americano pressupõe uma ruptura com a base tradicional da música por 

rechaçar a forma musical, por constar de uma notação musical nada convencional, 

por inovar com propostas aleatórias, por valorizar a prioridade concedida ao som, 

por recusar qualquer conceitualização musical. Isso aproximou essa música de 

outras artes e do grande público não especializado. 

Em 1968, Maurício Kagel declarou que, pela primeira vez, as provocações de uma 

música nova se situavam do “outro lado do Atlântico”, querendo se referir a John 

Cage, de quem muito se alimentou artisticamente. “Por seu senso crítico, Kagel 

diferencia-se de Cage, que não se dispõe a criticar o que quer que seja, e no 

entanto o resultado anárquico os aproxima” (GRIFFITHS, 2011, p.175). Kagel, 

segundo Massin, relatava ser um “estrangeiro na Argentina e um latino-americano 

na Europa” (MASSIN, 1997, p.1209), o que simboliza a grande base temática de 

suas criações musicais: o inverso das coisas. 

Em Buenos Aires, Kagel fez Universidade de Filosofia e Literatura, tendo como 

professor Jorge Luis Borges55, e estudou música em paralelo, fazendo intimamente 

parte da vida musical da Argentina. Da composição de Sexteto para Cordas (1953-
																																																																																																																																																																													
com as estruturas tradicionais de referência estética da Europa ocidental, bem como o franco diálogo 
entre as artes performativas: música, dança, teatro e artes visuais. Buscam-se novas formas de se 
expressar, de improvisar, de compor e de se comunicar através das artes. 
 
55 Escritor, poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta argentino de ascendência judaico-portuguesa 
(1899-1986). 
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1957), ele foi revelado na Alemanha, tendo recebido uma bolsa para trabalhar no 

país, onde morou o resto de sua vida. A obra de Kagel aspira ser: 

[...] pluridisciplinar, que é feita de humor, que assume por vezes um caráter 
de absurdo, que pretende uma atitude de ‘não levar a sério’, que recusa 
qualquer confinamento, quaisquer categorias estabelecidas, estéticas 
limitativas e compiladas, para tornar-se uma grande dramaturgia do mundo, 
descrita com a ajuda dos sons da música (MASSIN, 1997, p.1209-1210). 

 

A partir dos anos 1950, Kagel avançou numa proposta de teatralização da música 

por meio de valorizar os gestos ao tocar cada instrumento, de técnicas insólitas de 

interpretação ou por meio de utilização de instrumentos incomuns como, por 

exemplo, objetos, visando efeitos visuais e dramáticos. Aprofundando a pesquisa da 

teatralização, passou a compor utilizando-se do uso da voz humana cantada e 

falada, do movimento, da dança, do texto dramático, de sons tratados 

eletronicamente e de diferentes timbres – exóticos, difíceis de aceitar, inusitados, 

agregando a suas obras um caráter frequentemente lúdico, surrealista, paródico, 

amparado no elemento visual. Barber afirma que “[...] o Teatro Instrumental não se 

compõe para um instrumento, mas para um instrumentista [...] com olhar crítico e 

com reserva imaginativa para encontrar soluções técnicas próprias” (BARBER, 

1987, p. 36 apud SERALE, 2009, p. 217). 

Kagel também pesquisou o silêncio, não como em Cage, que valorizava a escuta 

“em si”, mas o silêncio enquanto atitude teatral que passa a ser a música do tempo. 

Compôs peças silenciosas, na qual o silêncio é elemento da dramaturgia como Der 

Schall (1968) para cinco músicos (em silêncio), cuja inspiração foi a invasão da 

Tchecoslováquia (MASSIN, 1997, p.1210). 

 

Muitas de suas obras são explicitamente teatrais: num extremo, incluem 
peças para o teatro lírico (Staatstheater, 1971; Die Erschöpfung der Welt, 
1985) e dramas radiofônicos, embora, em outras obras, o drama resida nas 
ações dos instrumentistas (Macth para dois violoncelistas e um 
percussionista, 1964) A intenção é geralmente satírica [...] (SADIE; 
LATHAM, 1994, p.485, grifos dos autores). 

A peça Match é “um jogo de tênis musical para violoncelistas, com um 

percussionista no papel de juiz” (GRIFFITHS, 2011, p.174) e está presente na faixa 

7 do DVD e no hiperlink: <https://youtu.be/uXZb2OKGCtM>. Serale afirma que, para 

executar Match, o instrumentista precisa ter habilidades técnicas no instrumento e 
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na performance visual e cênica (2009, p.215). “A execução de suas obras [referindo-

se a Kagel] requer técnicas insólitas, gritantes deformações de interpretação, o uso 

de instrumentos incomuns e assim por diante, sempre visando efeitos não só 

musicais, mas visuais e dramáticos” (GRIFFITHS, 2011, p.173-174).   

Também Pas de Cinq “limita-se a anotar movimentos de cinco atores num palco, 

sem qualquer outro som” (GRIFFITHS, 2011, p.174), o som se dá pelos passos dos 

intérpretes nas superfícies propostas (conferir na faixa 8 do DVD e no hiperlink: 

<https://youtu.be/-BqZlLDP95E>). No depoimento presente no Du geste à la 

musique (ver faixa 9 do DVD e no <https://youtu.be/dGfU1RkRNfA>), o 

percussionista Samuel Favre afirma que: 

 

O Pas de cinq de Kagel é, eu acredito, a peça mais original em termos de 
música de câmara porque se tratava de uma peça que se encena sobre um 
pentagrama desenhado no chão e onde os cinco executores têm todos um 
acessório que é destinado a bater no chão. Só é pé direito, pé esquerdo, e 
as batidas com a bengala na mão direita ou na esquerda. Pode-se partir de 
algo muito simples, batendo com a bengala a cada dois passos, por 
exemplo, até se chegar a algo mais complicado tipo... (demonstração do 
movimento – no minuto 1’25”) (DU GESTE, 2012, [0’48’’], tradução nossa56). 

 

Ainda afirma, reforçando o argumento de que o artista imprime a sua individualidade 

e a sua criação à obra composta, que, ao se apropriar dessa linguagem, “a gente 

pode também começar a fazer acréscimos num plano teatral. As marchas que ele 

[referindo-se a Kagel] descreve não são naturais. Kagel espera que isso produza 

atitudes corporais interessantes de se ver” (DU GESTE, 2012, [2’42’’], tradução 

nossa). 

Outras composições dele, seguindo essa linha teatral, foram Dressur (1977), para 

trio de percussionistas sobre instrumentos de madeira (pode ser visto na faixa 10 do 

DVD e no hiperlink: <https://youtu.be/GYo5QlkK-Eg>); Mare Nostrum (1975) que 

conta a descoberta, pacificação e conversão do espaço mediterrâneo por uma tribo 

da Amazônia e Unter Strom (Sob Pressão) para três solistas que fazem música com 

aparelhos domésticos. Esta última pode ser consultada na faixa 11 do DVD e no 

hiperlink: <https://youtu.be/TBDFrkl7Phg>. Sobre Dressur, há:  

 
																																																								
56 Todo o texto do documentário Du geste à la musique foi traduzido por Uendel Oliveira. 
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Kagel trata a percussão como teatro, não por pedir aos percussionistas 
encenarem o sentido emocional dos seus gestos musicais, mas por compor 
um cenário visual cuidadosamente controlado somado ao resultado 
acústico. Este último ponto é importante porque demonstra que a percussão 
múltipla é uma arte inerentemente teatral. Kagel não inventa um cenário 
virtual agregado para Dressur; ele descobre o natural teatro físico da 
percussão múltipla (SCHICK, 1995, p. 260 apud SERALE, 2009, p.218). 

 

Sobre essa peça, Natali Calandrin Martins (2015) nos diz que, segundo depoimento 

do próprio compositor, a obra faz uma reflexão sobre o mundo do circo, trazendo 

tanto referências sonoras quanto visuais desse universo. Para a autora, o circo seria 

uma metáfora para falar da dominação humana e de certos acontecimentos também 

presentes no universo da música.  

Da mesma forma que John Cage e Mauricio Kagel, Dieter Schnebel (1930), 

compositor alemão, trabalhou nos conceitos de acaso e imprevisibilidade e, muitas 

vezes, suas composições musicais foram compostas, mas não fixadas e enrijecidas, 

quando executadas. Ele imprimiu um caráter experimental a suas composições na 

qual a música é uma ação integrada com o cotidiano. Desenvolveu muitas 

composições no universo da voz, valorizando todas as modalidades de expressão 

vocal que vão do riso ao grito, como em Glossolalias (1959-1961). Seu interesse 

reside na produção de som como um ato físico, com foco em experiências vocais 

produzidas pelos artistas através de órgãos de fala e respiração (lábios, língua, 

glote, nariz, garganta). Sua pesquisa levou Schnebel a se tornar um inovador 

cruzador de fronteiras entre o teatro musical, a arte do desempenho vocal e a poesia 

sonora. Em Maulwerke (1968-1974), uma obra aberta na qual oferece material vocal 

organizado em partes intituladas: Atemzüge (respirações), Kehlkopfspannungen 

(tensões laríngeas), Gurgelrollen (garganta), Mundstücke (boca), ZungenschlŠge 

(estalos de língua) e Lippenspiel (labial), Schnebel trabalha com todas as 

possibilidades do sopro e da respiração e com uma preocupação bastante teatral 

nas suas composições. A composição pode ser apreciada nas faixas 12 e 13 do 

DVD e nos hiperlinks: 

<https://www.youtube.com/watch?v=j3NnX_bUZq8&feature=youtu.be>, 

<https://youtu.be/_zoOm_IJ6Yk>, respectivamente. 

Diante disso, Massin passa a constatar: 
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Schnebel foi um dos primeiros compositores a ignorar as fronteiras entre 
música e teatro e dos primeiros que tentaram uma verdadeira fusão entre 
músicos e público. Em sua obra, cada gesto pode ser interpretado de 
múltiplas maneiras pelo ouvinte-espectador. Este, tanto pode concentrar 
sua atenção no resultado sonoro provocado por uma ação instrumental 
como percebê-la enquanto acontecimento visual, ou passar constantemente 
de um tipo de percepção para o outro. Schnebel está consciente do fato de 
que uma peça de música representada em cena é um acontecimento que 
extravasa a especificidade sonora; esse acontecimento tem uma dimensão 
muito mais global, participando ao mesmo tempo da natureza do tempo e 
do espaço (MASSIN, 1997, p.1212). 

 

O contexto imprimia, no teatro, na música e outras artes, o ímpeto de rupturas e 

novas descobertas e a irreverência de uma arte reverberava na outra. Nas décadas 

de 1960 e 1970, alguns grupos de teatro norte-americanos, como o Living Theatre57, 

atuavam com teatralizações visando uma interrupção ou desconstrução do 

cotidiano, com o foco em que algo acontece no aqui e agora, num formato de 

happening. O Living Theatre encenou textos da escritora e poeta norte-americana 

Gertrude Stein, que tinham por característica um formato não verbal, no qual o som 

predomina em relação ao sentido, o potencial fonético em relação ao potencial 

semântico, a palavra em relação à oração. Stein defendia um teatro sem começo, 

meio e fim, que não seguia a convenção de se ter uma intriga e um desenvolvimento 

de personagens. 

Esse interesse pelo não verbal adveio da descoberta pelo Living da obra de Artaud, 

em 1958. Segundo Roubine, o grupo de vanguarda nova-iorquino pretendeu reunir, 

como forma de potencializar o magnetismo do ator, práticas orientais teatrais e 

religiosas. Fez uso da substituição da palavra pelo emprego da energia orgânica 

difundida pela voz – em gritos, salmodias e canto, e pelo corpo – em gestos e dança 

(2003, p.173). O Living, inspirado em Artaud, sonhava com um teatro no qual se 

pudesse falar sobre os problemas humanos em sua essência, libertando-se de 

sentimentos agrilhoados. Ao expor tais sentimentos, as dores insuportáveis seriam 

os propulsores de uma mudança, possibilitando o homem se sentir livre e em paz, o 

que refletiria também em sociedade (CARLSON, 1997, p.406). 

A estética de Stein influenciou o teatro como, por exemplo, ao diretor teatral e artista 

plástico americano Robert Wilson (1941) que trouxe para o teatro uma linguagem 

																																																								
57 Fundado em 1947 por Julian Beck e Judith Malina, o grupo sofreu influências de Artaud, de Brecht 
e do happening. Seus espetáculos são voltados para a improvisação coletiva em lugar do texto e 
privilegiam espaços alternativos ao palco tradicional.  
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afinada com a de Stein. Em ambos, há “a progressão minimalista, o ‘presente 

contínuo’, o aparente ‘marcar passo’, a falta de quaisquer identidades identificáveis; 

[...] um andamento peculiar que predomina sobre toda semântica, [...]” (LEHMANN, 

2007, p.134). Lehmann ressalva que o teatro de Wilson cria o tempo do olhar, pois 

há um cunho de contemplação que importa mais do que a interpretação. Prioriza-se 

o fenômeno sobre a narração e o efeito da imagem sobre o ator (2007, p.133). 

Carlson corrobora essa ideia ao afirmar que Wilson prioriza o sensorial – a 

percepção do auditivo e do visual em detrimento da interpretação (1997, p.495). 

Wilson fala de um lugar que destaca o onírico, o subjetivo e o irreal. 

 

O naturalismo estava longe de ser uma tradição gasta e poeirenta quando a 
aspiração simbolista começou a se afirmar. E, no campo do espetáculo 
teatral, essa aspiração estava ligada a uma tomada de consciência. Com os 
progressos tecnológicos, o palco tornava-se um instrumento carregado de 
uma infinidade de recursos potenciais, dos quais o naturalismo explorava 
apenas uma pequena parte, aquela que permite reproduzir o mundo real. 
Restavam a verdade do sonho, a materialização do irreal, a representação 
da subjetividade... (ROUBINE, 1998, p. 26-27). 

 

Wilson trabalha com a eliminação da palavra, dando a ela novas significações 

expressivas pela ênfase na linguagem corporal e visual e pela ênfase, ainda, na sua 

musicalidade, passando a usar os recursos das repetições, onomatopeias e 

aliterações, e outras tantas possibilidades musicais da voz, no que abrange a 

exploração de timbres, tons e durações. Trabalha ainda com a descontinuidade e 

fragmentação da narrativa e com a desassociação dos códigos teatrais pela 

coexistência das linguagens artísticas em contraponto e em autonomia. 

Antonin Artaud (1896-1948), sem querer necessariamente provocar, vive a arte 

como expressão de sua alma. Sua obra experimental traz lugar ao corpo, ao grito, à 

respiração e à voz sem que a palavra esteja como centro, tendo com isso 

influenciado o meio teatral e também muitos compositores da época. Jussara 

Fernandino evidencia, no dizer de Cintra, que a procura de Artaud por novas 

sonoridades encontrou, no teatro, a partir de meados dos anos 1960, um espaço 

propício para experimentações da exploração do som e do emprego de tecnologias. 

Cintra considera que o teatro, de uma certa forma, tornou-se “o local onde essa nova 

música pode fazer experiências e se desenvolver” (CINTRA, 2006, p. 40 apud 



71	

	

FERNANDINO, 2008, p. 48-49).�O teatro ainda, para Artaud, poderia extrair da 

palavra suas possibilidades de expansão fora das palavras. 

 

Tendo tomado consciência dessa linguagem no espaço, linguagem de sons, 
de gritos, de luzes, de onomatopeias, o teatro deve organizá-la, fazendo 
com as personagens e os objetos verdadeiros hieróglifos, servindo-se do 
simbolismo deles e de suas correspondências com relação a todos os 
órgãos e em todos os planos (ARTAUD, 2006, p.102). 

 

No teatro e na música, parecia acontecer o mesmo espírito irreverente e de 

renovação. As peças de musicateatro têm, de um modo geral, esse caráter 

experimental, muitas vezes interventivo e provocativo, valendo-se da ironia, 

comicidade e do absurdo para satirizar com alguma questão de ordem social ou 

artística. Coloca em xeque a ordem das coisas; seja da vida social e coletiva, seja 

das relações humanas, seja da conjuntura artística – seus conceitos, padrões e 

estéticas. 

Vale ressaltar que a voz desempenha um papel fundamental de grande interesse 

nesses gêneros músico-teatrais, sendo explorada de diversas formas, quebrando 

parâmetros e apontando a existência de uma voz com expressão dramática 

intrínseca que não precisa estar vinculada a um texto, a palavras. 

Na musicateatro, o texto é um dos elementos usado nas obras, de forma variada; 

seja narrativo, dramático ou lírico, seja mais curto ou mais longo, seja com sentido 

semântico ou só pelo som do fonema, sem que seja diminuído o estatuto de texto 

em qualquer uma das formas assumidas. Textos de diversos escritores foram 

usados nas composições, a exemplo de Aristófanes, Platão, Lévi-Strauss, Heiner 

Muller, Gertrude Stein, Edgar Alan Poe, James Joyce, Gregório de Matos, Jorge de 

Lima, Augusto de Campos, entre outros. 

A voz passou a ser vista como matéria plástica, expressiva, natural ou transformada, 

bela ou grotesca, que ampliou a sua função comunicativa – à qual costumava se 

restringir. As palavras passaram a importar tanto quanto os sons cantados, além de 

ganhar valor as intenções da fala e do canto, os timbres, as dinâmicas, as texturas58, 

as extensões. Passaram a ser elementos de composição da musicateatro os 

																																																								
58 Qualidade ou quantidade das ocorrências sonoras num mesmo trecho musical, ou seja, a maneira 
como partes ou vozes isoladas são combinadas.  
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sons/ruídos de objetos, sons explorados de instrumentos tradicionais de forma 

diferenciada e inovadora, sons da respiração, sons roucos, murmúrios, harmônicos, 

onomatopeias, imitações da natureza, sons fonéticos cantados ou falados, gritos e 

palavras, textos ou frases cantadas ou faladas. Tudo era composto em função de 

alargar os sentidos propostos pelo compositor que de tudo podia se utilizar para uma 

maior expressividade. Nessa ideia, busco trabalhar a voz do ator e da atriz. 

A liberdade das obras de musicateatro possibilita ao artista compositor a criação de 

motivos de qualquer natureza para compor. Parcerias são mais favoráveis, uma vez 

que experimentações são valorizadas e o sincretismo artístico estabelece-se mais 

fertilmente. Nada é exclusivo e nada é diferente. Passa-se a trabalhar “no som” – e 

não “com o som” somente – e no espaço e, desse trabalho, há uma visão também 

cênica da composição. 

O surgimento de obras de musicateatro veio a modificar o cenário no século XX. 

Nessa relação teatro e música, compositores começaram a inovar e a articular os 

saberes das artes em geral, dando origem a uma corrente contemporânea de uma 

nova linguagem, de ultrapassagem de fronteiras com invasão de uma linguagem na 

outra, que não pode ser claramente definida por um começo preciso. Falarei um 

pouco agora das influências brasileiras nesse quesito. 

 

2.1 MUSICATEATRO NO BRASIL NOS SÉCULOS XX E XXI 

 

No Brasil, a musicateatro também tem sua história. Sobre esse assunto, afirmo que 

não extinguirei o tema nessa presente investigação por não ter esse propósito e me 

ampararei, inclusive, em alguns exemplos mais próximos ao meu universo e que, de 

alguma forma, fizeram parte da minha formação enquanto conhecedora desse 

gênero músico-teatral e enquanto atriz desse repertório. Basicamente, terei como 

foco seis compositores de diferentes épocas – da época do surgimento dessas 

criações músico-teatrais e também de uma época já mais atual e, como forma de 

deixar rastros para leitores que queiram se aprofundar no tema, citarei, de 

passagem, dois outros compositores desse gênero. São eles: Gilberto Mendes 

(1922-2016), Ernst Widmer (1927-1990), Tim Rescala (1961), Roberto Victorio 

(1959), João Dalgalarrondo (1957), Paulo Conceição Rocha (1977), Paulo Rios Filho 
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(1985) e Vinicius Amaro (1988). Esses compositores tiveram diferentes influências e 

também deixaram (e deixam) para a música brasileira suas contribuições e legados. 

 

2.1.1 Gilberto Mendes 

 

Um dos grandes nomes que abriu passagem para o gênero no Brasil foi Gilberto 

Mendes. Grande referência na música brasileira contemporânea, nasceu em 1922 

em Santos (SP), teve seus estudos inicias em música aos dezoito anos e considera-

se um compositor autodidata, por não percorrer todos os ensinos que a academia de 

ensino musical oferecia.  

Gilberto Mendes foi, em 1962, a Darmstadt ter contato com a música 

contemporânea de vanguarda. Na sua volta, em 1963, Mendes lançou o Manifesto 

Música Nova, estimulado pelos poetas concretos que também tinham feito outro 

manifesto. Mendes é responsável pela criação e organização, desde 1963, do 

Festival Música Nova, na cidade de Santos, um evento muito conhecido na América 

Latina. Desde sua criação, e até hoje59, o festival tem se destacado pela ênfase nas 

manifestações musicais de tendência atonal, serial e eletroacústica de compositores 

de vanguarda, como John Cage, Stockhausen, Luciano Berio, Luigi Nono, Pierre 

Boulez, entre outros. Foi um marco para a cultura musical erudita brasileira, abrindo 

espaço para novos horizontes, o que já vinha acontecendo com a música popular e 

em outras artes. Um corte no seio de uma sociedade nacionalista e normativa.  

Mendes convivia muito com os poetas concretos e usou de suas poesias (concretas 

ou não) para a composição de suas obras. Segundo ele, a sua composição mais 

dentro dessa linha de musicateatro é Cidade (1964), baseada em um texto 

homônimo de Augusto de Campos. É uma peça composta para vozes (narradores e 

cantores), piano, contrabaixo, caixa, prato, três toca-discos, um gravador, uma ou 

mais máquina de escrever, calculadoras, um televisor, um projetor de slides, 

aparelhos eletrodomésticos (liquidificador, aspirador de pó, enceradeira, 

ventiladores, etc.). Os toca-discos reproduzem quinze trechos de músicas de 

variadas origens culturais (músicas da Renascença Inglesa a Beatles e Roberto 

Carlos) e a música tocada ao vivo sobrepõe os trechos dos três toca-discos 
																																																								
59 Após a morte de Gilberto Mendes, o Festival passou a ser sediado em Ribeirão Preto/SP. 
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simultaneamente. Cenicamente, há moças em pé ao lado de eletrodomésticos com 

a atitude de vendedoras e o “regerente” que é a figura do regente, também gerente. 

Mendes acredita que não exista uma música “pura”, ou seja, um discurso construído 

sobre o material sonoro exclusivamente. “Ao contrário, suas peças estão cheias de 

acontecimentos visuais e de ação cênica” (MENDES, 1994, p.135). Para Mendes, 

que prefere usar o termo música-teatro, o gênero é “uma obra musical que envolve o 

visual. Na execução musical existe algo de visual. Um visual cênico” (MENDES, 

2012, entrevista 48/90, [2’30”]). Para ele, a musicateatro explora esse aspecto 

cênico. Ele sedimenta: “O interessante nessa musicateatro é que ela pode ser uma 

música que nem entre a música. Entre só uma sugestão da música, mas não tem 

som nenhum. É realmente só teatro. Mas um teatro que mexe fortemente com a 

música” (MENDES, 2012, entrevista 48/90, [5’17’’]). 

Como exemplo, discorro sobre a peça de Gilberto Mendes intitulada Atualidades: 

Kreutzer 70 (1970) que é uma musicateatro “sem música”, composta em 

homenagem a Beethoven, no segundo centenário de seu nascimento. Ela pode ser 

acessada na faixa 14 do DVD e no hiperlink: <https://youtu.be/Syhw7c6tkb8>. O 

motivo de inspiração de Mendes foi o livro de Tolstói, Sonata a Kreutzer, cujo título é 

o mesmo de uma sonata composta por Beethoven. Também as personagens da 

novela são exatamente um pianista e uma violinista – formação para a qual a peça 

seria feita.  

 

No meu teatro musical os dois não tocam, somente interpretam uma 
perseguição pelo palco, o pianista interessado sexualmente na violinista, 
com ar de estuprador, ela tímida e amedrontada, num crescendo que 
termina inesperadamente com um beijo cinematográfico bem-comportado. A 
perseguição é cortada por cenas com movimentações absurdas, por parte 
dos intérpretes. O som é criado por uma fita magnética, em que está 
gravada uma passagem da novela de Tolstói [...]. Utilizei esse trecho 
gravado em cinco línguas diferentes, inclusive o original russo, compondo 
um contraponto falado (MENDES, 1994, p.138-141). 
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Figura 4: Trecho da partitura/roteiro de Atualidades: Kreutzer 70 (1970) de Gilberto Mendes, 
evidenciando uma composição de musicateatro “sem música”, na qual está presente a gravação de 

tapes com texto falado em línguas diferentes e músicos realizando ações no palco 

 

Fonte: MENDES, 1922, p. 1 

 

Numa reflexão sobre a intenção de se usar textos em línguas diferentes numa peça, 

posso inferir que esse recurso gera um efeito sobre o jogo de ritmo, cores tímbricas 

e massa sonora. Além disso, há uma música que vem dessas várias línguas sendo 

ditas ao mesmo tempo: a música vem da prosódia das palavras. A simultaneidade 

da fala em diversos idiomas da gravação da novela de Tolstói faz perder o sentido 

semântico do texto e cria uma sonoridade com a qual Mendes trabalha; ele passa a 

manipular o som que emana dessa massa. O sentido literário do texto, ao ser 

bloqueado de alguma forma, proporciona a escuta da musicalidade das palavras e 

das frases. 
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Mendes consegue, em Santos Football Music (1969), que pode ser vista na faixa 15 

do DVD e no hiperlink: <https://youtu.be/a_P_USxgGFM>, reunir quase todos os 

aspectos mais característicos da música de vanguarda da segunda metade do 

século XX. São eles:  

 

O som concreto (em fitas magnetofônicas, as três locuções esportivas), o 
som orquestral atonal, sem melodias (um magma sonoro em permanente 
transformação, sempre diferente), a participação do público na execução da 
obra (um segundo regente indica por meio de cartazes o que deve ser feito 
por ele), o teatro musical (os músicos, no final, fazem o simulacro de um 
jogo de futebol) e um novo grafismo para a notação de toda essa trama 
contrapontual; à qual ainda se agrega uma charanga no meio do público, 
que toca ritmos de escola de samba, à maneira do que se ouve num estádio 
(MENDES, 1994, p.126). 

 

Mendes indica na partitura, como parte teatral dessa composição, que o maestro, 

em determinado momento da obra, deve cabecear (ao menos tentar) uma bola que 

será jogada dos bastidores para o palco. Depois, alguns músicos começam um 

dribble e um dos instrumentistas chuta a bola numa trave que aparece no palco e é 

marcado um pênalti. O maestro, então, assume as funções de regente e de juiz da 

partida, paralisando a orquestra. Nesse momento, ele mostra um “cartão vermelho” 

a um dos “jogadores” que, expulso, sai do “campo”, reclamando em voz alta. Na 

hora da marcação do pênalti, o juiz apita e a bola é chutada para a plateia, quando 

então a música continua. 

O público participa, conforme regência de um segundo maestro, que levanta 

cartazes com indicações contendo, por exemplo:  

 

[...] leia algum trecho do programa como se estivesse falando em voz baixa, 
lentamente, ou protestando em voz alta, rapidamente; repita “mais um, mais 
um”, muitas vezes, depois continue prolongando o som sibilino “maissssss”, 
ou o som nasal “ummmmmmm...” E em dois momentos o público deve gritar 
“Gooooooooooal” Um grande glissando60 muito lento, junto com todos os 
instrumentos da orquestra também em glissando (MENDES, 1994, p.132-
133). 

 

																																																								
60 Um efeito deslizante que se dá através do aumento ou diminuição uniforme de altura. Ou seja, há 
um passeio do grave para o agudo, ou vice-versa, numa produção sonora nota a nota. Um exemplo 
prático é o escorregar de um dedo pelas teclas de um piano ou pelas cordas de uma harpa de forma 
suave, contínua e constante. 
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José Miguel Wisnik tece, sobre Santos Football Music, um comentário, em 1974, que 

traduz, inclusive, o princípio assumido por mim no trabalho da musicalidade do ator 

– o da polifonia61 – e que será tratado em seção posterior. Ele pondera:  

 

[...] a peça parte da ideia profundamente enraizada na arte musical que é a 
da polifonia, isto é, a simultaneidade de várias vozes diferentes, a 
ocorrência ao mesmo tempo de vários planos sonoros. [...] O que se torna 
estranho para muitos é a natureza dos materiais empregados para se 
construir essa polifonia, que são os sons do mundo futebolístico dos 
estádios utilizados como potencial ao mesmo tempo sonoro e semântico: 
isto é, como elementos próprios para soar musicalmente, mas carregados 
de um sentido social, ligados ao jogo e à massa. Transpostos do estádio 
para o concerto, mundo restrito e sacralizado, conotado como de elite, 
esses materiais musicais fazem música ao mesmo tempo que realizam uma 
grande invasão profana, festiva e humorada. O profano está aqui ligado à 
ideia de ruptura escandalosa de uma regra, da do ritual concertístico 
(WISNIK, 1974 apud MENDES, 1994, p.124-125). 

 

Wisnik aponta ainda sobre uma questão relevante: a de que é estranho aos ouvidos 

conceber música fora dos padrões tradicionais da música ocidental. Ainda é, nos 

dias atuais, uma música de difícil acesso. Uma música que incomoda, seja pelo som 

desconfortável, seja pela junção com a arte teatral, seja pelo apelo social e político, 

seja pela irreverência de não encontrar nada em que se ancorar para identificar a 

música enquanto música entendida como tal, seja pela junção de todas essas 

considerações e ainda outras. 

 

2.1.2 A minha experiência enquanto atriz de musicateatro 

 

Todo o meu interesse por Gilberto Mendes veio, posteriormente, quando passei a 

conhecer mais profundamente o estilo musicateatro, inclusive da perspectiva de 

estar em cena, realizando obras dessa natureza. Meu primeiro contato com a 

musicateatro veio da prática com experiências como atriz na gravação do CD 

Aclimático de Humberto Monteiro (2006). Nessa altura ainda estava iniciando-me no 

teatro e tive meu primeiro contato com a obra brasileira de Ernst Widmer, Roberto 

Victorio e Paulo Rocha.  
																																																								
61 Polifonia é um “termo derivado do grego, significando ‘vozes múltiplas’, usado para a música em 
que duas ou mais linhas melódicas (i.e. vozes ou partes) soam simultaneamente” (SADIE; LATHAM, 
1994, p.733). 
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Posteriormente, aprofundei-me no assunto, em Portugal, com as disciplinas de 

Teatro Música que a minha orientadora Maria João Serrão ministrava, quando 

conheci o contexto europeu e americano citado anteriormente: Schoenberg, Kagel, 

Cage e outros. De retorno ao Brasil, passei a integrar o Percantus e tive a 

oportunidade de conhecer algumas outras obras de compositores brasileiros e 

também de apresentar no palco obras de Roberto Victorio, Paulo Rios Filho e 

Vinicius Amaro para percussionistas, soprano e atriz.  

Ernst Widmer (1927-1990), compositor suíço, que chegou à Bahia em sua fase 

adulta jovem, viveu grande parte de sua vida em Salvador. Tinha uma alma 

brasileira e dialogava muito com a cultura brasileira na composição de suas obras. 

Fundou, junto com Koellreutter62 e Smetak63, os Seminários de Música da Bahia, 

hoje a Escola de Música da UFBA, tendo sido professor dessa instituição. Um dos 

mais importantes músicos da história do Brasil, membro da Academia Brasileira de 

Música, compôs mais de duzentas obras e tem mais de trinta prêmios nacionais e 

internacionais. 

No CD Aclimático, sua obra gravada é Dois Re-tratos op.133 (1982) para soprano, 

quatro percussionistas, sopros e público, que pode ser conferida na faixa 16 do DVD 

e no hiperlink: <https://www.youtube.com/watch?v=2evHjrJV5iU&feature=youtu.be>. 

No encarte do CD, há o pronunciamento do regente e pianista da Orquestra 

Sinfônica da Bahia, Eduardo Torres, sobre Widmer, que diz: 

 

RE-TRATOS op.133 e a sua obra-irmã MAMÃE-MÁQUINA op.121 são 
peças escritas para percussão e voz e partem ambas de poesias de 
Gregório de Matos e Jorge de Lima, respectivamente. RE-TRATOS é uma 
peça musical com grande utilização de recursos teatrais, incluindo a 
participação não ensaiada do público. Dois sonetos, cáusticos e sarcásticos, 
são quase que encenados pela cantora e percussionistas, que se 
transformam todos em atores. Do escárnio do primeiro soneto, após o qual 
a personagem que canta se transforma em “ré” pronta para ser julgada; 

																																																								
62 Compositor e professor alemão (1915) radicado no Brasil. “Começando como flautista na Europa, 
chegou ao Brasil em 1937, e em 1938 fundou o movimento Música Viva, que teria papel 
revolucionário no meio musical brasileiro, introduzindo as técnicas contemporâneas da música 
europeia, sobretudo o dodecafonismo. [...] dedicou-se cada vez mais à atividade didática, criando o 
movimento musical da Universidade Federal da Bahia, que frutificaria numa verdadeira escola de 
composição” (SADIE; LATHAM, 1994, p.501). 
63 Músico compositor, violoncelista, pesquisador e professor suíço (1913-1984) que se fixou em 
Salvador, Bahia, tendo desenvolvido e inventado uma gama variada de instrumentos musicais 
experimentais através dos meios mais simples. Lecionou na Escola de Música da UFBA e influenciou 
toda uma geração de músicos brasileiros, dentre os quais Tom Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso, além 
de ter propulsionado todo o movimento de composição contemporânea da Bahia. 
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para a “guerra de bolas de papéis laminados” do interlúdio; passando pela 
alegre virulência do segundo soneto, no qual a personagem que canta deixa 
de ser “ré” , encarna a própria “justiça” e impiedosamente julga e “vaza a 
tripa para a tropa do trapo”; chegando à euforia quase carnavalesca do 
refrão final, eis aqui uma peça bem baiana em sua quase indecência, de um 
compositor bem baiano, apesar de nascido na Suíça (TORRES, 2007, sem 
paginação). 

 

Esta peça é bastante cênica e tem muitas indicações escritas na partitura. Há 

momentos em que os percussionistas têm que pegar e amassar um papel celofane 

de uma determinada cor (cada percussionista tem a sua cor de papel) e amarrá-lo 

na cabeça ou em alguma parte do corpo. Há momentos em que devem pegar uma 

pedra, tocá-la e, de repente, ir para o centro do palco onde, em uma lata de metal, 

devem jogar a pedra com raiva para disso tirarem o máximo de som.  

 

Figura 5: Excerto da partitura Dois Re-tratos, de Ernst Widmer, referente a esse momento da lata de 
metal 

 

Fonte: WIDMER, 1982, f. 9 
 
 
 

Figura 6: Cena de Dois Re-tratos referente ao momento da lata de metal, encenada pelo Percantus, 
no SESC Partituras em abril de 2013 
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Fonte: ALENCAR, 2013a 

 
Ao longo da peça, em determinado momento, a soprano se torna “ré”, sentando 

numa cadeira. Neste momento, os percussionistas jogam bolas de papel alumínio na 

“ré” e na plateia e, depois, ela se transforma na “justiça”, quando amarram em seus 

olhos uma folha de papel celofane transparente. No final da música, o público todo é 

convidado a cantar. Nessa figura abaixo, mostro um excerto da partitura, no qual se 

pode perceber como Widmer registrava indicações aos músicos:  
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Figura 7: Excerto da partitura Dois Re-tratos de Widmer, contendo indicações cênicas 

 

Fonte: WIDMER, 1982, f. 7 

 

Sobre essa obra, Paulo Lima, professor doutor da cadeira de composição da Escola 

de Música da UFBA, tece considerações: 

 

Os sonetos são cáusticos e vibrantes, colocam em movimento uma 
teatralidade tipicamente baiana que apresenta simultaneamente 
características do salão e da rua. A peça preserva esse traço de 
teatralidade, favorecendo alguns procedimentos tomados do teatro musical. 
A solista desempenha um papel importante nessa direção. Os 
percussionistas realizam uma contagem em voz alta, marcando a passagem 
de cada verso, transformando-se dessa forma em “atores coadjuvantes” 
(LIMA,1999, p.314). 

 

Widmer utiliza dois sonetos de Gregório de Matos para ser texto dessa peça: Um 

soneto começo em vosso gabo e Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Ambos 

os sonetos têm um tom sarcástico que vai sendo revelado de forma divertida. “Essa 

associação entre sarcasmo e júbilo confere uma dramaticidade toda especial ao 

soneto” (LIMA, 1999, p.317). Widmer capta essa característica de Gregório de Matos 

e torna-a presente também na sua composição. 
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Figura 8: Cena de Dois Re-tratos, de Ernst Widmer, apresentada no SESC Partituras, pelo 
Percantus, em abril de 2013 

 

Fonte: ALENCAR, 2013b 

 

Eu não participei diretamente dos ensaios e construção da peça Dois Re-tratos para 

a gravação do CD Aclimático. Somente assisti ao processo e, pelo que me recordo, 

havia pouca preocupação com a cena e com a forma como a ação poderia interferir 

na voz, pois o foco era a gravação em áudio.  

Quando apresentada ao vivo no show de Humberto Monteiro no Conexão Livre e 

depois pelo Percantus em 2013, essa preocupação aflorou e se fez necessária. 

Participei tocando escaleta no final da música, quando entra também a participação 

do público (composição para quatro percussionistas, soprano, sopro e público) e fiz 

a orientação teatral da mesma, tanto de figurinos quanto de ação e encenação. 

Investi no trabalho de um estado de presença e foco com os músicos que não eram 

atores e da contracena entre eles. Nessa experiência de trabalho com os músicos, 

pude perceber que a música sempre era o mais importante. Era precioso o tempo de 

ensaio e o tempo destinado à cena era pouco, muito embora Widmer tivesse dado 

grande importância à teatralidade dela em sua composição. Era notório que, quando 
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havia a presença e a conexão com a plateia pela ação e pela irreverência, a música 

fluía porque ela não era somente música. Completava-se com a encenação. 

Outra peça de Widmer, que o Percantus também encenou, é Mamãe Máquina (1979 

– para voz e três percussionistas) que contém texto de Jorge de Lima. Widmer criou 

toda uma ambiência em torno das ideias do texto, tornando a peça bastante cênica, 

embora não seja para ator/atriz. Ele indica na partitura ações e estados que os 

percussionistas devem assumir como evidenciado, por exemplo, no excerto da 

partitura referente ao final da peça:  

 

Figura 9: Excerto da partitura Mamãe Máquina de Ernst Widmer, evidenciando as indicações do 
compositor para a encenação, por exemplo: percussionista 3 “fica petrificado e aterrado que nem 

estátua de sal, boquiaberto” 

 
Fonte: WIDMER, 1979, f.13  

 

As faixas do CD Aclimático de Humberto Monteiro das quais participei como atriz e 

oradora foram Transeuntes Transitamos e Anapoiésis n.°3. Nesse CD, somente 

depois, pude constatar que há quatro faixas de musicateatro gravadas. Três já 

citadas – Dois Re-tratos, Transeuntes Transitamos e Anapoiésis n.°3 – e Canções 

dos Dias Vãos 4, de Luiz Carlos Csekö, que é para percussionista e banda 

eletroacústica, com a iluminação compondo a partitura musical. 
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Figura 10: Trecho da partitura da peça Canções dos Dias Vãos 4, do compositor Luiz Carlos Csekö, 

evidenciando a iluminação como elemento pensado da composição 

 

Fonte: CSEKÖ, 1999, f. 6 

 

Transeuntes Transitamos é uma peça de 1982 do compositor carioca, que hoje 

reside no Mato Grosso, Roberto Victorio (1959). A versão que gravei foi a primeira, 

feita para soprano, percussão e orador; depois ele fez outras cinco versões para ela, 

uma inclusive para soprano, narração, coro e orquestra sinfônica. O poema desta 

obra foi escrito por Ricardo do Carmo, poeta carioca da mesma geração de Roberto 

Victorio. A peça pode ser acessada na faixa 17 do DVD e no hiperlink: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Eb3HgsKxWzg&feature=youtu.be>. 

Transeuntes Transitamos foi apresentada ao público algumas vezes: nas 

apresentações de lançamento do CD em 2007 (no Foyer e na Sala do Coro do 

Teatro Castro Alves), no show de Humberto Monteiro, do Conexão Vivo em 2010, e 

depois em apresentações do grupo Percantus. Apresentá-la ao vivo trouxe outra 

dimensão à música, pois o elemento cênico esteve presente. Na gravação, essa 
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teatralidade pôde ser transmitida por meio de intenções e imagens que se refletem 

na voz e através de recursos técnicos de som.  

A criação cênico-musical deu-se sempre por meio de um processo colaborativo (do 

percussionista, da atriz e da soprano), chegando-se a um desenho da obra através 

do estudo de leitura e pelo sentimento que a música nos trazia. A atriz/oradora 

representava a realidade. A soprano representava o sonho/mente. A encenação da 

música começa, influenciada pela cadência do vibrafone, com a atriz e a soprano 

andando “para lá e para cá” até que elas se defrontem com a plateia, nossos 

homônimos. Em cena, a atriz e a cantora representavam passos dos transeuntes 

que transitam (todos nós) e, inclusive, numa das apresentações, entravam e saíam 

de cena pela plateia, pois eram, naquele momento, a representação de todo o 

público presente. 

Em negrito, há a fala da atriz. Em itálico, a da cantora ora falada, ora cantada. 

  
Não nos revelamos de imediato 
Não nos revelamos de imediato 
Os nomes perdidos 
As declarações? 
Declarações 
Os beijos mais molhados 
A digital satisfação dos apertos de mãos 
Nossa fonte de amor 
Nossa fonte de renda 
Nossa fonte de dor 
Nossa carência de afeto 
De afeto, de afeto... 
Devido ao excesso de ferro 
De ferro (VICTORIO; CARMO, 1982)  

 

De que forma o texto induz a música harmonizando-se com ela em relação ao 

sentido? No momento da cena de “Todos à bordo deste tempo/ Na encruzilhada do 

progresso/ E retrocesso no amor” (VICTORIO; CARMO, 1982), o grupo criou uma 

imagem de comício político no sentido de querer falar a muita gente. Veio a todos, 

fortemente, essa imagem, pois estavam todos numa luta sem fim pelo amor e 

liberdade, pela justiça e dignidade, mas quem representa não se compromete e há 

retrocessos. Para essa imagem, foi usado, em cena, o megafone como se falasse 

para um grande público. Na gravação, esse efeito foi dado através de recurso 

técnico eletrônico para a voz. 
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Figura 11: Trecho da partitura Transeuntes Transitamos de Roberto Victorio, referente à passagem 
“Todos à bordo deste tempo, na encruzilhada do progresso e retrocesso do amor” 

 

Fonte: VICTORIO; CARMO, 1982, f. 4 

 

Vale notar que, nesse momento do trecho da partitura acima, a soprano 

(pentagrama de cima), a percussão (pentagrama do meio) e a atriz (pentagrama de 

baixo) estão numa dinâmica fortissíssima, fortíssima e forte respectivamente.  

 
Não nos revelamos de imediato 
Não nos revelamos de imediato 
Apenas nos imaginamos uns aos outros do avesso 
Avesso do outros aos uns imaginamo-nos apenas 
Todos à bordo deste tempo 
Na encruzilhada do progresso 
E retrocesso no amor 
Do supérfluo e a sede da flor (VICTORIO; CARMO, 1982) 
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Figura 12: Cena posterior a “Todos à bordo” quando o megafone transforma-se em outra imagem de 
cena, um guarda-chuva – da composição Transeuntes Transitamos, de Roberto Victorio, 

apresentada pelo Percantus, no Sesc Partituras em abril de 2013 

 

Fonte: ALENCAR, 2013c 

 

O grupo era de muitos tanto que os integrantes transitavam “pra lá e pra cá”. Tantos 

homônimos que em algo se parecem e em outros tantos “algos” são tão diferentes, 

mas que transitam. Assim também transitam as imagens cênicas que surgem no 

processo criativo. Ora o megafone assume sua função convencional, ora ele se 

metamorfoseia em outra imagem que traz sentido e inteireza à obra artística.  

 
Transeuntes transitamos 
pra lá e pra cá 
Entretanto quantos homônimos de mim? 
Quantos homônimos 
Quantos sinônimos da mesma ideia? 
Mas os olhares são mudos 
De mim 
E passamos em branco (VICTORIO; CARMO, 1982). 

 

Em Transeuntes Transitamos, a música é mais livre para quem atua; liberta a atriz 

dentro dela. Tive espaço para criar dentro do texto, porque eu precisava somente 
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encaixar com o vibrafone e a soprano em momentos específicos. A construção até 

chegar nesse momento era livre e pessoal. Tinha essa liberdade. Também havia 

muita contracena com a soprano, o que ajudava muito cenicamente. Já apresentei 

essa peça com quatro sopranos diferentes e sempre uma nova versão da mesma se 

criava já que o processo de criação precisava ser refeito a cada mudança de 

cantora. 

Com relação a outra peça de que participei na gravação do CD – Anapoiésis n.°3 – o 

processo se desenvolveu de outra forma. A peça é de 2006 para vibrafone e atriz, 

de um compositor e escritor baiano Paulo Conceição Rocha (1977), que traduz a 

peça, no encarte do CD Aclimático de Humberto Monteiro, da seguinte maneira: 

 

Primeiro ponto. Resultado de uma longa experiência com planos e texturas 
sobrepostas, tanto vertical quanto horizontalmente. Melodia-Heterofonia-
Silêncio-Ruído-Intermitência-Ritmo. Segundo ponto. Total liberdade para o 
instrumentista interpretar as passagens conforme indicações muito 
subjetivas na pauta. Terceiro ponto, e último. A voz falada servindo como 
acompanhamento para os fragmentos sonoros, e não o contrário 
(MONTEIRO, 2007). 

 

Anapoiésis n.°3 nunca foi apresentada em público por mim. Tive só a experiência de 

gravação em estúdio e quando a gravei não tinha quase nenhuma experiência com 

teatro ainda. Foi burilada inicialmente a partir de um trabalho de corpo, voz e de 

leitura de texto, orientada pela atriz e encenadora Fernanda Paquelet64. Criou-se, 

inicialmente, uma experimentação baseada num contexto circense e, desse 

movimento, segui por outro caminho, um lado mais intimista. Houve uma proposta 

de contracenar com as notas musicais, como se cada nota tivesse vida própria, 

fosse uma personagem, uma voz. Segundo a ideia do compositor, a voz, ou seja, a 

atriz, serve como acompanhamento para os fragmentos sonoros. As notas do 

vibrafone realçavam-se enquanto a voz falada era acompanhamento. 

Quanto a Paulo Rocha, ele fez uma outra peça dedicada a mim e a Humberto 

Monteiro intitulada Several Minutes que é uma peça ainda a ser montada para um 

percussionista e atriz. Transcrevo um trecho da bula da peça: 

																																																								
64 Formada em Interpretação Teatral pela UFBA e Mestre pela mesma instituição. Trabalha como 
atriz, como iluminadora e como diretora. É integrante do Coletivo Quatro - grupo de artistas 
profissionais que pesquisam e realizam espetáculos e festivais culturais. 
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o percussionista/títere recebe as informações de como tocar a peça, em 
tempo real, através da narração do texto-partitura, via ponto eletrônico, de 
preferência invisível; o percussionista/títere não deve ver o texto-partitura 
antes da execução, o que, entretanto, não impede que se tenha ensaio, 
tantos quantos se julgarem necessários, e que a cada interpretação seja 
convidado um narrador diferente, ao que eu sugiro, já que a peça é 
dedicada a Vica65 também, que esses narradores diferentes na verdade 
venham a ser personagens diferentes que narram (ROCHA, 2008, f.1). 

 

Ou seja, a ideia do compositor é a de que a plateia não saiba que exista uma 

personagem que dá ao percussionista/títere indicações. O músico é guiado por ela 

através de um ponto eletrônico e, ainda, o compositor infere que, de preferência, o 

percussionista tenha um som de grande intensidade no ouvido, junto com a 

narração, de maneira que não escute direito o que está tocando. A atriz, a cada 

nova apresentação da obra, deve criar uma nova personagem de modo que o 

músico, apesar de conhecer o texto, receberá o mesmo de diferentes formas, 

traduzindo a cada apresentação um caráter inédito. Esse tipo de peça estimula a 

dúvida mesmo entre autoria, autonomia criativa e aleatoriedade. Ainda provoca 

possível confusão nos espectadores ante à vulnerabilidade do instrumentista. 

Transcrevo trecho da obra: 

 

[...] repare nos tons .. mas ainda não deixe de tocar o gongo .. reparou? 
meça a ação de ir até lá e voltar num pé só .. mediu? será que dá? vai ter 
que dar .. / quando eu disser já .. saia como um louco alternando batidas 
frenéticas nos tons com essa mesma atividade que está tocando agora o 
gongo .. é bom lembrar .. batidas frenéticas, o mais ligeiro possível .. certo? 
/ um .. dois .. três, e .. já! (ROCHA, 2008, f. 2). 

 

Quando passei a integrar o Percantus, já conhecia os compositores Vinicius Amaro 

e Paulo Rios Filho pelo cenário da música contemporânea baiana. Com o convite do 

grupo, eles compuseram peças destinadas à musicateatro pela primeira vez. Como 

a proposta do Percantus era juntar à música – percussão e voz – a teatralidade, que 

estaria evidente na presença de uma atriz, pude conhecer profundamente suas 

composições nessa linha.  

																																																								
65	Vica Hamad, meu nome artístico.	
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As músicas trabalhadas no Percantus que tinham a participação da atriz foram: Ecos 

n.o1 (... sob os céus e os cacos da terra, três fases loucas do martírio de uma 

retirante) (2012) de Vinicius Amaro e Hino Transnacional (2004/2012) de Paulo Rios, 

além da música de Roberto Victório, já citada. 

Em Ecos n.o1, eu precisei, para interpretar, criar uma personagem que era sugerida 

pela letra da música e seu contexto e pela música em si. Ao criar essa personagem, 

fisicalizei seu corpo/voz, seu imaginário, seu ritmo, sua respiração, seu olhar e foco, 

para onde olha e o que vê, como age, como se veste, o que quer, qual o seu 

objetivo. Esses referenciais da personagem foram criados num processo solitário. 

 Vinicius Amaro, na partitura, tece comentários sobre a obra: 

 

Dedicada ao Percantus e inspirada em três canções de Luiz Gonzaga, 
“Nordeste Sangrento”, “Erosão” e “Sertão Sofredor”, a peça narra, em três 
movimentos interligados (I – Introspecção, II – Agonia (desejo latente) e III – 
Lamento (Inércia)), três fases distintas de um dia de “loucura” de uma 
retirante, que como tantas verdadeiras do Sertão Nordestino, emigra 
fugindo da seca. Frustrada pelo fracasso na busca de uma zona de 
conforto, seja ela física, emocional ou espiritual, a “Sobrevivente da Seca” 
extravasa, e em seus prantos repete dizeres do Rei do Baião (AMARO, 
2012, f.2). 

 

A partitura sugere para a atriz alguns estados e poucas situações. No processo 

criativo, foi necessário criar o desenho cênico, as ações e suas justificativas. A 

minha personagem entrava em cena e, em determinado momentos, precisava falar 

tudo na métrica da música como, por exemplo, no momento da embolada, no qual 

não podia sair do tempo. Ao passo que também não podia sair da personagem. 

Esse foi o grande desafio. A criação de uma personagem com sua voz/corpo e as 

intenções de seu texto sendo ditos no tempo da música determinado. Havia 

momentos mais livres que eu usava alguns compassos para falar determinado texto, 

embora precisasse estar atenta ao momento de começar e terminar a fala. Por 

exemplo, tinha dos compassos 17 a 20 para falar “Amarelo-vermelho, gigante e 

ardente judia de mim. Sempre lindo e imponente me transforma em um robô. Um 

robô vivo de carne e osso que não vive, sobrevive” (AMARO, 2012, f.7), sendo que a 

palavra “sobrevive” tinha que estar no compasso 20 e no ritmo descrito na partitura.  
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Figura 13: Trechos da partitura da composição Ecos n.°1 de Vinicius Amaro na qual fica clara a 
métrica da fala na embolada definida na partitura. A parte da atriz está no segundo pentagrama 

 

 

 

 

 

Fonte: AMARO, 2012, f.10-12 

 

Teatro e música:  o que era mais importante? Eu, como atriz, sabendo-me parte de 

uma música, não via as duas coisas como separadas; para mim, tudo era uma só 

unidade. Para os músicos também? O processo de criação se configurou pelo 

entendimento da música inicialmente para, na sequência, criar a personagem. 

Precisei entender e sentir a música para ir construindo quem era a personagem, 

seus referenciais, e como ela se colocava em cena, que desenho iria construir no 

palco, que ações iria fazer; qual direção cênica iria ser construída.  

Uma dificuldade sentida por mim no processo criativo foi que o grupo não priorizava 

o teatro nos ensaios. Priorizava a música. A perfeição da música estava em primeiro 

lugar. Meu processo de criação acabou sendo isolado, usando outros momentos que 

não os ensaios do grupo para a experimentação e construção. O espaço físico dos 

ensaios também não contribuía para esse fim, pois, além de ser pequeno, estava 
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preenchido de instrumentos e eu precisava me restringir a meu espaço pessoal. 

Nem o espaço parcial66, em seu máximo, era-me possível ocupar.  

Fiz a concepção cênica. Delineei movimentações, ações, a construção da 

personagem, o figurino, a maquiagem, meu tempo e o que queria dizer com a 

proposta. Tinha um cunho de protesto político-social na letra da música de Amaro 

que não me refutei a enfatizar também em cena. A partir de um determinado 

momento da música, ia me sujando a fim de mostrar que a labuta e a luta eram 

grandes e, disso, – perguntava-me – que eco de mim ficava e repercutia? Era uma 

revelação de injustiças e indignações sobre o nosso Brasil. Tentei absorver a 

essência da música e seu discurso para traduzir no corpo, pela personagem, tais 

características. 

 

Figura 14: Cena da composição Ecos n.°1, de Vinicius Amaro, encenada pelo Percantus, no SESC 
Partituras em abril de 2013 

 

Fonte: ALENCAR, 2013d 

																																																								
66 Ao citar, nesta tese, os espaços pessoal, parcial e global, refiro-me à definição de Maria da Glória 
Beuttenmüller (1974, p.24): o pessoal é aquele ocupado da pele para dentro; o parcial é o espaço 
ocupado pelo corpo sem se deslocar que pode ser ocupado ao máximo, ao expandir o corpo, ou ao 
mínimo, ao reduzi-lo; e o global é o todo o espaço para além de si mesmo, o qual a voz pode 
alcançar e abrir o seu espaço sonoro. 
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Da mesma forma, trabalhei na música Hino Transnacional de Paulo Rios. A música 

oferecia-me as referências para criar a personagem, que era um mordomo arrogante 

que se transformava em um rato de esgoto e mostrava a sua cara mais sórdida. 

Para isso, investi na criação de um corpo/voz que revelava bem essa transformação 

e desvelamento; um corpo/voz voltado para o grotesco e para o caricato, que se 

tornava expoente de um sentimento do povo brasileiro. O mordomo representava 

aquele que deixa claro que o nosso país abre as portas para o estrangeiro e para 

tudo que é voltado para o enriquecimento de poucos, revelando, ao longo da 

composição, a sordidez e a podridão que estão por trás dessa ideia.  

 

Figura 15: Encenação de Hino Transnacional do compositor Paulo Rios, pelo Percantus, no SESC 
Partituras em abril de 2013 

 

Fonte: ALENCAR, 2013e 

 

Senti a necessidade de ter um corpo e uma voz esquisitos, condizentes com a 

acidez da música, além de tomar o espaço da cena para mim. Também fiz uso de 

uma máscara que caracterizava a mudança. Em termos de ação, essa peça foi mais 

objetivamente conduzida pelo compositor que traçava, na partitura, ações concretas, 
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delineando a cena. Musicalmente, essa peça tinha seus tempos e, em determinados 

momentos, ficava bem presa à métrica da música, porque precisava manter o tempo 

estabelecido e, em outros, tinha uma liberdade um pouco maior, mas sempre muito 

no tempo e bem inserida na música, uma vez que a fala da atriz preenchia, em 

alguns momentos, isoladamente o tempo inteiro de um compasso que era marcação 

para a entrada dos músicos. Também tocava um gongo chinês. 

Aprendi muito nesses processos e pude perceber que, nesse tipo de musicateatro, o 

ator e a atriz têm um espaço de criação e têm também restrições e indicações 

musicais a seguir. Senti a necessidade de manter a musicalidade interna bem 

aguçada e pude desenvolver essa particularidade em mim. Também pude 

desenvolver a criação das personagens em seus múltiplos aspectos como 

voz/corpo, interpretação, figurino, maquiagem e adereços, tendo a música como 

dramaturgia. Essa experiência fez-me entender como o ritmo interfere no estado, 

nas imagens e na prontidão da voz/corpo. Senti que poderia ter tido um olhar de fora 

– um/a diretor/a – que me desse um feedback dessa criação, o que significa 

aprendizados para futuros processos. 

Nessas experiências, portanto, pude ver a importância de ter a musicalidade 

tangendo o trabalho da atriz/ator. No trabalho de texto, isso ficou bem evidente. O 

texto não podia não estar num ritmo. Ele era a música também. No trabalho de 

corpo, ele se mexia em ações dançadas. É esse o ponto principal que embasa toda 

essa pesquisa. A musicalidade e o trabalho do ator/atriz. A voz/corpo ganhava um 

impulso que a levava a estar no ritmo certo. 

Essas foram minhas experiências com o estilo musicateatro enquanto atriz, amante 

desse tema e pesquisadora. Dessas experiências, esta tese de doutorado constitui-

se, constrói-se e concebe-se, inclusive, independente da minha consciência. Fui-me 

voltando para esse tema e não tive escapatória. Foi maior e mais forte do que eu e 

me coube simplesmente embarcar nessa ideia e agir em prol de sua execução e 

experimentação. 
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2.1.3 Outros compositores de musicateatro no Brasil 

 

Outro compositor brasileiro desse gênero musicoteatral é Luiz Augusto Rescala 

(1961), mais conhecido como Tim Rescala. Tendo estudado teoria musical e piano 

na Escola de Música da UFRJ e na Escola de Música Villa-Lobos, foi com 

Koellreutter que estudou composição, contraponto e arranjo. Licenciou-se em 

Música pela UNIRIO em 1983. Compositor e diretor musical de várias peças de 

teatro, já atuou como ator. Escreveu algumas obras do gênero musicateatro como 

sua peça Bravo (1989), para quatro percussionistas. Nessa obra, os percussionistas 

estão sentados no palco, de frente para o público em uma situação de serem uma 

plateia, apresentando, dessa forma, ações de pessoas que assistem a algo e, 

consequentemente, entre outras ações, batem palmas, tossem, gritam bravo, bis ou 

vaiam. Essa composição pode ser conferida na faixa 18 do DVD e no hiperlink: 

<https://youtu.be/7hEJANfoPVQ>. 

A dois (1992), também de Rescala – para duo de percussão, trata da “vida como ela 

é”. Os percussionistas, cada qual com o seu set de percussão múltipla, travam um 

diálogo e uma discussão de casal para decidir se irão assistir ao jogo de futebol ou 

ao último capítulo de uma novela. Está composta com a proposta de cada 

percussionista falar ao mesmo tempo em que toca os instrumentos e o compositor 

explora ao longo da peça uma estrutura rítmica, tanto na percussão múltipla como 

em contraposição voz e percussão, pois há a indicação de fala numa descrição 

rítmica para cada palavra. Ela pode ser vista na faixa 19 do DVD e no hiperlink: 

<https://youtu.be/9BkpLZLrwNo>. 

Por fim, trago como exemplo a composição Mãos (1990), de João Dalgalarrondo, 

que é um solo de percussão escrito para dois tons, no qual o percussionista "utiliza 

as mãos de forma cênica para o público. O percussionista realiza ações cômicas 

que dão vida às mãos, como se elas fossem independentes do próprio músico” 

(MARTINS, 2015, p.24). Essa peça pode ser acessada na faixa 20 do DVD e no 

hiperlink: <https://youtu.be/NR5fS3I-RFk>. 

Foi nesse contexto de transformações e inovações do século XX que também foi 

possível o surgimento de novas expressões do ator e da atriz e de um trabalho 

pensado especificamente para o desenvolvimento do seu ofício. Nesse ambiente de 
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“antropofagia” de outras artes, o teatro também se alimentou da música, que de 

modos diversos, esteve presente nas estéticas dos encenadores desse século e que 

contribuíram para o trabalho do ator/atriz sobre si mesmo. 

 

2.2 ATOR-COMPOSITOR 

 
 

Os homens se recusam a toda ideia nova desde 
que as ideias anteriores lhe deem alguma 

satisfação. Todo ato liberador e toda verdade de 
amanhã lhes aparece hoje como uma falsidade. E, 

entretanto, o pensamento humano se desenvolve 
pouco a pouco, a despeito das resistências, as 

ideias se abrem, as vontades se afirmam, os atos 
se multiplicam [...] Sonho com uma educação 

musical na qual o corpo desempenhará o papel de 
intermediário entre os sons e o nosso pensamento 
[...] traduzindo enfim o que lhes ditam as emoções 

musicais [...] Ai de mim, há tantos homens que 
não sonham e se contentam em dormir! 

  
 Émile Jacques-Dalcroze (1980, p.46 apud 

FERNANDINO, 2008, p.28) 
 

No movimento do modernismo existiu o impulso de criticar o modelo vigente em 

várias áreas de conhecimento. Isso também repercutiu nas artes, advindo dos 

impactos da ciência, por exemplo, com Einstein e seu trabalho sobre a teoria da 

relatividade; da psicanálise com Freud; das conjunturas políticas das grandes 

guerras, entre outros fatores.  

A onda de rupturas e mudanças era geral em todos os campos do saber. Também 

nas artes, derrubar a hierarquia de padrões estabelecidos e abrir possibilidades de 

novas formas de expressão e manifestação fez-se presente. As artes 

interpenetraram-se, estabeleceram relações dialógicas e firmaram suas autonomias. 

A partir das rupturas que ocorreram nas artes no século XX, houve a possibilidade 

de surgimento de um caminho de investigação do ator/atriz que talvez não fosse 

possível no teatro tradicional, anterior a essa época. Roubine afirma: “[...] o teatro do 

século XX conseguiu descobrir e explorar possibilidades antes insuspeitadas, tanto 

no corpo como na voz do ator” (1998, p.171). Foi possível surgir, portanto, a figura 

do ator como ator-compositor, no dizer de Matteo Bonfitto: “um ator que compõe” 

(2002, p. XVII). 
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Antes, importava o texto e o autor. Não existia um pensamento sobre o ator e a atriz. 

Tudo era em função do texto. Existia somente um culto à personalidade dos 

monstros sagrados – os grandes atores renomados – e uma valorização dos 

mistérios ligados à sua performance. 

 

Pode-se, portanto, situar já nessa época [referindo-se ao século XVII] o 
início de uma tradição de sacralização do texto, que marcaria de modo 
duradouro o espetáculo ocidental, e especialmente o francês. Tradição essa 
que teve repercussões sobre a teoria e a prática da cenografia, o cenógrafo 
considerando-se um artesão cuja missão – subalterna – consiste apenas 
em materializar o espaço exigido pelo texto; e sobre o trabalho do ator, cuja 
arte e aprendizagem terão como enfoque central a problemática da 
encarnação de um personagem e da dicção, supostamente justa, de um 
texto. Vemos assim esboçar-se, ao mesmo tempo, a especialização e a 
hierarquização das profissões teatrais: a cada um o seu métier, e todos a 
serviço do texto (e do autor)! (ROUBINE, 1998, p.45-46). 

 

Com as mudanças que ocorriam, a preocupação com a arte do ator/atriz foi 

ganhando espaço. Tomar o ator/atriz como foco de trabalho sobre si mesmo foi 

herança de François Delsarte67 (1811-1871), Émile Jacques-Dalcroze68 (1865-1950), 

Constantin Stanislavski (1863-1938), Vsevolod Meyerhold69 (1874-1940), Etienne 

Decroux70 (1898-1991), Adolphe Appia71 (1862-1928),  Edward Gordon Craig72 

(1872-1966), Jerzy Grotowski (1933-1999), Eugenio Barba (1936) e outros. Segundo 

Bonfitto, Delsarte, Dalcroze e os teatros orientais “representam os fundamentos que 

																																																								
67 Delsarte, pesquisador e professor de Estética Aplicada, a partir de seu trabalho Ciência da 
Expressão Humana, elaborou um sistema teórico-prático no qual relacionou diversas possibilidades 
expressivas do ser humano e codificou inúmeras variações de movimento, gestos e voz. Seu trabalho 
valoriza os processos expressivos interiores e os relaciona com a expressão das dimensões físicas 
(FERNANDINO, 2008, p.19). 
68 Dalcroze, compositor, professor e criador da “ginástica rítmica”, fundamentou seu ensino de música 
nas “relações entre o sentido da música e a expressão do movimento, as relações entre a voz falada 
e cantada e os gestos” (VASQUES, 2003, p.121-122), encontrando na improvisação e criatividade 
alternativa ao modelo inexpressivo e rígido de ensino. Dalcroze percebeu, dando aula a um de seus 
alunos que não conseguia entender algumas articulações rítmicas, que o estudante poderia aprender 
tais articulações pelo seu próprio corpo. Dalcroze teve essa percepção ao observar o andar de seu 
aluno. Ele desenvolveu exercícios que combinavam o treinamento rítmico através do corpo. Sua 
pedagogia se baseava num tripé: estudo do ritmo pelo corpo, do solfejo no espaço e da improvisação. 
69 Ator, diretor e teórico russo, foi discípulo e ator da companhia de Stanislavski – o Teatro de Arte de 
Moscou, que, posteriormente, seguiu individualmente suas pesquisas. Elaborou o sistema 
biomecânico para o trabalho criativo do ator no intuito de desenvolver um trabalho de experimentação 
teatral. 
70 Ator, mimo e pedagogo francês, criador da Mímica Corporal Dramática, buscava poder trabalhar, 
numa nova concepção, as possibilidades expressivas do corpo do ator. 	
71 Arquiteto e encenador suíço, ressalta a música como uma arte de precisão e o texto musical como 
o melhor meio de organização do tempo cênico. 
72 Ator, cenógrafo, produtor e diretor de teatro inglês.	
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dão origem a uma nova atitude, a um novo olhar em relação ao trabalho do ator [...] 

um olhar que vê o trabalho do ator e a expressão humana como objeto de 

conhecimento, como arte” (2002, p. XVIII). Com o desenrolar desses fundamentos, 

surgiram, no ocidente, sistemas e teorias com o foco no trabalho do ator/atriz 

consciente e a figura de Stanislavski sacramenta essa ideia. Nas palavras de Barba, 

 
De Stanislavski em diante, os exercícios começaram a ser considerados um 
complexo de práticas que serviam para transformar o corpo-mente cotidiano 
dos atores em um corpo-mente cênico. Até aquele momento, usavam-se 
exercícios apenas para o abecedário da profissão ou para aprender 
esgrima, balé, acrobacia, prestidigitação, habilidades necessárias para 
interpretar alguns personagens. Depois de Stanislavski, para alguns atores, 
novos exercícios começaram a representar a plenitude do fazer teatro 
(BARBA, 2012, p.146). 

 

A atuação do ator, na Europa do século XIX, era embasada no representar. Códigos 

definidos arbitrariamente (poses e gestos) correspondiam a determinados 

sentimentos e situações. O ator reproduzia tais códigos na situação adequada e a 

“personagem” estava pronta (BONFITTO, 2002, p. XVIII). Pensar na expressividade 

do corpo/voz do ator e da atriz foi o despertar de uma mudança de foco e uma 

abertura para a possibilidade do ator ser criador. Delsarte foi a figura que 

desencadeou essa abertura, uma vez que ele “desloca o pensar sobre o homem, e 

consequentemente sobre o ator, do pólo da representação para o pólo da 

expressão” (BONFITTO, 2002, p. XVIII), passando a dimensionar o interior e a 

conexão interno-externo do trabalho do ator e da atriz e a relacionar a base 

estruturante desse trabalho: a dimensão física do homem, o corpo do ator/atriz. 

Dalcroze aprofunda o estudo de Delsarte sobre a expressividade do homem e do 

ator/atriz, considerando, como eixo, o elemento ritmo e o trabalho corpo e música 

com todo o sentido produzido dessa conexão. Para Dalcroze, segundo Fernandino, 

a consolidação de uma consciência rítmica se dá a partir da aquisição de um sentido 

rítmico via sentido muscular, que é desenvolvido por meio de dinâmicas de 

movimento, num tempo e num espaço, a partir de estímulos sonoros. Com 

treinamento, “o corpo desenvolve uma memória muscular, da mesma forma que o 

ouvido desenvolve uma memória do som, sendo criada, mentalmente, uma imagem 

e consequentemente, uma representação rítmica” (FERNANDINO, 2008, p. 24-25). 

A consciência rítmica permite ao ouvido “perceber o ritmo sem o socorro dos olhos” 
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e, consequentemente, “ouvir o som sem o recurso do ouvido” num desenvolvimento 

da “audição interior” (DALCROZE, 1980, p.44 apud FERNANDINO, 2008, p.25), de 

uma escuta do corpo. 

A expressividade e a precisão encontradas nas propostas de Jacques-Dalcroze são 

reverberações sentidas nos trabalhos de Appia, cuja ideia de ritmo espacial – 

espaços rítmicos – e movimento embasam sua concepção de teatro. Appia, 

arquiteto e encenador suíço, “ressalta a Música como uma arte de precisão e o texto 

musical como o único disponível na organização do tempo cênico” (FERNANDINO, 

2008, p.21). Toma, portanto, consciência da necessidade de uma “ginástica musical” 

para conduzir o ator/atriz, em sua formação, para as dimensões da música e 

também, assim como Craig, trazia a ideia de um teatro de volume, movimento e luz, 

que aponta para a aproximação da cenografia à arquitetura e para o jogo de luz e 

sombra que refletiria num conceito de tempo e espaço. Craig defendia, ainda, que os 

atores estavam enganados ao acreditarem na representação através das emoções. 

Ansiava por um ator que recriasse um teatro ancorado na redescoberta da sua 

fisicalidade; do corpo do ator. Chegou a considerar a necessidade de um ator 

“utópico”, o qual denominou, diante da imperfeição humana do ator, de 

supermarionete. Centrou-se, pois, na articulação da música, da arquitetura e do 

movimento. 

 

O objetivo é aperfeiçoar um dispositivo cenográfico tão flexível (arquitetura) 
que se submeta sem dificuldade a todas as transformações que o regente 
possa querer lhe impor (movimento) na continuidade mesma da 
representação e segundo um compasso prescrito pela música (ROUBINE, 
2003, p.163). 

 

Craig foi convidado por Stanislavski para montar Hamlet em Moscou na segunda 

década do século XX. Esses dois encenadores se encontraram ao longo da vida e 

trabalharam juntos na encenação desse espetáculo, tendo Craig trabalhado também 

na concepção do cenário e Stanislavski na preparação de ator.  

Stanislavski, ator e diretor russo, que, juntamente com Niemiróvitch-Dântchenko, 

fundou o Teatro de Arte de Moscou, viveu sua vida dedicada ao teatro e ao ator. 

Elaborou técnicas de interpretação e de criação do ator, com o propósito de renovar 

práticas tradicionais de encenação, cujas bases se fundavam na “repetição de 
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procedimentos e códigos que caracterizavam as personagens e as situações” 

(BONFITTO, 2002, p. 22), numa prática de representar do século XIX. Pretendia 

preparar o ator/atriz para que pudesse responder a estímulos que lhe garantissem 

uma verdade cênica. Inicialmente, apostando nas emoções – numa fase 

denominada Linha de Forças Motivas73, passou, em uma fase mais tardia – fase do 

Método das Ações Físicas74, a entender que os estímulos viriam através das ações 

físicas, o que foi aprofundado, após sua morte, por Grotowski. 

Stanislavski, em sua prática, trabalhou muito com a musicalidade no que diz respeito 

a melodia e cor das palavras e frases, as pausas, a intensidade, o tempo-ritmo e, 

com relação a isto, demonstrou que o ritmo interfere na produção de sentido de uma 

cena. Verifica que uma mesma situação, realizada em andamentos diferentes ou em 

combinações rítmicas diferenciadas, acarreta novas imagens e estímulos para o 

ator/atriz que, desta forma, responde cenicamente de diferentes formas. O tempo-

ritmo, para Stanislavski, relaciona-se com todas os componentes da sua forma de 

trabalho, evocando, assim, as circunstâncias dadas, as memórias emotivas e físicas 

e, dessa forma, extrapola o sentido da ritmicidade da cena, a qual também tem a 

sua importância.  

O estilo realista/ilusionista do Teatro de Arte de Moscou foi, em certa medida, 

rechaçado como forma de representação, abrindo espaço para novas estéticas 

como o simbolismo, o absurdo, o surrealismo, o experimental. Nesse espírito de 

renovação das linguagens artísticas, Meyerhold, discípulo de Stanislavski, trabalhou 

em função de novas formas, rejeitando a psicologia e a identificação com a 

personagem a partir da mimese do Teatro de Arte de Moscou para dar lugar a um 

teatro experimentalista, no qual 

 

[...] o cenário ilusionista é substituído por uma organização funcional posta a 
serviço do virtuosismo corporal do ator; no lugar da interpretação 
psicológica inerente ao naturalismo de Stanislavski, a prática de um 

																																																								
73 Predomina a construção psicológica da personagem a partir de um trabalho focado no plano 
interno da memória, emoção e imagem – processo esse denominado por Stanislavski como “estado 
interior da criação”, no qual, a partir de técnicas e procedimentos como o Se Mágico, as 
Circunstâncias Dadas, a Imaginação, a Concentração da Atenção, a Memória Emotiva, os Objetivos e 
Unidades, a Adaptação, a Comunhão, a Fé Cênica/Sentimento da Verdade, essa construção se dá. 
74 Os procedimentos da primeira fase, baseados em processos mentais a partir de um plano interno, 
ganham implicações de ordem física que, a partir de ações, ampliam a imaginação e a memória – 
uma memória também física ou dos sentidos. Nessa segunda fase, o processo de criação abraça a 
possibilidade de, pela repetição de ações físicas, encontrar os sentidos e as circunstâncias ficcionais.  
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desempenho com máscara que impõe uma tipologia sem individualização – 
mas não necessariamente sem sutileza – e o recurso da pré-representação 
destinada a romper a identificação do espectador e do ator com o 
personagem (ROUBINE, 1998, p.61). 

 

Meyerhold buscou a construção de novos códigos de sentido na interrelação entre 

as artes, sendo que, na música, encontrou um dos principais fundamentos de 

organização e estruturação cênica para a sua proposta de teatro. Ele propõe um 

trabalho de ator enraizado em uma música de fundo para que o ator ou a atriz se 

habitue a construir seu corpo/voz em cima de um ritmo. Para ele, não basta a 

métrica, mas o fluxo rítmico. A música permite ao ator/atriz criar “um tipo de jogo 

que, ligado ao tempo, cria uma co-ritmia” (PICON-VALLIN, 1989, p.7) em suas 

ações.  Na estrutura da música, Meyerhold pretende criar as bases para o jogo, 

criação do ator/atriz, improvisação e concepção cênica do espetáculo. A música é, 

para Meyerhold, “não um fundo, mas a grade de interpretação de uma dramaturgia, 

um ponto de apoio para a composição cênica, um meio de triunfar sobre o 

naturalismo, uma vez que ela coloca em cena um ritmo que rompe com o mundo 

cotidiano” (PICON- VALLIN, 1989, p.1).  

Na perspectiva de descoberta da fisicalidade do corpo do ator/atriz em um trabalho 

do ator/atriz sobre si mesmo, Grotowski e Barba muito contribuíram para o teatro. 

Desde meado do século XX, trabalham uma vanguarda que dialoga com a tradição, 

bebendo e atualizando os pressupostos de um teatro humanizado, nascidos 

estritamente da prática laboral-laboratorial. Grotowski, fundador do Teatro 

Laboratório de Wroclaw, passou por algumas fases em sua trajetória artística. 

Propôs, inicialmente, um Teatro Pobre que preconizava a eliminação de tudo que 

fosse supérfluo na encenação, ou seja, bastava, de fato, existir “o relacionamento 

ator-espectador, de comunhão perceptiva, direta, viva” (GROTOWSKI, 1992, p.17). 

A partir de 1970, Grotowski passa por outras fases denominadas Parateatro, Teatro 

das fontes e Arte como veículo, estabelecendo investigações na fronteira entre o 

teatro e o ritual. Dessa forma, afasta-se da atividade teatral com o propósito de 

encenação de espetáculos.  

Grotowski considerou-se herdeiro e continuador do trabalho de Stanislavski no que 

tange aos estudos das ações físicas. Também teve como referência para suas 

investigações “a Biomecânica, de Meyerhold e algumas técnicas provenientes do 
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teatro oriental, especialmente a Ópera de Pequim, o Kathakali indiano e o Nô 

japonês” (FERNANDINO, 2008, p.63). Sua caminhada levou-o à proposta de uma 

investigação individual do ator/atriz, ou seja, ao desenvolvimento do ator/atriz de 

uma técnica cênica e pessoal desenvolvido pela via negativa, que consiste na 

eliminação de resistências, bloqueios emocionais e vícios de atuação, visando que o 

ator/atriz alcance a sua essência, de onde nasce o impulso, que, no trabalho de 

Grotowski, implica naquilo que é gerador da ação física desde o interior do corpo. Do 

impulso gera a ação que envolve todo o organismo. 

No quesito música, Grotowski defendia que as sonoridades da cena deveriam se 

constituir das possibilidades que o ator/atriz pudesse manejar ou ter necessidade de 

manejar (sua voz, corpo ou tocar um instrumento – com todas as imperfeições 

expressivas) para sustentar o seu ato de desvendamento (ROUBINE, 1998, p.164). 

Ou seja, a música que não fosse produzida pelos atores ou atrizes era eliminada. 

Assim, no seu entendimento, ampliaria a possibilidade de manifestação de uma 

orquestração de vozes e objetos de forma a se constituir na música do espetáculo. 

 

A eliminação de música (ao vivo ou gravada) não produzida pelos atores 
permite que a representação em si se transforme em música através da 
orquestração de vozes e do entrechoque de objetos. Sabemos que o texto 
em si não é teatro, que só se torna teatro quando usado pelo ator, isto é, 
graças às inflexões, à associações de sons, à musicalidade da linguagem 
(GROTOWSKI, 1992, p.19).  

 

Além disso, Grotowski trabalhou muito a voz dos atores e atrizes, na sua exploração 

pela via negativa, e aprofundou-se também na pesquisa das suas ressonâncias 

numa emissão que buscasse as potencialidades expressivas do corpo e da voz.  

De uma sequência de ações físicas e seus impulsos resulta uma partitura. Falar de 

ações físicas em Antropologia Teatral se subentende falar em precisão do ator. 

Como as ações físicas nascem do impulso, é da natureza do impulso resultar em 

precisão. O trabalho da Antropologia Teatral, elaborado por Eugenio Barba, é “o 

estudo do comportamento do ser humano que utiliza sua presença física e mental 

em uma situação de representação organizada segundo princípios que são 

diferentes daqueles da vida cotidiana.” (BARBA; SAVARESE, 2012, p.13). Ou seja, 

é usar o corpo de forma extracotidiana para um trabalho criativo do ator. A essa 

utilização, Barba chama de técnica. “A maneira como utilizamos nosso corpo na vida 
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cotidiana é substancialmente diferente daquela como o utilizamos em situação de 

‘representação’” (BARBA; SAVARESE, 2012, p.15).  

Barba afirma que a utilização do corpo no cotidiano é guiada, geralmente, pelo 

princípio do menor esforço, ou seja, alcançar o máximo de resultado com o menor 

uso de energia. Já na técnica extracotidiana, o que vigora é o princípio do máximo 

uso de energia para se atingir um resultado mínimo (BARBA; SAVARESE, 2012, 

p.16). No entanto, Barba afirma que a utilização do máximo de energia não garante 

a aparição da “vida” do ator em cena, porque para que ela aconteça o corpo do ator 

tem que visar à comunicação. O ator tem que estar com um “corpo-em-forma” para 

que possa informar. Disso difere o virtuosismo de um corpo que utiliza grande 

energia para realizar uma acrobacia, por exemplo. 

A “pré-expressividade utiliza alguns princípios para que o ator-dançarino conquiste 

presença e vida” (BARBA; SAVARESE, 2012, p.228). Ao se colocar um “corpo em 

forma”, busco atingir essa pré-expressividade. A pré-expressividade “se ocupa de 

como tornar cenicamente viva a energia do ator, ou seja, de fazer com que ele se 

torne uma presença que atrai imediatamente a atenção do espectador” (BARBA; 

SAVARESE, 2012, p.228). Barba, em outras palavras, diz que “o ator plasma o 

próprio corpo segundo determinadas tensões e formas, e são exatamente essas 

tensões e formas que desencadeiam os raios no espectador” (BARBA; SAVARESE, 

2012, p.226). Fatores como relação espaço-tempo, energia, impulsos e ritmicidade 

atuam nos princípios pré-expressivos. Além de trabalhar esses elementos, Barba, no 

que diz respeito à voz e musicalidade, labora a voz enquanto sonoridade, 

ultrapassando o seu sentido semântico e cotidiano de entonação e articulação. 

Trabalha sob uma “lógica emotivo-sensorial na emissão dos sons e das frases” que 

contribuía para “potencializar a situação dramática” (BARBA, 1991, p.79). Os 

contrapontos, a fusão entre palavra e som e a prática de instrumentos musicais e 

sua teatralização – sendo os mesmos muitas vezes actantes75 da encenação – são 

recursos trabalhados pelo encenador. 

Para a construção dessa noção de “corpo em forma”, Barba estudou diversas 

culturas, principalmente as orientais. Foi quem mais estruturalmente trouxe-nos as 

																																																								
75 Actante é tudo aquilo que atua, podendo ser um ser humano, um animal, um objeto, outro elemento 
qualquer (a música, por exemplo), de forma que abrigue um discurso e veicule um sentido 
(BONFITTO, 2002, p.132). 
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contribuições da cultura oriental para o teatro do ocidente. Os teatros orientais 

trouxeram a evidência de que uma atitude adequada ao trabalho criativo, embasada 

na ética e na percepção, torna possível as descobertas artísticas (BONFITTO, 2002, 

p. XVIII-XIX). 

 

As conexões entre dimensão interior e exterior na expressão humana, entre 
ética e percepção e a importância do ritmo, forneceram instrumentos que 
contribuíram para o surgimento de sistemas e teorias, essenciais à 
construção de um ator mais consciente dos elementos e da complexidade 
de seu ofício (BONFITTO, 2002, p.XIX). 

 

O século XX, portanto, possibilitou, diante do espírito de inovação, todo o enfoque 

dado a arte do ator/atriz em sua prática de atuação e no desenvolvimento do seu 

corpo/voz para que o ator ou a atriz possa ser criativo/a e autor/a de seus processos 

de criação. Ou seja, para que possa ser um ator-compositor e uma atriz-

compositora. “Como um músico ou um pintor, o ator é um compositor que 

sistematiza procedimentos quando planeja, combina, constrói e executa sua 

partitura de ações” (FERNANDES, 2002, p. XIV). 

As personalidades mencionadas nessa seção constituíram ou influenciaram as 

estéticas teatrais do século XX, construíram parte da história do teatro ocidental 

referente a essa época e são, portanto, referências importantes para a atualidade. 

Todos esses encenadores trabalharam com elementos de musicalidade fazendo uso 

de estratégias e recursos musicais de acordo com cada concepção teatral. Dessa 

forma, a música, de diferentes maneiras, a partir da visão de cada encenador, 

assumia uma função em seus contextos.  

Foi no desenvolvimento desse ator/atriz enquanto consciente de seu ofício e 

enquanto autor de seu próprio processo criativo que o teatro do século XX se 

constituiu em suas propostas. Foi na influência de uma arte sobre a outra que esse 

ator/atriz tomou consciência de um trabalho sobre si mesmo. Foi nesse 

entrelaçamento artístico que a música influenciou as estéticas teatrais e o trabalho 

de ator/atriz ao passo que o teatro influenciou a música a ponto desta assumir uma 

dimensão também cênica. 
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Vale ressaltar que a figura do encenador surge também nesse contexto. 

Inicialmente, o diretor de teatro não podia interferir no que o autor havia escrito, 

tendo que se ater o mais fielmente possível às indicações do dramaturgo. 

 

Nos últimos anos do século XIX ocorreram dois fenômenos, ambos 
resultantes da revolução tecnológica, de uma importância decisiva para a 
evolução do espetáculo teatral, na medida em que contribuíram para aquilo 
que designamos como o surgimento do encenador. Em primeiro lugar, 
começou a se apagar a noção das fronteiras e, a seguir, a das distâncias. 
Em segundo, foram descobertos os recursos da iluminação elétrica 
(ROUBINE, 1998, p.19). 

 

Com o caráter de rupturas, aberto pelo movimento modernista, o diretor passou a 

criar, a construir e desconstruir livremente, podendo deturpar o texto, podendo não 

usar texto, podendo construir um texto coletivamente com os atores e atrizes, entre 

outras possibilidades. Isso potencializou que o ator e a atriz pudessem pensar sobre 

si e sobre seu processo criativo no teatro. Também o fato da abertura de fronteiras 

com maior facilidade de deslocamentos, permitiu que o conhecimento teatral fosse 

sendo compartilhado, o que gerou incrementos ao trabalho do ator/atriz. 

 

[...] percebe-se que essa tomada do poder pelo encenador resultou 
extraordinariamente favorável ao florescimento e à renovação da arte do 
ator, mesmo se colocou em xeque, e acabou sem dúvida arruinando, o 
status do astro e da vedete. Se até o fim do século XIX era a personalidade 
singular e excepcional de um determinado intérprete que se impunha, 
conforme o caso, contra uma técnica essencialmente constituída de receitas 
que cada geração herda da anterior e transmite à que se segue, o século 
XX permitiu ao ator descobrir verdadeiramente a riqueza e a variedade dos 
recursos e dos meios de que ele dispõe (ROUBINE, 1998, p.170). 

 

Essas perspectivas de um trabalho permanente do ator/atriz foram sendo 

valorizadas numa espécie de treinamento de seu corpo/voz. Esse corpo/voz é o 

instrumento do ator/atriz. Um ator da biomecânica de Meyerhold, sobre a prática 

costumeira de treinar e fazer exercícios, tendo a música clássica como base da 

criação, disse: “Era, continua Sverdlin, como se distribuíssemos nossos movimentos 

sobre a música. Sem ilustrá-la, vivíamos nessa música [...]. Como o violinista tem 

seu instrumento, o pianista seu piano, o ator tem a si mesmo" (PICON-VALLIN, 

1989, p.5).  
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É nesse contexto que o ator ou a atriz, hoje, ocupa um lugar de ator-

compositor/atriz-compositora. Ocupa um lugar no qual trabalha sobre o seu 

corpo/voz em direção a qualquer estética e poética, podendo trazer a tradição ou a 

contemporaneidade para a sua prática artística.  

 

2.3 ATOR-COMPOSITOR-CONTEMPORÂNEO 

 

Nessa investigação, trago a influência da música de vanguarda do século XX e suas 

repercussões no século XXI, como forma de permitir novas experimentações no 

campo do teatro; no trabalho vocal do ator/atriz e na cena, por consequência. A 

música contemporânea é um recorte e uma escolha a ser usada como estímulo para 

o trabalho vocal do ator/atriz e para construções de linguagens, composições e 

repertórios. Esse é o material que pesquiso e procuro desenvolver nessa tese.  

Penso que, por ser a música contemporânea uma arte que conduz o ouvinte para o 

estranho, o atonal, o lugar não comum, o imprevisível, ela vai suscitar no ator/atriz, 

que a escuta e a aprecia, respostas também imprevisíveis e inusitadas. Pode-se 

responder qualquer coisa ao se deparar com um estímulo imprevisível. A música 

contemporânea, que rompeu com os padrões da música tradicional ocidental, pode 

finalizar da maneira mais inesperada, pode não ter melodia, pode não ter uma 

harmonia definida, pode usar de qualquer material sonoro para se fazer a música, ou 

seja, nela cabe um mundo infinito de possibilidades que pode obedecer a uma lógica 

não previsível e indeterminada. 

Com isso, passei a me perguntar: qual a diferença para o ator ou a atriz, no seu 

processo de criação, ter o estímulo da escuta de uma valsa tradicional ou um 

samba, por exemplo, a ter o estímulo da escuta de uma música aberta, atonal, com 

muito ruído – uma música contemporânea? 

De que modo uma música menos regular ritmicamente, que não tem uma forma 

muito estabelecida, que pode variar em tonalidades, que pode ir para sonorizações 

que não tem uma linha melódica definida, que pode beirar explorações vocais e 

sonoras estranhas, vai contribuir para um processo criativo do ator/atriz numa 

proposta de um artista compositor? 
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O ator-compositor, nessa seara de busca pela sua voz-música, sob a ideia de que 

todo e qualquer som, gesto e silêncio pode ser exploração de sua musicalidade, 

imprime, no seu processo criativo, uma música que ele compõe ao vivo, na 

experimentação e pesquisa de sua voz-corpo-em-vida. Questiono, no entanto, se 

esse recorte de um trabalho sobre sonoridades contemporâneas leva à possibilidade 

de trabalhar-se somente com modos de teatralidades mais contemporâneas e 

experimentais ou aplicar-se-ia também a um processo de trabalho com estilos mais 

tradicionais de teatro? E ainda como o ator/atriz pode ouvir a sua musicalidade 

quando sob outro estímulo musical? 

Entendo que a música tradicional está amarrada a referências diretas e 

padronizadas, dando à obra um sentido mais restrito. A música aberta é indefinida e 

livre de referências, o que permite a quem a escuta criar um sentido próprio e 

associar a referências diversas, criando imagens. Além de ter também o ponto 

chave de oportunizar descobertas de registros vocais que não fazem parte do 

repertório próprio do ator/atriz no momento em que ele/a entra em contato com a 

música aberta, a qual pode conter todo e qualquer som, numa ampla gama de 

timbres, alturas e registros. 

Diante disso, por acreditar na importância do ator/atriz em trabalhar a musicalidade 

para o seu desenvolvimento como artista, pude conduzir essa pesquisa no intuito de 

aprofundar e ampliar essa musicalidade, trabalhando também na vertente da música 

não tradicional. Nessa empreitada, dois nomes reforçaram essa ideia e me ajudaram 

a formatar essa problemática: Meredith Monk (1942) e Demetrio Stratos (1945-

1979). 

 

2.3.1 Meredith Monk e Demetrio Stratos 

 

Artistas visuais fazendo coreografias, poetas fazendo música, dramaturgos fazendo 

esculturas... Cada um, da sua forma, ultrapassava as fronteiras da arte. Foi nesse 

ambiente frutífero que surgiu Meredith Monk, quem conheci em Portugal, como 

relatado na seção introdutória, e quem influenciou a minha decisão por seguir nessa 

linha de pesquisa. Monk foi bastante influenciada por todo esse cenário músico-

teatral e suas composições são, na maioria das vezes, cantos sem palavras e 
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vocalizações com gritos, gemidos e outras formas de expressões. Sua obra inclui 

peças musicais, filmes, óperas, performances, instalações e espetáculos teatrais. 

Para ela, suas criações são parte de um projeto artístico maior que abrange os 

papéis da voz na sociedade contemporânea. A voz, para Monk, é um princípio de 

onde toda a sua criação nasce e é considerada por ela “uma linguagem em si 

mesma, com uma capacidade de expressão que vai além dos limites das palavras e 

de uma visão tradicional da música no ocidente” (FALBO, 2013, p.15). 

Monk busca a voz como canal de expressão para sentimentos que não consegue 

traduzir em palavras. Ela é a linguagem em si mesma. Essa forma de conduzir suas 

composições fez-me entender que esse fundamento é o que busquei também nessa 

pesquisa: encontrar uma voz que é mais do que se pode dizer. 

 

A exploração das possibilidades expressivas da voz levou Monk a 
desenvolver uma abordagem que considera o som vocal muito além do 
papel cotidiano de veículo para a linguagem. Ao extrapolar as fronteiras da 
fala, e da palavra cantada a artista abre caminhos para a expressão de 
“emoções para as quais não temos palavras”, para que a voz seja usada 
como “ferramenta para descobrir, ativar, relembrar, revelar, demonstrar uma 
consciência pré-lógica/primordial”, e para explicitar toda a corporeidade 
presente na voz, buscando “a voz que dança, a voz tão flexível quanto a 
coluna” (FALBO, 2013, p.26). 

 

Considerada uma das pioneiras da arte inter/transdisciplinar na procura de “novas 

formas entre as rachaduras” numa combinação de sons, movimentos, teatralidades, 

mídias, canções e instalações, há, na raiz de seu trabalho, a exploração de uma voz 

como um instrumento que comporta uma linguagem expansiva e universal que está 

para além das palavras. Suas composições quebram com o convencional numa 

forma de dissolução entre as fronteiras artísticas que contém a crença da conexão 

criativa entre todas as formas de arte e de expressão. “A maior parte de suas 

criações abrange o território da intersecção entre as artes, porém com forte ênfase 

na composição musical e na utilização da voz como instrumento principal” 

(STOROLLI, 2017, p.80). Sua obra é nutrida pelo compromisso com a expressão do 

essencial da existência humana.  

Monk afirma ter percebido o sentido e o sentimento de quão antiga é a voz, o 

primeiro instrumento humano. Isso trouxe para ela a certeza de que a raiz da voz 

está antes da linguagem; é a voz como expressão humana. Ela sempre se 
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expressou vocalmente entendendo uma voz conectada ao corpo e, desde cedo, 

Monk, por ter uma limitação corporal, aprendeu que a sua voz podia ir para além de 

seu corpo. Seus primeiros aprendizados, ainda criança, foram a partir da ginástica 

rítmica de Dalcroze.  

Monk fez todo o tipo de experimentações numa época em que o espírito era este: 

expandiu seus alcances para alto e para baixo; experimentou ideias cinéticas, ou 

seja, o que seria uma voz espiral, uma voz saltitante, uma voz caindo, em queda, 

entre outras; explorou o que seria uma canção que ri em termos de gestos vocais; 

pesquisou como traduzir em termos vocais o riso e o choro na música, por exemplo, 

e descobriu diversas maneiras diferentes de se chegar a esses encontros. Nas suas 

performances, sempre há o corpo em movimento. O senso do som no espaço e do 

corpo em conexão com a música foram sempre pressupostos para as práticas de 

Monk. 

Monk traz a imagem de uma árvore com dois grandes galhos principais como 

analogia ao seu trabalho, o qual tece diferentes linguagens numa arte única. Um 

galho é a música e a voz, considerando-as eventos teatrais – com atenção ao como 

se está no palco, ao gesto, à luz, ao figurino etc.; no outro galho, estão as formas 

composicionais ou formas interdisciplinares que são a tecelagem de diferentes 

modos perceptivos e de concepção da obra, seja filme, ópera, instalação, peças 

musicais e teatrais, etc. Monk está sempre preocupada em fazer poesia para o 

sentido da sua obra, costurando cada elemento em alguma conexão com o outro. 

Seu trabalho contém a ideia de se esculpir o tempo, comprimindo-o, estendendo-o, 

usando o tempo como um elemento. Além desse aspecto, sua obra traz “a 

relativização das categorias, a atuação em espaços não convencionais, o uso da 

arquitetura como estrutura, a mixagem de linguagens e a proposta de novas formas 

de percepção” (STOROLLI, 2017, p.79), na qual a memória se torna parte da 

experiência. Como exemplo do trabalho de Monk, coloco um trecho do solo 

Education of the Girlchild que pode ser visto na faixa 21 do DVD e no hiperlink 

<https://youtu.be/6MoGk-dr3fA>. 

O solo Education of the Girlchild foi originalmente interpretado por Meredith Monk na 

primavera de 1972 e, posteriormente, tornou-se parte II da Education of the Girlchild: 

an opera, que estreou em novembro de 1973 e incluiu um elenco de nove 
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performers. É um trabalho poético que conjura ciclos de crescimento e 

transmutação, explorando arquétipos do feminino e do masculino. Vejo, no trabalho 

de Monk, uma exploração da voz/corpo, sem uma preocupação semântica da voz, 

numa experimentação vocal que busca um sentido pelo som não verbal e pela 

imagem que dele se constrói. Há toda uma criação de mundo pensada para a 

construção da composição que só se completa quando se escuta e se vê a obra.  

Outro exemplo que coloco aqui e que evidencia as múltiplas linguagens de Monk 

que se imbricam umas nas outras é a performance intitulada 16 Milimeter Earrings 

(1966). Para Monk, essa obra é um importante trabalho do início de sua trajetória 

artística. É uma performance viva, com filmes, cuja ideia de Monk é projetar as 

imagens de forma que todo o espaço fosse como uma tela de pintura e as imagens 

fossem parte dessa tela. Uma das imagens era projetada numa grande cúpula que 

Monk tinha na cabeça de forma que ela parecesse ter uma cabeça gigante com um 

rosto projetado nela. 

Dez anos depois dessa performance ao vivo, gravou-se o filme homônimo sobre 

essa obra de Monk sob a direção de Robert Withers, que, segundo Monk, continha 

propostas um tanto diferente da performance original. Nesta havia o elemento 

sonoro do loop de fundo que reproduzia o que havia sido cantado minutos antes, 

somando sons em camadas gradativamente. O filme não se utilizou desse recurso, 

deixando momentos de silêncio. 

Para Monk, essa obra proporcionou uma forma de ela construir rimas visuais, como 

por exemplo, a imagem do fogo de papel em movimento a dar a imagem da chama, 

o cabelo dela enorme e vermelho, a boneca e a efígie a queimarem – todas essas 

texturas provocavam um tipo de experiência poética. A obra foi pensada na poesia 

das imagens e não numa construção narrativa. O trecho desse filme pode ser visto 

na faixa 22 do DVD e no hiperlink: <https://youtu.be/77_rYvWaGqg>. 

As ideias e obras de Monk convergiam, em algum grau, com as do músico e 

compositor Demetrio Stratos, quem conheci nas pesquisas iniciais sobre voz para 

este doutorado e que alavancou o desenrolar dessa pesquisa. Para com eles, tenho 

uma identificação estética e uma afinidade, que beira o afetivo, com a proposta de 

trabalho desses artistas.  
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Demetrio Stratos, egípcio, filho de pais gregos, tendo vivido após os 17 anos na 

Itália, onde fez parte de alguns grupos de Rock’n Roll, sendo o Area – International 

POPular Group o seu principal, fundado em 1972. Em 1970, passa a pesquisar a 

voz de forma mais intensa muito por conta da observação dos balbucios de sua filha 

recém-nascida. Ele percebeu que, para adquirir a linguagem, a criança perde sua 

riqueza sonora. Isso vai influenciar bastante a poética de Stratos que adentra uma 

pesquisa intuitiva da voz em perpétuo recuo, não verbal e intraduzível, mas 

verdadeiro e transparente. 

Em 1974, aproxima-se das composições de John Cage e de suas ideias. Em 1976, 

grava seu primeiro trabalho solo, oriundo de sua pesquisa vocal. Em 1978, realiza 

alguns trabalhos ao lado de John Cage e Merce Cunningham e grava outros 

trabalhos solo. Sua pesquisa vocal deu origem a inúmeros experimentos vocais que 

geraram composições a frente do seu tempo. Stratos desenvolveu várias técnicas 

inclusive a dos cantos harmônicos, realizando diplofonias, trifonias e quadrifonias, ou 

seja, a capacidade de produzir dois, três e até quatro sons simultaneamente 

(multifônicos) usando apenas a voz humana como instrumento. No entanto, teve 

pouco tempo de vida, vindo a falecer com trinta e quatro anos (EL HAOULI, 2000). 

Como “arqueólogo da voz”, Stratos pesquisou a voz e não “por meio da voz”, assim 

como se pesquisa o som e não com o som, e Bausch dança no corpo e não com o 

corpo. Um arqueólogo, “utilizando processos como coleta e escavação, estuda os 

costumes e culturas dos povos antigos através do material (fósseis, artefatos, 

monumentos, etc.) que restou da vida desses povos” (HOUAISS, 2001, p.293). 

Stratos, portanto, estuda a voz que existiu em todos e nos antepassados, e que a 

todos desconhecem, porque a bloqueiam a partir da inserção na linguagem do 

mundo “esterilizante”. “Ouvir Stratos é ouvir a contragosto, engolir os sons e os 

ruídos que fizemos em nossa infância. É, sobretudo, ouvir a voz (e não por meio 

dela), religando-nos ao corpo da Terra em plena era da repetição e da 

multifacetação da informação” (EL HAOULI, 2002, p.100). 

 

É na perspectiva do ruído que a voz de Stratos atua. Ele libera 
propositadamente a explosão de sons prestes a se formar de uma garganta 
que inaugura o próprio espaço de sua criação. A cada sopro verificamos o 
nascimento ou a aparição de algo interdito. Ao mesmo tempo, 
reconhecemos, nessa voz, a voz de cada um de nós, carregada de 
expressividade e proibição – a proibição do ruidoso é transgredida, levada à 
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comunicação e, logo, a uma estética do tacitamente aceito (EL HAOULI, 
2002, p.99). 

 

Mais do que arqueólogo da voz, El Haouli considera Stratos um “anarqueólogo da 

voz”, “um pesquisador da voz na contemporaneidade, um arqueólogo dos espaços 

tomados pela ‘voz funcional’” (2002, p.49). Stratos considerava que a voz perdia sua 

riqueza quando adquiria a linguagem verbal. Isso o fez pesquisar sua voz mais 

primordial o que gerou o conceito de voz-música. Ele rompe com a voz cotidiana e 

limpa o território da voz de qualquer significado inabalável que gera uma 

interpretação única e definitiva. Rompe com o modelo. A voz de Stratos pede a 

improvisação e o caráter irrepetível e mutável; daí a sua identificação com os 

happenings. 

Como exemplo da obra de Demetrio Stratos, trago a música Flautofonie Ed Altro, do 

disco Cantare la voce, de 1978, que pode ser ouvida na faixa 23 do DVD e no 

hiperlink <https://youtu.be/IZmaIdiS2uc>. Essa obra traduz bem o trabalho de 

Stratos. Em Flautofonie, conforme análise de El Haouli (2002), há duas vozes que, 

por meio de um princípio imitativo, dialogam numa espécie de cânone, sendo que a 

segunda voz não atinge um lugar de autonomia e polifonia em relação à primeira 

voz, tampouco de subordinação e acompanhamento da primeira linha melódica. 

Logo ela fica na indefinição, causando certo estranhamento que é reforçado pela 

variação que ela traz em ser linha melódica (numa tessitura grave) e ruído ao 

mesmo tempo. A primeira voz tem uma tessitura aguda e predomínio do uso das 

vogais num som mais puro e limpo. A segunda voz parece querer viver da primeira 

voz, traduzindo um jogo de espelho que transita entre a alegria e expansão da 

primeira voz e a dor e a obscuridade da segunda. Demetrio, nessa obra, consegue 

deixar clara a sua ideia: a voz não deve ser uma repetição da mesmice e da 

“máquina esterilizante”, mas, sim, uma repetição por meio da diferença e do 

estranhamento para que ela possa encontrar os caminhos de uma voz livre, inteira e 

múltipla. 

Monk e Stratos têm pontos em comum e, por isso, acredito ter sido por essa razão 

que considerei os dois como os grandes influenciadores da minha prática e 

pensamento no que tange a essa pesquisa. “Ambos são ‘arqueólogos da voz’ e 

buscam elementos técnicos e espirituais – conforme o caso – nas produções étnicas 
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para expressar sua compreensão de mundo e da existência” (EL HAOULI, 2002, 

p.102). Monk e Stratos, além dessa dimensão étnica, buscam uma voz em sua 

dimensão performática e corporal, incorporando outras artes nos seus fazeres 

artísticos. Há uma grande teatralidade em suas performances e composições. 

Ambos parecem estar conectados nessa procura íntima de uma voz que, antes 

mesmo de se constituir, já existia.  

Todos esses compositores, encenadores e artistas citados até então tiveram 

influência sobre essa pesquisa ou situando-a, ou inspirando-a, ou até mesmo 

conduzindo-a. Portanto, na seção que se segue, tecerei considerações sobre a 

importância de se trabalhar a musicalidade no ator e na atriz, partindo das minhas 

experiências como atriz, professora e pesquisadora. Para tanto, proponho um 

esboço pessoal de como laborar tal musicalidade, baseando-me em princípios que 

considero importantes. Corri o risco de, às vezes, assumir, inclusive, um tom mais 

descritivo no discurso, ao minuciar uma maneira particular de realizar exercícios no 

ensino da sala de aula. Abordo, então, o trabalho da musicalidade no ator/atriz a 

partir dos princípios estruturantes para mim e coloco-me também no lugar da 

experiência nos aprendizados que busco para a minha trajetória como atriz e 

professora. Mais para o fim da próxima seção, abordo uma experiência com uma 

turma da ETUFBA que foi o início do delineamento de um trabalho com a música 

contemporânea, e que me ajudou a construir os dois experimentos que constituem a 

parte prática desta pesquisa. 
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3 VOZ/CORPO E MUSICALIDADE: PRINCÍPIOS DE UM TRABALHO  

 

Qualquer frase que eu diga não deve 
ser entendida como uma afirmação, 

mas como uma pergunta. 

Niels Bohr ([19--] apud BARBA, 2010, 
p.7) 

 

Trago aqui, nesta seção, a coluna vertebral do meu eu-artista-docente-

pesquisadora. Trago a poética do sujeito que sou e que carrega consigo toda a 

trajetória descrita nas seções anteriores. Aqui debruço-me sobre a voz para a cena e 

sua já inata característica musical, sobre como trabalhá-la e como ampliar a sua 

percepção. No ambiente de fronteira entre o teatro e a música, no qual me proponho 

trabalhar a voz para a cena, a música, portanto, é um elemento importante desta 

pesquisa. Mais especificamente, à apreciação da música contemporânea coube uma 

função metodológica.  

Como fazer um trabalho vocal a partir da musicalidade como estímulo? Em que, 

afinal, consiste a musicalidade no teatro? A musicalidade, de variadas formas, foi o 

motor dessa investigação. Pela musicalidade, pesquisei uma forma de contribuir 

para que o aluno/ator e aluna/atriz pudessem trabalhar o texto e a cena, valorizando 

a sua estrutura não verbal numa perspectiva de integração corpo/voz do ator/atriz. 

Pela musicalidade, o ator/atriz é capaz de trabalhar a partir de outros actantes, como 

forma de construir seu processo criativo. Pela musicalidade, pude entender que o 

aluno/ator e a aluna/atriz podem se capacitar para ser um sujeito artista polifônico76. 

Pela musicalidade, trabalha-se a voz falada. Pela musicalidade, o silêncio, o ruído e 

a dissonância podem ser ressignificados. Tais pressupostos embasaram a 

caminhada desta pesquisa e desembocaram nos experimentos realizados. 

Portanto, retomo aqui minha inquietação já mencionada anteriormente: como o 

ator/atriz pode elaborar um trabalho vocal, tendo a música como força motriz e 

matriz de um processo de construção de uma voz-corpo-em-vida? Para tal, acredito 

																																																								
76 Esse termo é usado a partir do conceito de polifonia que Ernani Maletta (2016) pega emprestado 
da música para o teatro a fim de considerar o que seria um ator polifônico. Aquele que é múltiplas 
vozes: é seu corpo/voz em ação, é a música, é o seu “personagem” com o figurino, é o espaço com 
seu cenário e luz, é o texto (seja ele qual for) que quer ser comunicado, entre outras que compõem a 
cena. Quando me referir ao termo polifonia, nesse trabalho, estarei me amparando na ideia de 
polifonia no teatro, conforme defendido por Maletta. 
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ser imprescindível trabalhar a musicalidade no ator/atriz. Esta pesquisa aborda uma 

forma de trabalho vocal a partir da musicalidade como estímulo. Busquei construir 

uma poética de trabalho da musicalidade nos atores/atrizes e de como desenvolvê-

la, ampliando, inclusive, a noção de música e trazendo a consciência da mesma 

para o uso na prática teatral e, mais especificamente, na voz para a cena. Pesquisei 

uma poética de como trabalhar a voz-corpo-em-vida polifônica e musicalmente. 

Ressalto que essas inquietações vêm da minha condição de atriz e professora de 

teatro no curso universitário de formação de atores, diretores e licenciados em Artes 

Cênicas. Por acreditar na importância do trabalho da musicalidade no ator/atriz, 

colocando-me no lugar da atriz que busca esse aprimoramento, debruço-me nessa 

investigação na busca de uma maneira de se trabalhar esse aspecto. Esta tese de 

doutorado é uma sistematização do conhecimento que venho adquirindo até aqui e 

representa a abertura para um possível trabalho da atriz/ator sobre si mesmo nessa 

seara de conhecimento. É uma concepção de uma poética vocal pelo viés da música 

que pude organizar como uma proposta de treinamento para o ator/atriz.  

Não busco sistematizar uma transmissão de técnicas, mas refletir sobre uma forma 

de como trabalhar através de um conhecimento do qual me apropriei através das 

experiências. Concordo com Grotowski quando ele ressalta que “Nosso caminho é 

uma via negativa, não uma coleção de técnicas, e sim erradicação de bloqueios” 

(GROTOWSKI, 1992, p.15). Minha busca é trabalhar-me também na perspectiva de, 

numa experiência em sala de aula, oferecer a possibilidade a cada um – aluno/ator e 

aluna/atriz – de procurar a superação das suas limitações e bloqueios, fortalecendo 

as suas descobertas. A poética vocal desenvolvida nessa tese se serve da via 

negativa para seu desenvolvimento. Esse trabalho – e toda a dimensão que ele 

pode alcançar – não se resume a um semestre em sala de aula, mas a um trabalho 

de uma vida inteira. Assim também eu, enquanto atriz, procuro fazer o mesmo. 

 

Todos os exercícios que constituíam apenas uma resposta à pergunta: 
“Como se pode fazer isso?”, foram eliminados. Tornaram-se, então, um 
pretexto para elaborar uma forma pessoal de treinamento. O ator deve 
descobrir as resistências e obstáculos que o prendem na sua forma criativa. 
Assim, os exercícios adquirem a possibilidade de sobrepujar os 
impedimentos pessoais. O ator não se pergunta mais: “Como posso fazer 
isto?” Em vez disto, deve saber o que não fazer, o que o impede. Através de 
uma adaptação pessoal dos exercícios, deve-se encontrar solução para a 
eliminação desses obstáculos, que variam de ator para ator. (GROTOWSKI, 
1992, p.107-108). 
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Os exercícios servem para a pesquisa individual de cada ator/atriz na busca de uma 

voz/corpo que se reconheça pelo sensorial e por outros níveis de percepção que não 

meramente o racional. Os exercícios não são um treinamento de mera repetição, 

eles são um caminho para a expressão do mais íntimo a partir de desbloqueios e 

desconstruções do que o corpo/voz está acostumado a fazer. Assim, proponho 

colocar o ator/atriz em desafios em relação a si mesmos, em zonas desconhecidas, 

para que encontrem os seus caminhos de expressão mais verdadeira e pessoal, e 

assim tocar o outro e a si mesmo. 

Fazendo uma compilação do que desenvolvo na então busca por caminhos para um 

trabalho de voz para a cena através da musicalidade, pude, enquanto atriz e 

professora, organizar em cinco os princípios estruturantes na minha poética: a VOZ-

CORPO-EM-VIDA, a ESCUTA ATIVA, a POLIFONIA, a ATITUDE CRIACIONAL e a 

DISSONÂNCIA. Todos esses princípios estão interligados e amparam o eixo 

estruturante do trabalho de voz, para o qual todos convergem – a musicalidade. No 

meu entendimento de trabalho, um não existe sem o outro. Eles se articulam na 

preparação do ator/atriz e na construção de poéticas e processos criativos. 

É assim que organizo esta seção, mergulhando nesses princípios estruturantes e 

discorrendo sobre a musicalidade para o trabalho de voz/corpo do ator/atriz. Diante 

de todos esses pressupostos que me inquietam enquanto professora e atriz, dedico 

esta seção para tratar de como construí, em pesquisa individual e em sala de aula, 

esse trabalho comigo e com os alunos/atores e alunas/atrizes, baseado em tais 

princípios, a partir de experiências. Mesclo atividades e formas de atuar em sala de 

aula com os ensinamentos que aprendi com pessoas referenciais para mim: Roberta 

Carreri, Ariane Mnouchkine, Jean-Jacques Lemêtre, Meredith Monk, Ernani Maletta, 

Laila Garin, Alfredo Del Penho, Lucas Ciavatta, Fernando Barba. Tenho também em 

Constantin Stanislavski, Jerzy Grotowski e Eugenio Barba as referências que 

tangenciam uma abordagem mais contemporânea. 
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3.1 AS EXPERIÊNCIAS E OS CINCO PRINCÍPIOS  

 

A sistematização de procedimentos metodológicos de uma prática de aprendizado 

em voz para o teatro torna-se relevante por possibilitar a troca de experiência nesse 

campo de conhecimento. Esses espaços de reflexão e de registro de pesquisas 

podem criar interlocuções entre o teatro e outras áreas, solidificam experiências e 

conhecimentos, deixando registros de práticas que serão reinventadas e nunca 

reproduzidas.  

No caso aqui, há uma especificidade de um trabalho vocal/corporal aliado à 

musicalidade. O teatro, ao longo da sua história, apresenta uma significativa e 

diversa relação com a música, considerando a sua presença em diversas poéticas 

teatrais. A existência da música amparando as estéticas teatrais, cada qual à sua 

maneira – o que foi brevemente evidenciada na seção anterior –, revela a relação 

dialógica entre a música e o teatro. 

Os tópicos que se seguem estão organizados nos princípios por mim estabelecidos 

para trabalhar a voz/corpo e musicalidade no teatro, ou seja, a sua relação dialógica 

por mim proposta. 

 

3.1.1 Voz-corpo-em-vida 

 

VOZ e CORPO são totalmente CONECTADOS. Eugenio Barba, em seu livro Além 

das ilhas flutuantes, traduz essa certeza com muita poesia e clareza quando diz:  

 

A voz como processo fisiológico envolve todo o organismo e o projeta no 
espaço. A voz é o prolongamento do corpo e nos dá a possibilidade de 
intervir concretamente também à distância. Como uma mão invisível, a voz 
parte do nosso corpo e age, e todo o nosso corpo vive e participa desta 
ação. O corpo é a parte visível da voz e pode-se ver como e onde nasce o 
impulso que, no fim, se transformará em palavra e som. A voz é corpo 
invisível que opera no espaço. Não existem dualidades, subdivisões: voz e 
corpo. Existem apenas ações e reações que envolvem o nosso organismo 
em sua totalidade (BARBA, 1991, p.56). 

 



118	

	

Voz é corpo. Corpo é voz. É uma unidade orgânica. Diante disso, do mesmo modo 

que posso trabalhar o corpo/voz em treinamento para pensar com o mesmo e, dessa 

forma, não haja a dicotomia corpo/mente e pensamento/ação, assim também posso 

trabalhar em treinamento para que qualquer vestígio de dicotomia corpo e voz seja 

apagado. 

 

O treinamento é uma base para o ator, como o fato de saber usar martelo e 
cinzel é a base para um escultor. O ator deve então conseguir usar as 
habilidades adquiridas em treinamento para tornar crível a própria presença 
em cena, assim como o escultor usa sua habilidade em manejar o martelo e 
o cinzel para criar esculturas que existam eternamente em vida. [...] A 
finalidade do treinamento é ajudar o ator a ter credibilidade em cena, 
realizando ações de maneira real e não mecânica, ou seja, evitando a mera 
repetição, mas habitando a cena, modulando-a, fraseando, desfrutando 
(CARRERI, 2011, p.182-183). 

 

Nesse sentido, cabe ao ator/atriz realizar ações físicas e vocais de maneira real, 

habitando toda a cena e desfrutando-a. Para isso, corpo e voz têm que ser um só e 

precisam estar livres. A voz reflete o corpo que reflete a voz que reflete o corpo que 

reflete a voz que...  

Grotowski observa, nos trabalhos em que se treina buscando dominar signos do 

corpo e desenvolver agilidade extrema em movimentos específicos, que falta a 

expressão nos “pequenos movimentos”, nos “sintomas da vida”; falta a manifestação 

expressiva do pessoal e do criativo do ator (2007, p.169). Grotowski se interpela 

sobre “[...] o fato de que muitos mímicos extraordinários tenham a voz bloqueada 

porque, nesse modo de trabalhar [referindo-se a esse trabalho mecânico e 

impessoal], o uso do movimento estruturado, ‘artificial’, bloqueia os impulsos do 

corpo. E a voz é a extensão dos impulsos do corpo” (2007, p.164). Nesse modo de 

trabalhar, “o corpo não é liberado”, o “corpo é domesticado” e “o que precisa fazer é 

liberar o corpo, não simplesmente treinar certas zonas. Mas dar ao corpo uma 

possibilidade. Dar-lhe a possibilidade de viver e de ser irradiante, de ser pessoal” 

(GROTOWSKI, 2007, p.170).  

É nesse sentido que defino voz-corpo-em-vida como um dos princípios para o 

trabalho de um ator-compositor-contemporâneo. É importante que se tenha um 

corpo/voz teatralmente vivo, com presença cênica, para que seu corpo possa ser 

gesto-música também. Um corpo/voz extracotidiano que esteja dilatado em 
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presença do ator/atriz. A voz-corpo-em-vida é uma voz/corpo em cena, dilatado e 

em presença. 

Mônica Montenegro77 entende o trabalho de voz expressivo para o ator/atriz também 

a partir de um corpo que está em relação e em interação constante com a voz. Parte 

de uma tríade que se interrelaciona – apoio, energia e espaço – para trabalhar a voz 

expressiva que ocupa um lugar no corpo do ator/atriz e no espaço além dele. Por 

isso, a relação e a conexão corpo/voz é tão imprescindível. A voz percorre o corpo 

numa exata consciência de qual espaço ele ocupa. Para Montenegro, 

 

Quando ocorre o equilíbrio entre a quantidade de energia na sonorização e 
o aproveitamento dos espaços corporais para ampliação da voz se produz a 
“voz dilatada”. Essa é uma voz com grande ressonância, que se desprende 
do corpo sem pressão ou esforço e com grande capacidade de movimento 
externo, e que permite construir percursos de propagação no espaço. Pode 
possuir locações corporais reconhecíveis, ou estar desprendida do corpo a 
ponto de “materializar” espaços externos específicos (MONTENEGRO, 
2012, p.78). 

 

O corpo/voz em relação é esse corpo/voz integrado e dilatado em potência cênica, 

em-vida. Numa ação, o corpo todo está envolvido, e não somente algumas “zonas”. 

O peso de um objeto faz o corpo todo se manifestar, como por exemplo, ao levantar 

a cadeira com uma mão, o corpo todo necessariamente é mobilizado e responde em 

causalidade para manter a conexão, o equilíbrio, o tônus, entre outros aspectos. É 

um exemplo palpável de algo que mobiliza outro algo. No corpo/voz em relação isso 

também acontece. Um corpo em posições diferentes gera repercussões na voz. 

Encontrar as passagens e aberturas para os percursos sonoros se faz necessário. 

Um som emitido gera fisicamente modificações num campo mais sutil de percepção. 

Um som sugere também que o corpo reaja a ele para um melhor preenchimento 

desse espaço sonoro interno e externo. O som precisa encontrar um espaço de 

alocação. A relação é no campo do sutil... O corpo expressivo facilita a passagem 

sonora, permite que ela aconteça na sua plenitude. Mônica Montenegro aborda essa 

relação sensível que é o corpo/voz: 

 

																																																								
77 Fonoaudióloga, terapeuta vocal e pesquisadora da voz cênica, trabalha com formação do ator e 
atriz e preparação de elenco teatral. É integrante do LAVRARE e professora da Escola de Artes 
Dramáticas (USP). Já trabalhou com Antunes Filho e Teatro da Vertigem, entre outros. 
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Não é apenas a voz que está conectada ou precisa do corpo, mas também 
o corpo encontra-se sempre em relação com ela. À medida que o trabalho 
evolui é possível reconhecer na integração desses dois universos a 
potência que é utilizar-se de um para sensibilizar o outro (e vice-versa) e a 
dimensão desse território expressivo para construções poéticas 
(MONTENEGRO, 2012, p.78). 

 

A voz caminha junto com esse corpo em ação e expressão. Quando o corpo do 

ator/atriz age no espaço, ele traz consigo a voz e a lança nesse mesmo espaço – 

pois são uno, mobilizando-a em resposta. O mesmo acontece na direção contrária – 

voz mobiliza corpo. Não se dissociam, mas podem agir independentemente – um 

potencializando o outro. Um impacta no outro. 

Falo de um corpo em ação inclusive na imobilidade. Barba considera que o 

verdadeiro treino não está no movimento, mas na imobilidade. Há uma grande 

importância nas pausas (CARRERI, 2011, p.117). Mas, nessas pausas, não se pode 

morrer. Tem que se manter vivo. “A energia tem que ficar suspensa numa 

imobilidade em movimento” (BARBA, 2012, p.79). Daí vem o seu conceito de sats.  

Carreri explica o termo, que em norueguês significa “impulso”, como “a intenção de 

executar uma ação precisa” (2011, p.47). Ela refere que, ao acumular energias 

mentais, e, consequentemente, físicas, para executar um salto, ela passa a estar em 

posição de sats. Se suas pernas estão hiperestendidas, não cria condições de estar 

em sats. “Estar em posição de sats me permite reagir e mudar de direção a qualquer 

momento. Ser imprevisível. Estar em posição de sats implica estar presente no 

momento” (CARRERI, 2011, p.47). 

  

Pina Bausch reafirma frequentemente o quanto é importante para o 
bailarino saber dançar sentado, aparentemente imóvel numa cadeira, 
dançando no corpo antes de com o corpo. Nos seus espetáculos, 
“imobilizou” muitas vezes a dança de seus atores. Quando o que é visível, o 
exterior (o corpo), não se move, é necessário que o interior (a mente) esteja 
em movimento. O modelo é o cisne sobre a água: desliza impassível, mas 
as patas, escondidas, trabalham sem descanso. No movimento, imóvel; na 
quietude, inquieto (BARBA, 2012, p.77). 

 

A voz também precisa estar viva na sua imobilidade. No silêncio, ela se mantém em 

energia. Inclusive entendo que a respiração é voz. Partindo da noção de que voz, 

num corpo em cena, é todo e qualquer som que se pode produzir, o som do ar da 

respiração, mesmo que supostamente silenciosa, é voz-respiro. O som do silêncio, 



121	

	

quando construído por um corpo em cena, é voz-silêncio. A voz é constante como a 

respiração. Trabalhar uma voz-corpo-em-vida cênico implica mudar também a 

concepção de entendimento de voz. Voz, nesse caso, é som, música, respiração, 

gesto, ação e silêncio, produzida nesse corpo/voz em cena. O corpo que escuta em 

silêncio tem sua voz ativada em forma de sopro. Uma voz que é viva mesmo em 

silêncio, pois, se construído em cena, o silêncio é voz. O silêncio é mais do que uma 

pausa. Ele é um estado vivo que contém um discurso em si. 

Barba frisa que o treinamento permite o ator/atriz a pensar com o corpo. Ele diz: 

“Devem acostumar o corpo a pensar para chegar a uma expressão orgânica e não a 

um fruto da atuação artificial. Existe uma diferença nas necessidades: voa quem 

quer” (CARRERI, 2011, p.79). Treinar a articulação cada vez mais orgânica do 

corpo/voz é fundamental para acostumar a voz a pensar e poder, então, agir e voar. 

No trabalho de voz, é comum começar com um relaxamento, um alongamento, um 

trabalho com a respiração e um aquecimento vocal e corporal. Tenho tentado, cada 

vez mais, trabalhar esses pontos não como etapas isoladas e, sim, como um 

processo em conjunto, imbricado e em constante articulação corpo/voz.  

Sobre o relaxamento, Stanislavski trouxe o exemplo do gato que está sempre 

relaxado, mas que é um relaxamento vivo, que está em sats, que contém em si toda 

a possibilidade de fazer movimentos precisos e eficazes. Ou seja, como refere 

Grotowski, não é um “relaxado até a morte” (2007, p.166). Trabalhar numa 

perspectiva de buscar um relaxado sem vida é jogar fora todo o trabalho de um 

corpo-voz-em-vida presente em cena. 

O trabalho de voz é plural. A pluralidade é inerente à voz. Há múltiplas dimensões 

imbricadas à voz que são corpo, pensamento, sentimento, imaginário, cultura, 

ambiente, contexto, entre outras. Respirar em todas as dimensões. Aquecer todas 

as dimensões. Buscar diferentes registros da voz/corpo em suas dimensões plurais. 

Estimular no/a aluno/a essa integração e pluralidade – e, sobretudo, essa 

consciência – é o meu papel enquanto professora. O trabalho do ator e da atriz deve 

ser constante sobre si mesmo, de autopercepção. Procuro, nas disciplinas de voz 

que ministro na Escola de Teatro da UFBA, criar um espaço de pesquisa individual 

de cada aluno/a sobre a sua voz, levando estímulos para a construção de uma 

emissão vocal mais artística e criativa. 
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Quando me refiro a essa construção vocal mais artística e criativa, estou 

mencionando justamente o trabalho que agrega e associa técnica e poética. Como 

exemplo, descreverei um exercício simples de aquecimento que não só trabalha a 

técnica – a respiração, o aquecimento vocal com vibração, a percepção dos espaços 

sonoros, a consciência de alturas e durações das notas e também ressonâncias com 

a percepção de que todo o corpo vibra em conjunto – como também estimula a 

criação e a imagem da voz no espaço.  

A proposta desse exercício é começar o aquecimento com vibração de língua com 

os fonemas “tr” de forma que ela percorra todo o corpo-em-vida, explorando 

ressonâncias e variando em alturas das notas e intensidades das mesmas. É um 

exercício físico vocal de vibração de língua que repercute em todo um corpo que 

vibra junto também associado ao componente imaginário. O corpo-em-vida passa a 

ser vibração no espaço-tempo. Essa energia vibratória pode, por exemplo, nascer no 

baixo ventre, ficar rodando na barriga, ir rápido para a cabeça, depois descer 

lentamente para a bunda por trás, pelas costas, o que permite ao aluno/a perceber 

que as costas existem e tem espaço vocal ali, espaço expressivo etc. Depois de 

percorrer o seu corpo/voz vibrante, num incessante processo exploratório, dando 

uma consistência “concreta” à voz, como se fosse possível de fato pegar nela, essa 

energia vibrante é “lançada” para outro ator/atriz. Este/a assume receber aquela voz 

materializada na imagem do outro e a remodela com o seu próprio corpo. E assim 

segue adiante entre todos os alunos e alunas. Proponho, depois, a assumir o 

trabalho em duplas, a voz vibrante percorre dois corpos. Em seguida, em 

agrupamentos cada vez maiores até que a dinâmica da voz e sua imagética passa a 

ser trabalhada com toda a turma.  

Nesse exemplo, um aquecimento, que poderia ser feito de forma mais isolado sem 

estar em conexão com o corpo, o imaginário, o outro, o espaço e o sentimento, 

passa a ser realizado de forma a gerar toda uma narrativa expressiva. Procuro 

trabalhar com todas essas dimensões e explorar a voz/corpo em seu espaço 

interno/pessoal, em seu espaço global e de relação, em seu espaço sonoro interno e 

externo. A voz passa a ser no imaginário aquilo que o/a aluno/a quiser. Ela ganha 

vida. 
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3.1.2 Escuta Ativa 

 

Referi, anteriormente, que o meu trabalho de voz para a cena, em sala de aula e 

comigo mesma, tem como eixo estruturante a musicalidade. Como trabalhar esse 

aspecto sem trabalhar a ESCUTA? Convido, logo nas primeiras aulas, os alunos e 

alunas a “aprenderem” a ouvir. No trabalho da escuta, Murray Schafer, em seu livro 

A afinação do mundo, reitera a importância de respeitar o silêncio e orienta a 

decretar moratória à fala no intuito desse empenho (2001, p.291). No depoimento de 

uma aluna da disciplina Técnicas e Poéticas Vocais: Música e Teatro, ministrada por 

mim no segundo semestre letivo de 2015, na Escola de Teatro da UFBA, ela fala: 

 

Logo na primeira aula, já estávamos na rua a desenvolver o potencial da 
escuta. Observar os sons, a quantidade, a qualidade e a intensidade de 
cada som. Éramos um grupo de cinco pessoas no mesmo percurso e, no 
final, cada uma tinha uma lista e nenhuma igual à outra. Impressionante a 
quantidade de sons que se fabrica por minuto e a capacidade de 
reconhecê-los.78 

 
A escuta, antes da era da escrita, era o sentido mais vital e pelo qual se apreendia o 

mundo e se transmitia o conhecimento e a tradição. Era o principal órgão de 

recepção. Juntamente com o tato, são os sentidos experienciados intraútero. O ser 

humano se relaciona em primeira instância com o entorno pelo som. É pelo som que 

ele primeiramente se reconhece enquanto outro sujeito. Adquire a noção de espaço 

em primeiro lugar pelo espaço sonoro. A voz é expansão do corpo no espaço. A voz 

alcança aonde o corpo não pode ir. A voz toca o espaço, evidenciando a sua 

existência. Storolli comunga dessa ideia: “A voz tem a capacidade de gerar espaço e 

esse espaço passa a fazer parte do corpo que a gera – o corpo transbordado. Um 

corpo que vira voz e uma voz que gera amplitude para este corpo, desalojando-o 

dele mesmo” (2009, p.158). O musicólogo Reznikoff corrobora essa ideia ao dizer 

que a noção de espaço no ser humano é construída pelo ouvido e não pelo olho 

(VALENTE, 1999, p.102 apud STOROLLI, 2009, p.158). 

O homem através da audição e da visão conecta-se com o espaço e com o tempo. 

Janete El Haouli afirma que “[...] a apropriação do espaço é feita através dos sons – 

																																																								
78 Comentário colhido do diário de bordo de uma aluna da disciplina Técnicas e Poéticas Vocais: 
Música e Teatro no semestre de 2015.2. 
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coisa que subestimamos” (2002, p.34-35). Ainda coloca que o ser humano torna-se 

um estranho em seu próprio território, caso se desconecte da capacidade de escutar 

e se apropriar do espaço pelos sons. 

Andrew Solomon informa, em seu livro Longe da árvore, que um feto de 26 semanas 

pode detectar som e a exposição no útero a sons específicos faz com que o bebê 

tenha preferência por esses sons quando nasce (2013, p.69-70). Já é o seu primeiro 

contato com o meio externo e com a linguagem. Som música. Som fonema. Som 

emoção. O bebê tem uma gama de variações de sons e registros que vão se 

enquadrando numa linguagem à medida que aprende a falar as palavras. Antes ele 

era só exploração vocal, prazer vocálico e reconhecimento de terreno sonoro que 

provém de uma escuta. Segundo Cavarero: 

 

Logo, antes de aprenderem a falar, as crianças são capazes de uma 
expressão fônica de amplo espectro tímbrico que ignora completamente o 
clássico esquema ternário do semântico - referente/significante/significado - 
tornado célebre pela linguística. O ingresso no semântico, ou seja, a 
aquisição da palavra corta e reduz precisamente essa variegada vocalidade 
infantil. […] A língua impõe uma "austeridade fonemática” que se opõe aos 
“sons selvagens” das crianças e requer o sacrifício de sua livre vocalização 
ainda radicada no biológico (CAVARERO, 2011, p.160-161). 

 

Demetrio Stratos percebeu exatamente isso quando do nascimento de sua filha e o 

começo do desenvolvimento dela na aquisição da linguagem. Com essa percepção, 

passou a investigar como acessar essa vocalidade exploratória da criança, presente 

em sua “fase de balbucio”, na perspectiva de alguém adulto que já está inserido na 

linguagem. “Stratos percebe que a criança inicialmente ‘joga’ e ‘experimenta’ com a 

própria voz, mas depois a riqueza da sonoridade vocal vai se perdendo com a 

aquisição da linguagem” (EL HAOULI, 2002, p.130). Nas palavras de Stratos, “a 

criança perde o som para organizar a palavra” (EL HAOULI, 2002, p.130). A poética 

de Stratos é guiada por essa constatação e busca. Para uma vocalidade livre é 

necessária uma escuta igualmente liberta. 

A escuta de um mundo que considera o ruído e o “desafinar” como anárquicos, 

“determina uma certa ‘moral’ da voz” (EL HAOULI, 2002, p.75). A escuta desse 

mundo introduz o ser humano na linguagem verbal e nesse pensamento. A voz no 

semântico reflete a estrutura do pensamento, quando usa a palavra para se 
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expressar. No entanto, não é somente pelo mental e pela voz que o humano pensa. 

Pensa-se também pela escuta. Uma escuta que faz reagir, que afeta e causa 

incômodo, é motor para o pensamento. Ouvir pode também ser pensar (GALLO, 

2012, p.308). Além disso, na obra O corpo: pistas para estudos indisciplinares, 

Greiner ressalta que 

 

[...] o sistema sensóriomotor e o sistema imunológico têm natureza cognitiva 
e não apenas o sistema nervoso central, reitera não apenas a evidência de 
que o corpo pensa, mas a de que o pensamento se organiza como ações 
possivelmente descentralizadas [...] (GREINER, 2005, p.48). 

  
Ela mostra, portanto, que o pensamento pode ter origem também no próprio 

movimento, ou seja, no sistema sensório-motor. O movimento enquanto linguagem 

gera também pensamento. Chekhov, na sua ideia de gesto psicológico79 para a 

construção da personagem, diz que “o vigor do movimento instiga nossa força de 

vontade em geral; que a espécie de movimento desperta em nós um definido desejo 

correspondente e que a qualidade desse mesmo movimento evoca nossos 

sentimentos” (2003, p.76). O corpo podendo gerar desejos e sentimentos, dos quais 

a mente só depois toma conhecimento. 

No livro A arte secreta do ator: um dicionário de antropologia teatral, Barba discorre 

sobre os experimentos com atores profissionais e com pessoas não atores a fim de 

perceber o grau de pensamento com o corpo (relação corpo e mente) que um ator e 

atriz podem desenvolver. Para tanto, foi medido nos diagramas a alteração corporal 

de acordo com a imaginação, gerando como resultado: 

 

Quando lhes [aos atores e atrizes] pedem para imaginar que estão 
carregando um peso, que estão caminhando, correndo ou saltando, vemos 
que basta a sua imaginação para que, na mesma hora, tenham seu 
equilíbrio alterado. Mas quando pedem a mesma coisa para uma pessoa 
normal, vemos que não resulta nenhuma alteração de equilíbrio nos 
diagramas. Para elas, a imaginação continua sendo apenas um exercício 
mental (BARBA; SAVARESE, 2012, p.18). 

 

																																																								
79 Gesto psicológico é um gesto corporal feito pelo ator/atriz que traduz intuitivamente a essência da 
personagem e que, após repetições e lapidações, desencadeia no ator/atriz, que busca a construção 
de seu papel, a apropriação e entendimento de quem é a personagem – seus sentimentos e vontades 
– pelo viés do corpo, com pouca interferência do mental. 
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Portanto, posso perceber, diante de todas as considerações anteriores, que a 

conexão voz/corpo está presente na origem e expressão do pensamento humano. A 

escuta ativa dessa voz/corpo e do mundo ao seu redor possibilita uma expressão 

artística mais ampla e variada.  

Escutar ativamente implica estar no presente; estar em-vida na performance cênica. 

A escuta ativa é do lugar de uma escuta em situação de performance. Possibilita 

escutar a música que os múltiplos sons e gestos podem gerar, ou seja, ela permite 

construir essa música que, sem a escuta ativa e liberta, passa despercebida. Sem a 

escuta ativa, a voz-corpo-em-vida não se conecta polifonicamente com o seu redor e 

consigo mesmo. Sem ela, a voz-corpo-em-vida não consegue escolher como 

expressar-se de forma a entrar na medida certa em cena, contribuindo para a sua 

musicalidade. A escuta ativa amplia o repertório sonoro. Aguça a percepção do outro 

e de nós no espaço. Afina a percepção das dimensões espaciais que circundam a 

todos/as. Ativa a precisão reprodutiva de um som. Aciona a construção imagética 

pela imagem sonora. Possibilita ouvir a música presente a todo instante ao redor e, 

por ela, todos/as serem tocados/as. 

A escuta ativa possibilita o encontro de uma voz-música que, num corpo-em-vida, 

vai cantar-se. Uma voz que não é só palavra, nem pensamento. É para além do 

semântico. É na dimensão dilatada. Vai refletir o estado e a emoção daquele que 

fala, sua cultura, seu social, seu corpo, seu pensamento, seu imaginário. A voz que 

carrega em si o para além e aquém de. 

 

As emoções mais intensas suscitam o som da voz, raramente a linguagem: 
além ou aquém desta, murmúrio e grito, [...]. Grito natal, grito de crianças 
em seus jogos ou aquele provocado por uma perda irreparável, uma 
felicidade indizível, um grito de guerra que, em toda a sua força, aspira a 
fazer-se canto: voz plena, negação de toda redundância, explosão do ser 
em direção à origem perdida – ao tempo da voz sem palavra (ZUMTHOR, 
2010, p.11). 

 

A escuta ativa ajuda a estar no instante presente. “O instante que reúne passado e 

futuro, que descarta o tempo linear do discurso verbal funcional. Um tempo do puro 

instante, da escuta das multiplicidades, dos sons que não podemos mais possuir ou 

rotular com nossos pálidos gostos” (EL HAOULI, 2002, p.50). Uma escuta ativa, 

segundo Janete El Haouli (2002), não é conseguida sem uma mudança radical de 
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hábitos. Faz-se necessária uma mudança dos gostos pessoais sedimentados que 

nos impedem de fruir o diferente e aumentar as nossas sensações e emoções. 

Impedem a conexão com a voz do outro. Escutar ativamente, inclusive a própria voz, 

é algo que a obra de Demetrio Stratos proporciona. Segundo ele, temos de 

perseguir uma escuta ativa, “uma escuta afirmadora e criativa, poética, nômade, 

sacrificial, múltipla, reveladora do Outro”. (EL HAOULI, 2002, p.98).  

Escutar o outro, no pensamento de Roland Barthes (1990, p. 222 apud EL HAOULI, 

2002, p.36), é entrar em contato quase físico com o outro pela voz e pelo ouvido. É 

entrar em tal sintonia, na qual “[...] cria a transferência: ‘escute-me’ quer dizer: toque-

me, saiba que existo [...]”. É quando a voz toca o outro e comunica. Ao me abrir para 

uma real escuta do outro, da minha própria voz e dos sons mais diferentes sem 

juízos de valor, uma escuta liberta se instala em mim, no corpo-voz-em-vida que se 

presentifica no instante primaz, causando repercussões na capacidade de 

expressão viva. Gera, ainda, a abertura necessária para compor de forma mais 

verdadeira, liberta e espontânea. A escuta ativa presentifica e presenteia com a 

abertura de um espaço livre para a criação a partir do que acontece no instante do 

aqui e agora. Na prática teatral, essa escuta ativa – e consequentemente a escuta 

do outro – permite que o ator/atriz ocupe esses espaços de criação na medida certa, 

como, por exemplo, silenciar-se ou entrar numa dinâmica mais fraca daquilo que se 

está a emitir para que o outro seja escutado num plano de maior destaque (se 

naquele momento a voz/corpo do outro é para estar em evidência). 

É por trazer o ator/atriz para o instante presente e por possibilitá-lo expressar-se de 

forma viva e de forma a tocar o outro e comunicar, por gerar espaços libertos para a 

criação e para a construção de uma musicalidade, também liberta, que a escuta 

ativa tem a sua grande importância. O ator/atriz é esse corpo-voz-em-vida que 

busca comunicar sua arte usando do som, do silêncio, da palavra, do gesto, da 

ação, da emoção em conexão com o cenário, o figurino, a maquiagem, a luz, o 

espaço e o outro. A escuta ativa possibilita com que essas conexões aconteçam. O 

ator/atriz é um/a artista de antenas abertas para o interior e o exterior, 

estabelecendo diversas conexões no aqui e agora e em estado de prontidão e 

energia para agir. 
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3.1.3 Polifonia 

 

O workshop com o Vocal Ensemble & Meredith Monk aconteceu em julho/agosto de 

2015, em Nova Iorque, no espaço intimista de dentro do apartamento/casa da 

própria Meredith. Com as paredes que ouviram muitas histórias, livros, imagens, 

fotografias, cama, perfumes... e uma sala ampla de piso de madeira com um 

piano..., ali se escutava no ar a gravidade por onde orbitava toda a sua obra criativa. 

Naquele espaço, o workshop foi ministrado pelo grupo de artistas que refletem 

diferentes origens e abordagens interdisciplinares de performances, mas que 

compartilham e trocam, com Monk, seu processo criativo e de condução de trabalho. 

As oficinas foram, então, conduzidas por Allison Easter, Ellen Fisher, Janis Brenner, 

Katie Geissinger, Pablo Vela e Tom Bogdan. 

O workshop comportou um trabalho de respiração e aquecimento vocal/corporal – 

de movimento, entre outras práticas que visam “descobrir os fundamentos da 

performance como veículo de transformação espiritual”. Partem da ideia de trabalhar 

o corpo/voz como instrumentos multifacetados para explorar o alcance/extensão, o 

timbre, o gesto, a ressonância, o caráter/personagem, a paisagem e o ritmo. O 

canto, com músicas do repertório de Monk, foi transmitido e ritualizado em 

exercícios propostos. Os objetivos do trabalho realizado foram encontrar um 

equilíbrio de estrutura e espontaneidade, liberdade e forma; começar a construir a 

“sensação” de conjunto (ensemble) no ato da performance e fornecer um trampolim 

a partir do qual os participantes puderam descobrir e desenvolver um ponto de vista 

pessoal dos meios de expressão. 

A repercussão desse workshop na professora e artista que sou foi estruturante. 

Posso dizer que consegui apreender, ao longo da realização de minhas práticas, tais 

preceitos trabalhados com o Ensemble. Comecei a “brincar” com o trabalho, 

amparada numa estrutura mais livre e numa espontaneidade cartografada. Passei a 

entrar no mundo de conexões de tudo o que já havia experienciado até o momento. 

Dos exercícios vivenciados no workshop do Vocal Ensemble, se trabalhou com 

princípios que, pela transmissão oral do momento, pude compilar em dois deles: o 

de espaço/tempo/movimento/forma; e o da órbita – que se entrecruzam – no aspecto 

de conexão espaçotemporal entre si mesmo e o outro, atento ao mundo que gira em 
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torno de si e do outro (seja ele outro ator, outro elemento criativo ou teatral). Dessa 

percepção passei a entender, na prática, como aplicar o conceito de polifonia. Essa 

experiência foi o desabrochar na pele desse entendimento. 

Ernani Maletta, em seu livro Atuação polifônica: princípios e práticas, traz uma 

discussão sobre o caráter polifônico do teatro por natureza e defende uma formação 

polifônica do ator/atriz, para que ele/a possa trabalhar múltiplas vozes em 

contraponto – todas agindo ao mesmo tempo. Na etimologia do termo, segundo 

Maletta, polifonia significa “várias ou múltiplas vozes” (2016, p.36). A música foi 

quem mais se apropriou do termo para o seu campo de conhecimento e, segundo o 

Dicionário Grove de Música, polifonia é: 

 

Termo usado para designar várias categorias importantes da Música, a 
saber: música a mais de uma voz/linha melódica; música a muitas 
vozes/linhas melódicas; e o estilo no qual todas ou variadas partes musicais 
fluem, até certo ponto, de forma independente. Os termos Polyphonos 
(muitas vozes) e Polyphonia estão presentes na antiguidade grega, sem 
qualquer conotação de técnica musical (apud MALETTA, 2016, p.37). 

 

Nessa definição, a polifonia é um conceito para além do campo musical e que está 

presente desde a antiguidade grega. Além disso, pode-se perceber características 

como multiplicidade, simultaneidade, independência e grau igual de importância 

entre todas as vozes, o que faz Maletta definir o conceito de polifonia como 

 

[...] o entrelaçamento de múltiplos pontos de vista discursivos, identificados 
como vozes intrinsecamente dialógicas, que se apresentam 
simultaneamente, expressas por qualquer sistema de signos, podendo 
interferir umas nas outras sem prejuízo de sua autonomia, e que têm igual 
importância para o estabelecimento do sentido que assim se produz 
(MALETTA, 2016, p.48). 

 

Diante disso, o teatro é uma arte, na discussão trazida por Maletta, de natureza 

polifônica, uma vez que é impossível eleger uma “matéria-prima única protagonista” 

na construção de um discurso. Para que o evento teatral aconteça é necessário a 

“simultaneidade de produções de sentido criadas por intermédio de diversas 

matérias-primas expressivas, autônomas, todas com a mesma importância na 

construção desse sentido” (MALETTA, 2016, p.58, grifo do autor). Essas matérias-
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primas são, para Maletta, a imagem, o movimento, a palavra e o som. Assim, “a 

linguagem teatral, como um complexo sistema de signos, é o entrelaçamento de 

manifestações verbais, gestuais, plástico-visuais, sonoro-musicais – que não 

necessariamente se fazem todas explicitamente presentes, mas são sempre 

múltiplas” (2016, p.58, grifo do autor). O teatro é uma arte autônoma que, em si, 

comporta diversos discursos que são próprios do teatro e são próprios também de 

outras formas de expressão artística. 

Cabe, portanto, ao teatro, arte de natureza polifônica, uma atuação polifônica que, 

na conceituação de Maletta, é definido como 

 

[...] discurso de atuação que cada artista teatral compõe no decorrer do 
processo de criação do qual participa, apropriando-se dos múltiplos 
discursos propostos pelos demais criadores. Esse artista, tendo incorporado 
os conceitos e princípios que fundamentam cada um desses múltiplos 
discursos criativos, é capaz de se apropriar das várias vozes autoras 
desses discursos – isto é, das proposições de todos os profissionais 
criadores do espetáculo – e atuar polifonicamente (MALETTA, 2016, p.67). 

 

Como colocar em prática esse trabalho polifônico do ator/atriz no contexto da sala 

de aula de uma professora de voz para a cena? Busco criar estratégias para dar 

conta de trabalhar o som, a palavra, o gesto, a ação, a emoção, o espaço, a 

intenção e o outro – tudo em conexão –, fazendo exercícios de criação em sala que 

trabalham, ao mesmo tempo, técnica e poética. Sempre envolvendo a musicalidade 

seja pela escuta, pela ação com a música interna, pela fala com o caráter musical da 

voz, pela voz-música ou ainda pela melodia entoada. Essa é uma constante 

pesquisa enquanto atriz-professora de voz que, acredito, atinge o aluno ou a aluna, 

a longo prazo, quando, na trajetória da sua vida acadêmica, somada às experiências 

vividas fora da universidade, passa a adquirir, ele/a mesmo, conhecimentos sobre 

suas conquistas e desafios. O pouco tempo em sala de aula pode servir como 

disparador para que o/a aluno/a perceba a importância desse caráter polifônico e o 

desenvolva a todo instante, levando essa consciência para as outras disciplinas e 

para a sua experiência artística como um todo. 

Essa noção de polifonia, onde se tem múltiplas vozes produzindo sentidos, ajuda-me 

a pensar na concepção, aqui investigada, de que todo e qualquer som ou silêncio ou 

movimentação de uma encenação – quando construído – é uma voz/linha melódica 
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que coexiste simultaneamente no espetáculo, constituindo a composição musical da 

encenação. Essa música da encenação é produzida tanto pelo corpo-voz-em-vida 

dos atores/atrizes como por todos os elementos do teatro que contribuem para a 

musicalidade da cena, ou seja, o espaço e seu ritmo, a luz e seu ritmo, etc.  

Jolly e Silva, em Léxico do drama moderno e contemporâneo que tem Sarrazac 

como organizador, afirmam que, no teatro, a polifonia é operante, em virtude da 

variedade de diálogos e dialogismos entre o texto dialogado e as rubricas, entre o 

texto e a encenação, o enunciador e os profissionais do palco, o enunciador e o 

espectador e os profissionais e o espectador (2012, p.189). Esse enunciador é o 

ator/atriz que tem que estar com uma esfera de atenção voltada para todas essas 

dimensões e, quando se refere à encenação, é englobado todos os seus aspectos: 

atores – corpo/voz, figurinos, adereços, luz, cenário, espaço, música, entre outros. 

A exemplo de um trabalho visando a atuação polifônica do ator e da atriz, elaborei, 

durante essa pesquisa de doutorado, um exercício que chamei de Jardinagem, a 

seguir esmiuçado. 

 

3.1.3.1 Exercício Jardinagem 

 

Esse exercício foi por mim elaborado a partir da apropriação que tive da vivência do 

workshop, em Nova Iorque (NY), com o Vocal Ensemble & Meredith Monk, mais 

especificamente, da atividade com Alexis Easter. Concebi-o seguindo a premissa de 

trabalhar o ator e a atriz para uma atuação polifônica, focando numa escuta ativa do 

corpo/voz em ação e em situação. 

O exercício consta em fazer ações de jardinagem (ou outra ação qualquer proposta) 

ao mesmo tempo em que se relaciona com todo o espaço – a voz-corpo-em-vida no 

espaço, os outros, a música, o tempo. Cada ator/atriz posiciona-se intercaladamente 

nas laterais da sala, formando duas linhas paralelas. Em frente a cada ator/atriz, há, 

portanto, um corredor de plantio imaginário pelo qual ele/a andará a fazer ações de 

jardinagem – semear, irrigar, arar, plantar, colher etc., seguindo concomitantemente 

as outras indicações do exercício dadas. São elas, dentre outras possíveis, a saber:  
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a) cantar uma música, buscando não sistematizar o tempo da ação com o tempo 

da música; 

b) em algum momento da trajetória, ficar congelado por um tempo, numa 

imobilidade dinâmica, mantendo a voz no canto;  

c) dar um pulo quando cruzar com o vizinho de corredor;  

d) mudar o ritmo das ações durante o percurso; 

e) fazer a trajetória de ida e volta, com todas essas variações, num tempo de 

repetição preestabelecido da canção.  

Proponho repetir o exercício em cânone80 e em hocket81. Antes de fazer em hocket 

diretamente, sinto a necessidade de praticar em duplas somente para se ter o 

entendimento de como funciona o hocket propriamente e, em seguida, partir para a 

realização do exercício completo da jardinagem, introduzindo, a depender, as 

indicações uma de cada vez: primeiro caminhando na ação – lembrando a variação 

rítmica da ação – e fazendo hocket; depois introduzindo o pulo e na sequência o 

congelamento, por exemplo. 

Proponho ainda o trabalho sobre o texto-palavra numa exploração do mesmo, na 

qual se pode, por exemplo, ter uma música de fundo como estrutura rítmica de base 

para dela fugir ou sincronizar. Dessa forma, convém explorar a voz-texto-palavra 

também a partir da mesma linha: 

a) falar um texto, buscando não sistematizar o tempo da ação com o tempo da 

fala; 

b) em algum momento da trajetória, ficar congelado por um tempo, numa 

imobilidade dinâmica, mantendo a voz a falar o texto;  

c) congelar82 a voz em alguns momentos da trajetória;  

d) dar um pulo quando cruzar com o vizinho de corredor;  

																																																								
80 “Tipo de composição polifônica em que uma melodia é contrapontada a si mesma” (HOUAISS, 
2001, p.601). 
81 Prática que consiste em duas pessoas cantarem uma melodia sendo que cada nota da canção é 
cantada por uma das pessoas que se alterna nas notas até cantarem a música toda. No processo de 
cada pessoa cantar uma nota, o objetivo é, com o treino, soar que as duas vozes parecem ser uma 
só. Ou seja, não se perceber que cada nota é cantada por duas pessoas em revezamento. Tal prática 
não se limita a duas pessoas. 
82 Quando me refiro ao termo congelamento de ação e da palavra ou som, quero dizer, com relação à 
ação, parar em imobilidade dinâmica, com o corpo presente em sats e pronto para dar seguimento ao 
movimento de onde parou ou em outro direcionamento; com relação à palavra ou som, me refiro à 
quebra de uma palavra no meio (ou de uma frase), dando uma suspensão que pode ser retomada 
daquele mesmo ponto ou não ser retomada e ser repetida, por exemplo, ou seguir também rumo a 
outra linha de fuga. 
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e) mudar o ritmo das ações durante o percurso – associar e desassociar isso da 

fala; 

f) fazer a trajetória de ida e volta, com todas essas variações, num tempo de 

repetição preestabelecido da canção, finalizando o texto escolhido; 

g) trabalhar o texto nessa estrutura, mas ter a liberdade para agir em atitude 

criativa, numa espontaneidade cartografada. 

 

Esse exercício se propõe articular corpo/voz em musicalidade e em ação de forma a 

buscar a qualidade de presença do corpo-voz-em-vida que escuta ativamente e age, 

em simultaneidade, com outros elementos e regras, ou seja, polifonicamente. Esse 

trabalho exige do ator e da atriz um esforço polifônico e um processamento 

concomitante de todos os elementos que se torna orgânico à medida que se pratica. 

Como depoimento de um dos alunos também da disciplina Técnicas e Poéticas 

Vocais: Música e Teatro, ministrada no segundo semestre letivo de 2015, sobre o 

trabalho com o exercício da jardinagem, tenho: 

 

Esse exercício tem muito a contribuir com essa pesquisa no que diz respeito 
a articular corpo e voz juntamente com o elemento musical e conquistar 
tudo isso junto ao mesmo tempo em que se processa outras indicações 
diversas. Isso se afirma ao introduzir a questão do tempo de quantas vezes 
fazer o trajeto do seu corredor em idas e voltas. Esse trabalho exige do ator 
um trabalho polifônico e um processamento concomitante de todos os 
elementos.83 

 

Resolvi trazer esse depoimento uma vez que esse aluno do Bacharelado 

Interdisciplinar de Artes, com área de concentração em música, usou o termo 

polifônico para definir o caráter do exercício, sem que eu tivesse tratado desse 

conceito teórico em sala de aula. O que me faz pensar que o objetivo do mesmo, na 

prática, foi atingido e, como ele tem familiaridade com os termos e conceitos 

musicais, ele pôde associar e definir o exercício como tal. 

O trabalho da musicalidade da voz/corpo no ator/atriz em unicidade e em vida, sob 

constante escuta ativa e em estado de polifonia, visa deixar o ator/atriz em 

																																																								
83 Comentário colhido do diário de bordo de um aluno da disciplina Técnicas e Poéticas Vocais: 
Música e Teatro no semestre de 2015.2. 
	



134	

	

prontidão, presente e antenado com a sua musicalidade interna para realizar, em 

atitude criativa, todo e qualquer trabalho cênico.  

 

3.1.4 Atitude Criacional 

 

Bonfitto levanta a questão de como os sujeitos podem pensar sobre composição no 

caso do trabalho do ator (2002, p. XVIII). Esse tema é tratado nessa tese em função 

de acreditar que cabe ao ator/atriz pensar a sua atuação como parte integrante da 

composição de uma encenação, cena ou performance. Logo, o ator e a atriz, ao 

construírem suas atuações, compõem, criam e têm uma atitude criacional. 

Especificamente, compõem a composição sonora da encenação em todas as 

dimensões que ele e ela podem ocupar: sons verbais e ruídos, sons melódicos e 

rítmicos, ações, movimento, gestos, respirações, etc. O ator criador parte de suas 

necessidades ou desafios, de um problema ou dificuldade e constrói uma forma de 

expressão. Ou seja, caminha por uma via negativa. 

Para tanto, o ator e atriz precisam estar abertos ao acontecimento da criação. O 

acontecimento é aquilo que nos ocorre. O ator e a atriz precisam estar abertos para 

o indeterminado. Precisam se deixar afetar. Apenas nos deixando lançar no abismo 

e no acaso do acontecimento que a criação se faz possível. A verdadeira 

composição, no dizer de Bonfitto, é aquela que imprime inexoravelmente uma 

experiência (2002, p.143). Tom Zé, sobre esse assunto, relata que, para compor, ao 

entrar em seu quarto, não sabe em que vai se transformar: 

 

Se ali houver água, vira peixe; se encontrar um lamaçal, vira cobra; se 
encontrar fogo, vira salamandra. E completa: “não quero saber; o que me 
ocorrer, eu estou nessa. E isso é interessante, porque você muitas vezes é 
carregado para um lugar que não conhece. A experiência da criação é a 
coragem de se jogar nos abismos” (TOM ZÉ, 2003 apud GALLO, 2012, 
p.338). 

 

Uma forma utilizada por Tom Zé para compor é se apropriar do que já existe, como 

inspiração, e recriar. Gilles Deleuze chama isso de roubo criativo. 

 



135	

	

O roubo criativo, segundo o filósofo, é diferente do plágio, que é roubar para 
imitar o outro, para fazer como o outro, mas também é diferente da criação 
de um modelo a ser reproduzido. No roubo criativo há sempre uma autoria 
envolvida e, portanto, há criação. E a criação não se repete nunca, pois se 
há, de fato, criação, temos sempre algo novo como produto (GALLO, 2012, 
p.331). 

 

Logo, o processo criacional pode se dar pelo roubo criativo, por um processo de 

desconstrução e de recriação para originar uma nova composição com um novo 

rearranjo dos elementos. É entrar num campo, limpá-lo, rearranjar o que lá estava 

de outra maneira, jogando fora alguns elementos e introduzindo novos. É decompor 

para recompor, desconstruindo em atitude criacional. Para tanto, pode-se oferecer 

horizontes de construção, ambientes poéticos e referências. Pela indissociabilidade 

entre teoria e prática, o ator/atriz terá que tomar suas próprias decisões sobre as 

conexões que pretende estabelecer e quais materiais deverá utilizar para que sua 

composição se crie e ele/a possa mundificar-se e criar um mundo próprio com a sua 

criação. Essa atitude composicional – essa performance do compor – atesta de onde 

fala esse ator/atriz-compositor/a. Evidencia de qual lugar esse discurso é criado. 

Segundo Paulo Lima, a prática da invenção é uma navegação, ou seja, a atitude 

criacional é uma navegação que, metaforicamente, pode ser analisada da seguinte 

forma:  

 

[...] ninguém navega sem alguma experiência prévia de flutuação; 
experiência prévia que bem pode ser a alcunha de teoria da navegação; 
que bem pode ser o conhecimento da técnica de construção de jangadas, 
um modelo descritivo do comportamento dos astros, marés, etc...; ou 
simplesmente a convicção de que se deseja ir a algum lugar (saindo de 
outro), algo que é tão imprescindível para a teoria quanto para a navegação 
(LIMA, 2012, p.127). 

 
Assim, posso constatar que o ator/atriz pode-se lançar nesse desconhecido do 

processo criativo e navegar nos mares da criação composicional e, a partir do lugar 

onde ele/a ocupa, fazer suas escolhas, abrigar seus discursos, criar seus mundos, 

com os elementos que tem à sua mão na cena teatral. Esses outros elementos da 

cena atuarão em polifonia com o discurso criado. 

A criação composicional, afunilando para o universo da voz/corpo do ator/atriz, é 

aspecto importante do que trata essa tese. Relembro aqui a questão norteadora do 
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trabalho, exposta na introdução dessa investigação: de que modo a criação de uma 

poética vocal pode se tornar uma estratégia composicional contemporânea? Foi 

tentando responder a ela que encontrei, na escuta da música contemporânea como 

estímulo para a exploração vocal/corporal do ator/atriz, uma possibilidade de fazer o 

ator/atriz se lançar em atitude criacional para desvelar um mundo. 

Somente a partir da atitude criacional se pode gerar a criação de mundos. Uma 

atitude criacional gera composições de mundos. Esses mundos são diversos. Há o 

mundo criado e organizado no tempo, nos atos improvisacionais que vão se 

constituindo até se chegar num formato de obra, durante o processo criativo. Há o 

mundo que se criou após a estabilização do material criativo que pode conter 

elementos improvisacionais, e que não é um objeto estético acabado, pois se faz 

ainda em performance. Há ainda o mundo possível de ser criado por aquele que vai 

fruir a obra, o qual comporta em si múltiplas possibilidades de criação e de leitura, o 

que traz uma abertura de significações própria da arte e mundifica também os 

pensamentos críticos daqueles que leem a obra a partir de seus pontos de vista. 

Todos esses mundos só são possíveis por conta de uma atitude criacional do 

ator/atriz. Criar mundos ao compor algo é pôr-se-em-obra. É imprimir na obra uma 

marca do criador que veio do processo de “colocar a mão na massa” e moldar algo, 

ao mesmo tempo em que também é moldar-se na própria obra e no próprio 

processo de construção. É passar a pertencer a ela e vice-versa. É deixar viva a 

singularidade daquele que cria para que possa acometer outras pessoas. 

 

A criação, seja na arte, seja na filosofia, consiste em ter uma ideia, tomada 
pela inspiração do caos, desenvolvê-la, levá-la às últimas consequências, 
criando uma obra de arte ou um conceito filosófico, que significam não um 
tributo à opinião, mas um ato de resistência, resistência à morte do 
pensamento, à negação da singularidade, ao império da mesmice. Criação 
de uma obra, de um objeto, de um conceito, que afetarão a outros em suas 
singularidades, possibilitando encontros, acontecimentos, outras criações 
(GALLO, 2012, p.313). 

  

Pablo Neruda, como possibilidade de criações de mundos inclusive a partir da 

imprevisibilidade e pelo viés de uma lógica outra que a arte tem a liberdade de 

abarcar, lança a pergunta: “Como se chama aquela flor que voa de pássaro em 

pássaro?” (NERUDA, 1983, p. 83 apud LIMA, 2012, p.128). Essa criação, 
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aparentemente absurda, tem uma construção cheia de sentido. O mundo criado 

contém em si seus sentidos e suas lógicas, que são abertas e afetam aqueles que 

se relacionam com a obra que, juntamente com todos os elementos, completam a 

sua composição numa co-criação da obra. E é assim que ela se completa, com o 

outro. 

Livio Tragtenberg (1999, p.52-55) fala do conceito de incompletude84, ao referir que 

o texto não diz tudo, nem o figurino, nem a luz, nem o som etc. Tudo, a seu modo e 

na sua relação, vai se compondo no espectador, evitando, dessa forma, um grau de 

obviedade e de exacerbação de linguagens. Para Tragtenberg, cujo universo de 

trabalho é a música de cena, ela deve ser incompleta, pois, caso contrário, ela, na 

sua complexidade, polariza a atenção em torno de si e se desliga do global da 

encenação. Nesse sentido, ela deve encontrar o seu espaço no tempo. A 

transparência da música de cena (outro conceito trabalhado por Tragtenberg) é 

necessária para que crie um espaço aberto para o diálogo com os outros elementos 

da cena. A transparência é a condição necessária para que se escute através da 

música as outras vozes polifônicas que compõe a musicalidade do espetáculo. 

A escuta ativa e a compreensão de polifonia permitem que o ator e a atriz percebam 

que são incompletos e essa condição advém do próprio teatro, que, sendo na sua 

essência polifônico – como afirma Maletta –, só se constitui quando vários 

elementos constroem, ao mesmo tempo, um mundo em comum. Para que isso 

ocorra o efeito transparência precisa estar presente, pois, caso não esteja, não se 

enxerga esse mundo comum que foi criado – individual, porém coletivamente – 

pelos elementos da cena. Se um dos elementos perde a sua transparência e fica 

opaco, ele destoará e o mundo construído pelo coletivo se dissipa. Se não houver 

transparência não há passagem de luz para se enxergar e se escutar as múltiplas 

vozes em cena.  

Portanto, a voz/corpo do ator/atriz não deve se considerar completa e isolada em si 

mesma. Para que se revele e revele um mundo, ela precisa ser transparente e estar 

em relação. Ela é constituinte de um universo maior da cena que contém outras 

tantas vozes em contraponto. Saber-se integrante desse universo é saber-se 

																																																								
84 Elabora esse conceito na música de cena a partir do que Peter Brook concebe dessa ideia na 
constituição do jogo cênico, ou seja, “os elementos componentes da cena – texto, cenografia, 
figurino, sons, gestos e imagens – se completam em interações momentâneas e transitórias” 
(TRAGTENBERG, 1999, p.52). 
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incompleto. Isso implica que o ator/atriz – seu corpo/voz – precisa estar em 

constante estado dialógico com os outros elementos da cena para que alcance uma 

totalidade e possa constituir o mundo criado em comum. 
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3.1.5 Dissonância  

 

Tendo como referência a tonalidade, consonâncias são as notas que, tocadas 

juntas, se harmonizam sem deixar uma sensação estranha, de desarmonia, de 

incômodo, enquanto as dissonâncias são os intervalos que parecem soar 

desarmonizados, discordantes, causando uma sensação de tensão e de 

instabilidade ao nosso ouvido, sobretudo ao ocidental. 

Nesta tese, traduzo dissonância como os sons meio estranhos, que incomodam, que 

provocam atrito, que causam perturbação à estabilidade, produzindo instabilidades 

relativas, numa improbabilidade de medição entre a ordem e não-ordem. Essa 

dissonância aqui exposta advém da característica da música contemporânea que 

admite todos os possíveis materiais sonoros para a sua constituição – som/ruído e 

silêncio, pulso e não-pulso. Ela advém do ímpeto de romper, trazendo algo novo que 

traga a instabilidade e o estranho.  

Esse princípio é estruturante porque tenho como premissa trazer uma noção ampla 

de música que inclui o tonal e o atonal em sua constituição. Na música tonal posso 

caminhar para uma tensão, de forma que essa tensão se resolva e a música 

repouse. Tendo-a como referência, posso dizer que, na atonalidade, a dissonância, 

que vem do ímpeto de romper, significa crescer o grau de tensão e diminuir o poder 

de resolução, a tal ponto que a música não retorna mais à tônica e abole o 

movimento cadencial de tensão e repouso. Assim se constituiu o romper ao longo do 

século XX nas artes em geral. 

Ao trabalhar com essa noção ampla de música, trazendo-a para o horizonte do ator 

e da atriz como eixo, eles podem entender (e fazer uso na prática cênica) que a 

música pode ser constituída de todo e qualquer som e silêncio e pode não se 

resolver e não se repetir. Esse aspecto dissonante como princípio estruturante do 

trabalho permite que o ator e a atriz busquem os contrastes e as variadas 

possibilidades de expressão. 

Os contrastes são almejados também no trabalho que se faz ancorado no grotesco. 

Há, no grotesco, uma exposição dos contrastes que não se preocupa em ser 

compreensível. Embrenha-se fundo no cotidiano do ser humano a ponto de 

descotidianizá-lo. Ele passa a ser representado dissonantemente. Como forma de 
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deslocar o humano do seu referencial cotidiano e habitual, o grotesco, muitas vezes, 

passa a representar o fantástico, a loucura e a dor. Usa, como recurso, a 

deformação da figura humana, trazendo o estranhamento como linguagem num tom 

tragicômico. Esse elemento dialoga com a dissonância, aqui proposta, por trazer o 

estranhamento e a distorção do que é esperado, o que traz, para a composição, a 

possibilidade de acidentes que desequilibram e desestabilizam. 

 A dissonância, portanto, é um princípio desse trabalho de voz através da 

musicalidade, porque acredito, assim como Wisnik, que  

[...] uma das graças da música é justamente essa: juntar, num tecido muito 
fino e intrincado, padrões de recorrência e constância com acidentes que os 
desequilibram e instabilizam. Sendo sucessiva e simultânea (os sons 
acontecem um depois do outro, mas também juntos), a música é capaz de 
ritmar a repetição e a diferença, o mesmo e o diverso, o contínuo e o 
descontínuo (WISNIK, 1989, p.27-28). 

 

Acolher a instabilidade e deixar-se afetar é o caminho pelo qual o ator-compositor 

deve trilhar para compor a sua obra.  

 

3.2 MUSICALIDADE 

Antes que a música fosse dramatizada, ela 
podia criar uma imagem ilusória somente no 

tempo; mas depois de dramatizada, ela foi 
capaz de conquistar o espaço. O ilusório se 

tornou real quando o mimo e o movimento 
do ator se subordinaram ao desenho 

musical: o que antes estava apenas no 
tempo, agora manifestou-se no espaço.  

Meyerhold (1969 apud BARBA; 
SAVARESE, 2012, p.258) 

 

Se eu pedir a um ator e a uma atriz que eles sejam música, eles vão fazer o quê 

cenicamente? Que atitude criacional eles teriam? Tenho começado o meu trabalho 

em sala de aula a partir dessa provocação. Assim, posso começar a conhecer o 

aluno e a aluna, entendendo suas linguagens e o que é para eles o mundo da 

musicalidade individual de cada um. Isso me importa porque o meu trabalho de voz 

para a cena está ancorado na MUSICALIDADE. Ela é o eixo metodológico do meu 

trabalho de voz/corpo para o ator/atriz. Por meio dela, todos os princípios abordados 
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nessa seção se interrelacionam e se interdependem de forma a poder construir 

metodologicamente o trabalho de voz/corpo e musicalidade. 

Maletta recupera a importância do trabalho da musicalidade ao dizer que a 

habilidade musical do artista está na conquista de  

 

[...] possibilidades rítmicas, de variações de intensidade e na apropriação 
dos parâmetros relacionados ao tempo, indispensável para se dizer um 
texto, para desenhar no espaço um movimento corporal ou para compor a 
iluminação de uma cena (MALETTA, 2016, p.25-26). 

 
Entendo ser importante o envolvimento do corpo do aluno e da aluna nessa 

musicalização, sendo as conceituações e aprofundamentos uma forma de se 

aprimorar e desenvolver ainda mais o trabalho. Penso assim por ter como proposta 

um trabalho vocal contínuo que é desenvolvido a partir de um corpo-voz-em-vida. 

Acredito, ainda, que o aluno e aluna do curso de artes cênicas devam desenvolver 

um entendimento mais amplo de música e não o restringir à música tonal. A noção 

de que qualquer som, quando construído, pode vir a ser música pode possibilitar a 

construção de uma gama maior de repertório sonoro para uma exploração vocal, 

possibilitando que o aluno e a aluna possam se expressar como sujeitos porosos, 

permeáveis ao mundo que os transpassa nesse espaço de abertura para o 

indeterminado e o dissonante. 

No entanto, começo o trabalho a partir do que cada um dos alunos e alunas já traz 

como bagagem musical. Logo, a música tonal e sua prática e as propriedades do 

som e da música são experimentadas pelo corpo, trabalhadas imageticamente e 

entendidas como o trampolim para um trabalho posterior que visa ampliar o conceito 

de música e, posteriormente, introduzir o estudante ao universo da música 

contemporânea. 

Essa música ainda causa estranheza e muitos ainda têm dificuldade de 

compreendê-la. A música contemporânea tem um papel fundamental na minha 

metodologia do processo criativo e poético em sala de aula no intuito de induzir, pelo 

estranhamento, uma exploração vocal a partir desta escuta. Essa estratégia 

possibilita o/a aluno/a explorar uma gama de possibilidades vocais a partir de 

diferentes referenciais sonoros. Criam-se, a partir desses estímulos, imagens 
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sonoras que ampliam a história sonora dos estudantes. Sobre o estímulo da música 

em seu treinamento, Carreri relata: 

 

Durante a mesma turnê pelo Japão, ouvi pela primeira vez os tambores 
japoneses, os taiko, e usei algumas gravações para uma parte do meu 
treinamento. Ao som dessa percussão, eu dirigia o olhar ritmicamente em 
diversas direções no espaço e me movia com caminhares e movimentos 
que tinham uma dinâmica que não pertencia às minhas raízes culturais nem 
ao treinamento que havia feito até aquele momento. A música gerava em 
mim um novo comportamento cênico e, [...], fazia com que eu descobrisse 
novas “veias auríferas” no meu treinamento (CARRERI, 2011, p.82). 

 

O estímulo da música contemporânea é uma das estratégias para a constante 

pergunta que me faço de como trabalhar a voz e a musicalidade nos alunos e 

alunas, trazendo a consciência da mesma para o uso na prática teatral. O trabalho 

pelo estímulo da música contemporânea, desenvolvido nessa tese, ganhou eco 

quando me deparei com essa leitura de Carreri, que, pelo mesmo caminho, 

encontrou numa música, diferente da sua cultura habitual, um estímulo para o 

treinamento, que não deixa de ser criação. Sobre o trabalho da música 

contemporânea, aprofundarei mais adiante. 

O conhecimento musical do aluno e da aluna corrobora inclusive o seu entendimento 

de como um texto será dito. “O que” se diz em cena será melhor recebido pelo 

espectador se o ator e a atriz elaboram “o como” se diz. Há atores e atrizes que não 

conhecem nada de música formalmente e elaboram muito bem a musicalidade em 

cena e com o texto. No entanto, se o ator/atriz desenvolve o domínio dessa 

linguagem, passando a ter consciência do que ele/a faz, poderá potencializar ainda 

mais a sua habilidade. Um processo de experimentação vocal/corporal possibilita 

encontrar nuances e sentidos na construção desse “como se diz”. Quanto mais o/a 

aluno/a domina o universo musical aplicado à fala mais ele terá como explorar suas 

potencialidades e experimentações e encontrar a criação de uma voz mais bem 

construída para a cena. 

Voz também é música e, enquanto música, tem todos os elementos e propriedades 

da mesma. Para Hermeto Pascoal (músico, compositor, maestro, multi-

instrumentista, arranjador brasileiro), a fala é música e ele nos diz “o verdadeiro 

cantar, eu digo com convicção, com certeza, é a fala da gente” (PASCOAL apud 
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ALBRICKER, 2015, p.19). Para ele, a fronteira entre a fala e a música é tênue. 

Portanto, apurar a musicalidade no ator e na atriz é trabalhar também a voz para a 

cena teatral. 

A fala é música. O texto de um papel ou uma peça é uma melodia, uma 
ópera ou uma sinfonia. A pronunciação no palco é uma arte tão difícil como 
cantar, exige treino e uma técnica raiando pela virtuosidade. Quando um 
ator de voz bem trabalhada e magnífica técnica vocal diz as palavras de seu 
papel, sou completamente transportado por sua suprema arte. Se ele for 
rítmico, sou involuntariamente envolvido pelo ritmo e tom de sua fala, ela 
me comove. Se ele próprio penetra fundo na alma das palavras do seu 
papel, carrega-me com ele aos lugares secretos da composição do 
dramaturgo, bem como aos da sua própria alma. Quando um ator 
acrescenta o vívido ornamento do som àquele conteúdo vivo das palavras, 
faz-me vislumbrar com uma visão interior as imagens que amoldou com sua 
própria imaginação criadora (STANISLAVSKI, 2004, p.128). 

 

Embora organize esse tópico pelos parâmetros do som, ou seja, suas propriedades 

como ritmo, duração, timbre, altura, intensidade, vale ressaltar que não proponho um 

trabalho de voz baseado neles isoladamente. O caminho é o da articulação 

corpo/voz num entendimento dessas propriedades como materiais que podem servir 

a uma maior expressividade do corpo e da voz, que buscam espaços de troca e de 

potencialização mútua. Os princípios estão aí para ajudar nessa expressividade da 

voz-corpo-musical. 

 

3.2.1 Uma caminhada rítmica 

 

 “A palavra ‘ritmo’ vem do verbo grego reo, que significa correr, escorrer. 

Literalmente, ritmo significa ‘uma forma particular de fluir’” (BARBA; SAVARESE, 

2012, p.252). Essa forma de fluir, no dizer de Wisnik, significa: 

 

O ritmo é a forma do movimento, ou a forma em movimento, que a música 
dá a perceber geralmente através de um pulso, um certo batimento regular 
e periódico (muitas vezes apenas implícito), que serve de base a variações 
de motivos longos e curtos, rebatidos entre os tempos e os contratempos. 
Esse rebatimento pulsante depende das acentuações, dos pontos tônicos e 
átonos dançando o tempo, variações sutis de intensidade que definem o 
seu perfil e o seu fluxo. O ritmo regular, mas também os ritmos mais 
irregulares, sugerem pois uma pulsação, que volta em fluxos binários, 
ternários ou outros mais complexos (WISNIK, 1989, p.66). 
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Posso entender, portanto, a ideia de ritmo relacionada tanto a uma métrica quanto a 

uma fluidez. Assim também entendia Stanislavski com a sua ideia de tempo-ritmo 

quando pressupunha que o ator e a atriz deveriam, pelo viés da métrica, encontrar 

qualidades interiores no que tange a imagens, circunstâncias e emoções. A 

formulação da ideia de tempo-ritmo por Stanislavski se deu através da prática e, da 

mesma forma, ele propõe que o ator/atriz compreenda o seu significado.  

Assim também acredito que a musicalidade deve ser desenvolvida pela prática 

através do corpo-que-flui em situação e não por um entendimento da música através 

do comando primeiro da mente. Um corpo-que-flui em situação cênica, para mim, 

significa um corpo que tem a ritmicidade interna tanto na fluidez quanto na métrica e 

que está em ação. Ele é preciso e é elástico. Ele tem a sua métrica, mas não é duro, 

como o metrônomo, por exemplo, que não tem espaço para fermatas85 e 

respirações. Francesca Della Monica (2016, p.16) afirma que para se apropriar de 

um “saber intrínseco” da música é preciso experimentá-la através do corpo e não por 

intermédio do pensamento. “Somente em um momento sucessivo à experiência 

corpórea o pensamento poderá analisar e o juízo avaliar a assimilação daquele 

aprendizado”.  

A definição de ritmo pelo Dicionário Grove de Música abarca a ideia de que ritmo é: 

 

A subdivisão de um lapso de tempo em seções perceptíveis; o grupamento 
de sons musicais, principalmente por meio de duração e ênfase. Com a 
melodia e a harmonia, o ritmo é um dos três elementos básicos da música. 
Na música ocidental, o tempo é geralmente organizado para estabelecer 
uma pulsação regular, e pela subdivisão dessa pulsação em grupos 
regulares. Esses grupos são comumente de duas ou três unidades (ou seus 
compostos, como quatro ou seis); a disposição da pulsação em grupos é a 
métrica de uma composição, e a velocidade das pulsações é o seu 
andamento. [...] Em algumas peças musicais do séc. XX, os compositores 
buscaram evitar estruturas rítmicas regulares a fim de alcançar um ritmo 
mais flexível; [...] (SADIE; LATHAM, 1994, p.788). 

 

O ritmo tem uma pulsação que é fluida, que enfatiza um tempo que se repete dentro 

de uma duração constante e sucessiva; “por meio da duração e ênfase”. O ritmo é 

variação entre som e pausa que se repetem. O ator/atriz deve aprender a realizar 

																																																								
85 Sinal que indica sustentação indeterminada da nota ou pausa sobre ou sob a qual se encontra. 
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ações em ritmos variáveis. Deve aprender a pausar e seguir. São os respiros da 

ação. Deve desenvolver uma musicalidade interna e sua ritmicidade.  

Jourdain86 diz que há duas ideias diferentes de ritmo. Uma, a mais familiar, é a 

noção de padrões de batidas acentuadas; a outra é tão diferente dessa primeira 

concepção que “pode-se considerar que nada tem a ver com ritmo” (1998, p.167). 

 

Há um tipo de ritmo que geramos o dia inteiro, o ritmo do movimento 
orgânico. É o ritmo do corredor e do saltador com vara, o ritmo da água 
numa cascata e do vento que geme, o ritmo da andorinha voando e do tigre 
saltando. Também é o ritmo da fala. Esse tipo de ritmo não tem as 
acentuações repetitivas, uniformemente compassadas, do ritmo medido. Na 
música, ele é construído por uma sucessão de formas sônicas irregulares, 
que se combinam de várias maneiras, [...] (JOURDAIN, 1998, p.167). 

 

Há, portanto, a regularidade que se repete podendo ter ela ênfases diferentes que 

geram variados ritmos e há a irregularidade que, mesmo sem a precisão de uma 

medida que se repete, tem uma ritmicidade intrínseca, aparentemente ausente. E 

há, ainda, o regular com acidentes de irregularidades, um regular que tem alguma 

soltura na sua proposta. Para mim, o ator e a atriz devem ter o ritmo no corpo de 

forma mais orgânica possível. Devem saber dançar no tempo certo da cena. Para 

isso, fluirão entre o métrico e o solto. Pode ser que transitem entre o solto e o 

elástico, sem um chão métrico de base e pareçam estar no “caótico”. No entanto, o 

ator e a atriz precisam, no meu entendimento, saber estar nesse ritmo cheio de 

acidentes e sem recorrências aparentes. Estar na dissonância e se sentir familiar 

nesse lugar. Seu corpo/voz precisa continuar vivo e expressivo em estado 

dissonante e precisa ter um chão de base no seu interior. Pode ser ainda que o ator 

e a atriz se mexam entre o métrico e o métrico, e também eles terão que encontrar a 

precisão rítmica da regularidade em estado de fluidez do corpo expressivo. Entre o 

que é fluido, solto e o que é estritamente métrico no que diz respeito a ritmo Jacyan 

Castilho, de certa forma divergindo do que acredito e acabei de afirmar, diz:  

 

Entre essas duas correntes, navega uma convicção de que o ritmo pode ser 
metaforicamente assemelhado a um rio, cuja fluência ininterrupta é moldada 
por acidentes, relevâncias, pausas no percurso e, sim, recorrências. Um 

																																																								
86 Pianista e compositor, que trabalha também com a inteligência artificial, autor do livro Música, 
cérebro e êxtase. 
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ritmo constante, imutável, feito por periodicidades repetidas ad infinitum 
teria, no dizer poético de Eugenio Barba, a consistência viscosa de um leite 
condensado [...] que logo enjoa, fazendo divagar a preciosa atenção do 
espectador. Um ritmo freneticamente irregular carrega uma noção de caos, 
que não instaura, para a percepção do espectador, nenhum quadro de 
referência de onde ele possa, confortavelmente, estabelecer suas 
associações. Isto também não consegue prender sua atenção por muito 
tempo. Nem o sempre constante, nem o eterno mutante [...] (CASTILHO, 
2008, p.25).  

 

Barba refere-se, em A Canoa de Papel, a um processo de ensaio de Stanislavski, 

quando o mestre russo tece comentários a um ator, usando o termo “ritmo”, para 

que ele acumule energia e responda com precisão na hora exata da ação. Para 

Barba, Stanislavski “está trabalhando com o sats, ou melhor, com aquilo que, na 

linguagem de trabalho adotada neste livro [referindo-se à obra A Canoa de Papel], 

nós chamamos de sats” (2012, p.85).  

 
Você não mantém o ritmo certo quando está parado! 
Vassili Toporkov, o ator, pensa:  
- Parado mantendo o ritmo! Como estar parado no ritmo? Caminhar, dançar, 
cantar no ritmo certo eu entendo, mas estar parado! 
[...] Não importa. Naquele canto há um rato. Pegue um bastão e fique ali 
pronto a esperá-lo. Mate-o assim que sair... Não, desse modo o deixará 
escapar. Olhe com mais atenção, mais atenção. Assim que eu bater as 
mãos, dê um golpe com o bastão... Ah, olhe como chega atrasado! Mais 
uma vez. Concentre-se melhor. Tente dar o golpe ao mesmo tempo em que 
eu bato as mãos. Assim! Bem! Percebe a diferença? Estar em pé, atento a 
um rato – esse é um ritmo; estar atento a um tigre que se levante de frente 
para você é um ritmo bem diferente (TOPORKOV, 1979, p.62 apud BARBA, 
2012, p.85). 

 

Barba diz que “Stanislavski o ajuda [referindo-se ao ator] usando o termo ‘ritmo’, que 

pertence à sua linguagem comum de trabalho. Mas coloca esse termo no contexto 

de uma frase que o faz irreconhecível” (BARBA, 2012, p.84). Será que o termo 

“ritmo” estaria inadequado nesse contexto? Será que “sats” está melhor colocado? 

Burnier, ao tecer considerações sobre essa mesma situação, considera que 

Stanislavski estava trabalhando o ritmo da ação. Para ele, o ritmo é fundamental a 

ponto de nada existir sem ele, na vida ou na arte (2009, p.45). Stanislavski afirmou 

que os atores não dominarão o método das ações físicas se não dominarem o ritmo, 

pois cada ação está inseparavelmente ligada a um ritmo que a caracteriza 

(TOPORKOV, [19--] apud BURNIER, 2009, p.45). Na situação do rato, tratava-se do 

tempo de um instante de prontidão. 
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Para se cumprir a precisão do ritmo é necessário que se tenha a prontidão em sats. 

Trabalho com esses dois conceitos, um potencializando o outro. Um corpo-voz-em-
vida que escuta ativamente está em sats. Buscar atingir a dança de um corpo-que-

flui, seja num ritmo regular ou irregular, pede a presença de um corpo-voz-em-vida 

que escuta de forma ativa. Isso me faz pensar que trabalhar a musicalidade, 

através do trabalho de ritmo, implica em gerar no ator e atriz, entre outras coisas, um 

estado de prontidão necessária.  

O “ritmo certo” estando parado, ao qual se refere Stanislavski, é estar no tempo 

preparado para agir a qualquer momento. É estar no presente. É estar em estado de 

escuta ativa. A energia deve estar viva na imobilidade e, uma vez nessa 

imobilidade, o ator e a atriz precisam estar com uma musicalidade interna – num 

ritmo pulsando – que contém o estado de prontidão para agir num tempo qualquer. 

Nas tradições orientais, de maneira geral, a imobilidade não é inerte, mas dinâmica, 

indicando uma prontidão à ação. Portanto, é necessário trabalhar esse corpo-voz-
em-vida para alcançar essa vivacidade na imobilidade e no silêncio. 

Ciavatta comenta sobre o fato do ritmo estar expresso em cada parte do corpo de 

quem faz música. Para isso, ele cita Dalcroze num relato de uma situação entre um 

professor e um aluno: 

 

Quando um aluno comete um erro de ritmo no piano, os membros de seu 
professor involuntariamente tentam corrigi-lo, não somente batendo o tempo 
(este é um gesto consciente, com um propósito pedagógico definido), mas 
por um esforço espontâneo do corpo inteiro para colocar o acento no lugar 
certo. Não somente um de seus membros, mas todos os seus membros se 
contraem simultaneamente, introduzindo energia em seus músculos e 
transmitindo ao aluno a imagem do que ele mesmo deveria ter sentido ao 
cometer o erro. Pois ele próprio deve ter sido guiado pela representação do 
ritmo, refletida em todos os músculos do seu corpo” (DALCROZE, 1967, 
p.41 apud CIAVATTA, 2009, p.29). 

 

O corpo todo reage ao momento preciso do tempo, da pulsação, do instante de 

prontidão. No sats, não é diferente. O corpo todo está nesse momento do “pronto 

para agir”. Por isso, me pergunto sobre a possibilidade de usar a terminologia sats 

para música. Acredito que, no ato de qualquer performance, é precioso ter prontidão, 

é necessário estar em sats. O trabalho sobre o ritmo, também por esse aspecto, 

ajuda a desenvolver tal estado de prontidão e presença. É uma retroalimentação. 
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Proponho aos alunos entenderem corporalmente um ritmo a partir da dança, do 

andar ou da marcação da pulsação da música por qualquer parte do corpo. 

Meyerhold afirmava que a dança é o movimento do corpo na esfera do ritmo 

(MEYERHOLD, 1969 apud BARBA; SAVARESE, 2012, p.258). Entender no corpo 

os compassos de uma música – em dois, três, quatro, cinco, seis ou sete tempos –, 

e a espacializar é fazer com que a música ocupe não só o tempo, mas também o 

espaço. É musicalizar-se fisicamente; um corpo que age no espaço e no tempo. Ao 

musicalizar-se fisicamente, o ator e a atriz buscam um corpo-que-flui que tem ritmo e 

expressão, que tem a musicalidade interna que o ampara em qualquer terreno, seja 

ele regular, seja irregular. Nessa etapa da musicalização pelo corpo, posso passear 

também pela música que não tem um ritmo regular e o ator/atriz precisa entender 

como dançar essa música, buscando a fluidez, a precisão, os acentos e a expressão 

dessa musicalidade. 

Considero ser fundamental fisicalizar a música; o corpo passa a entendê-la, e não a 

mente isolada. O ritmo pelo corpo, ou seja, viver fisicamente o ritmo para que o 

corpo o perceba, precisa ser vivenciado. “Porque a dança é o movimento do corpo 

humano na esfera do ritmo”. Cantar o ritmo também ajuda o aluno/a a entendê-lo. 

Pois, a “dança é para o corpo o mesmo que a música é para o pensamento” 

(MEYERHOLD, 1969 apud BARBA; SAVARESE, 2012, p.258). Esse tipo de 

exercício citado acima, praticado por mim em sala de aula, ganha, em mim, 

credibilidade, quando percebo que meus alunos e alunas, através do corpo/voz, 

encontram acentos, pausas, saem do tempo propositadamente e retornam a ele com 

precisão, entendem os compassos fisicamente e procuram suas musicalidades 

internas. Outrossim, senti a minha prática legitimada quando a experienciei em 

oficinas que fiz com Jean-Jacques Lemêtre (workshop O corpo musical, em maio de 

2013) e Laila Garin e Alfredo Del Penho (workshop A ação dos cantos e a voz não 

convencional do ator/cantor, acontecido no Rio de Janeiro, em agosto/setembro de 

2016).  

Além disso, também sugiro um exercício, cuja criação se deu ao longo da prática em 

sala de aula, no qual o corpo/voz está musicalizando-se em cima de uma música de 

referência que está sendo tocada. O ator e a atriz passam a improvisar sobre a 

harmonia da canção ou mesmo a cantar a melodia e o corpo a sentir a música 

espacial e temporalmente. Depois de um tempo, instalada a relação entre o 
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corpo/voz e a música, abaixo o volume da música e peço para que a voz/corpo se 

mantenha musicalizando-se e “cantando”, cada um da sua forma, a canção. Depois 

de um tempo assim, reintroduzo a música de base, aumentando o volume da 

mesma, e os atores e atrizes vão perceber se conseguiram manter-se ou não na 

canção.  

Outra proposição para o trabalho de ritmo é a investida numa improvisação rítmica 

coletiva. Um aluno/a começa a marcação de uma célula rítmica e outro/a entra com 

uma nova proposição, tendo o som do colega como base. Um terceiro aluno/a 

compõe algo associado aos outros dois padrões rítmicos e, assim sucessivamente. 

Pode haver variações desse mesmo exercício com alunos/as dobrando padrões e 

com uma atividade como numa regência, quando o “regente” pode silenciar alguns 

toques (para depois retomá-los) ou mesmo acelerar o andamento ou ainda trabalhar 

dinâmicas, variando a intensidade do som. Em grupos, também posso trabalhar com 

diferentes regentes que dialogam com os estímulos musicais que se sobrepõem. 

Esse exercício pode ser explorado ainda usando todo o corpo para extrair som e 

timbres diferenciados, trabalhando aspectos rítmicos ou melódicos e formando uma 

teia sonora com diferentes texturas que se relacionam, conforme pude vivenciar no 

workshop Música Corporal que fiz com Fernando Barba do grupo Barbatuques, em 

São Paulo (março de 2016). Fernando Barba trabalha a partir de percussão corporal 

e também utiliza a voz para esse tipo de improvisação, nessa abordagem da 

apreensão corporal do ritmo. O Barbatuques desenvolve uma pesquisa que explora 

e combina as possibilidades do corpo como fonte sonora a partir dos pés, mãos, 

pernas, barriga, peito, bochecha, boca e voz. Trabalha, ainda, diferentes timbres que 

uma mesma parte pode realizar: por exemplo, a palma pode ser grave, estrela (com 

todos os dedos bem abertos), estalada, palma com as “costas” de uma mão etc...  

Inspirada em Fernando Barba trabalho a ritmicidade nos alunos/as muito pelo viés 

do improviso rítmico de cada aluno/a dentro de um compasso preestabelecido que 

todos, após escuta, repetem à sua maneira, mantendo sempre o ritmo criado. Por 

exemplo, uma pessoa pode cantar a célula rítmica na voz-som e a outra a reproduzir 

no corpo-música, ou vice-versa. A sequência de sons corporais/vocais pode ser 

percussiva, melódica, fonética ou mesmo gestual, na visão ampla de música. 

Considerando a ideia de que os sons podem vir de uma voz-música e de que todo 

som, silêncio e movimento é música, o “refrão/improviso” – exercício de Fernando 
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Barba – pode também ser ampliado nessa concepção de composição. No 

“refrão/improviso”, estabeleço um refrão corporal rítmico que é tocado por todos em 

uníssono e, na mesma duração desse refrão, há uma pausa, em aberto, para que 

esse tempo seja preenchido pelo improviso sonoro de um participante por vez, como 

num solo. Trabalho, portanto, inclusive a partir do preenchimento deste improviso na 

dimensão contemporânea desse sonoro/corporal (a música a ser composta nesse 

compasso aberto é de qualquer ordem: voz-música, voz-respiro, voz-gesto, voz-

pausa, voz-ruído, voz-palavra, etc.) – o que implica trabalhar com a dissonância e a 

atitude criacional. 

Outro exercício que destaco no trabalho com Fernando Barba é a “coordenação 

pés/mãos/voz”. Há três partes (os pés, as mãos e a voz) a serem conectadas na 

proposta do exercício, mas ele, durante o exercício, trabalha com duas por vez, uma 

na função do pulso e a outra na função do fraseado rítmico. Por exemplo: há um 

pulso no pé e uma frase na palma; mantendo o mesmo ritmo, muda para o pulso na 

palma e a frase no pé; ou pulso na palma e frase na voz; ou pulso na voz e frase na 

mão; ou pulso no pé e frase na voz; ou ainda pulso na voz e frase no pé. Nesse tipo 

de exercício, os/as alunos/as investem no ganho de independência rítmica de um 

corpo-voz-em-vida, que ajuda todo o trabalho de musicalidade do ator e da atriz, 

com o desenvolvimento da atenção para a interação de ritmos diversos numa cena e 

ainda com ganho para o trabalho com o impulso, que não prescinde de precisão, 

uma vez que qualquer hesitação do corpo revela a sua ausência. 

Para o trabalho do ritmo pelo corpo, como exercício proposto por mim, durante a 

investigação de como trabalhar a musicalidade no ator/atriz, aponto, ainda, o 

exercício da bola-tempo: alunos e alunas estão andando livremente pela sala ou 

parados numa imobilidade dinâmica (com um corpo-voz-em-vida e em equilíbrio 

com o espaço, numa atenção de 360 graus), enquanto há uma marcação temporal 

ou uma música, por exemplo, com compasso de quatro tempos (ou outro escolhido) 

com o tempo forte no tempo UM. Uma bola está sendo jogada entre eles e, durante 

o jogo, todos devem acentuar no corpo/voz um tempo previamente escolhido (um, 

dois, três ou quatro), independente de com quem a bola esteja. A bola inicialmente 

deve manter o tempo da marcação, mas depois é interessante que ela se dissocie; 

que o jogo da bola tenha outro ritmo. Assim no jogo, há uma forma de interação 
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entre duas métricas: uma regular, a da marcação do compasso; e outra irregular, a 

da bola. 

A todo instante busco aprimorar o conhecimento e experiência no intuito de trabalhar 

a minha voz enquanto atriz e, desse lugar, poder gerir melhor uma sala de aula. 

Procuro me alimentar de toda experiência que vivencio. Do encontro com o Théâtre 

du Soleil, Lemêtre propôs um exercício – que fiz também com Alfredo Del Penho – 

que trabalha com a polirritmia87, ou seja, quando se tocam ritmos distintos ao 

mesmo tempo. O exercício é da seguinte forma: sentados/as, a mão direita bate na 

perna direita em três tempos – um-dois-três –, depois começa a percutir a mão 

esquerda na perna esquerda em dois tempos – um-dois –, de forma que o tempo 

UM das duas mãos coincida. Em dupla, uma pessoa pode cantar o compasso da 

mão direita, por exemplo, e a outra cantar o da mão esquerda. Como desenho das 

mãos, a forma é assim: bate as duas mãos, seguida da mão direita, mão esquerda, 

mão direita, para depois ter as duas batendo juntas novamente. Trabalhar ritmos 

distintos em correlação traz ao ator e à atriz possibilidades de escuta ampliada e de 

trabalhar ações em ritmos diferentes. Encontro suporte no exercício proposto por 

Stanislavski em seu livro A construção da personagem, no qual trabalha o ator em 

conexão com dois e três andamentos ao mesmo tempo. Por exemplo: 

 

O exercício seguinte obrigava-nos a combinar numa só pessoa três tempos 
absolutamente diferentes, marcados por três metrônomos. [...] – Digamos 
que sou um ator aprontando-me para uma representação. Estou recitando 
versos e enunciando-os deliberadamente com pausas, seguindo a 
marcação de tempo do primeiro metrônomo. Enquanto faço isto, sinto-me 
tão nervoso que ando de um lado para o outro do camarim, no tempo do 
segundo metrônomo e, simultaneamente, visto-me às pressas, ato a 
gravata etc., no tempo rapidíssimo do terceiro metrônomo (STANISLAVSKI, 
2004, p.278). 

 

Em outro exercício proposto por Lemêtre, havia uma definição de espaços onde, em 

cada quadrado da sala, se realizava uma ação. Em um você dançava, em outro 

tocava, em outro atravessava um precipício etc. A ideia, na minha concepção 

enquanto aluna da oficina, era transitar de um para o outro com fluidez e imaginar a 

musicalidade de cada um.  

																																																								
87 “A superposição de diferentes ritmos ou métricas; [...] comum na música do século XX” (SADIE; 
LATHAM, 1994, p.733). 
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Apropriei-me do exercício e passei a trabalhar da seguinte forma: criar espaços 

definidos na sala com tipos de ritmos diferentes em cada um. Por exemplo, um 

quadrado onde se imagina ouvir ali uma música flamenca, outro no qual se imagina 

ouvir uma valsa, noutro um tango, um rock, uma música clássica, um samba, uma 

música atonal, etc. O aluno ou aluna, ao transitar por esses espaços, passa a ser 

contaminado/a pelo tipo de música de cada um, pelo ritmo de cada espaço, 

influenciando-o/a na criação de imagens/situações/estados e em sua maneira de 

dizer um texto, por exemplo. O objetivo é suscitar no aluno/a – em termos de ritmo, 

intenção, emoção e ação – o que a música lhe provoca e possibilitar a expressão 

corporal/vocal dessas provocações em todas as suas dimensões.  

O que será que o ator/atriz ganharia na sua interpretação ao realizar esse trabalho 

numa cena já estruturada? Passar por vários estímulos musicais e rítmicos numa 

construção já esboçada de uma cena e de uma personagem? O que será que o 

ator/atriz alcançaria em termos de qualidades vocais/corporais, ritmo de cena e de 

texto, circunstâncias e estados suscitados? 

Sobre a elaboração do ritmo com a palavra, vejo que posso trabalhar um texto em 

diferentes ritmos, de diferentes formas (acima citado apenas um exemplo) e 

observar o que se gera em termos de ações, imagens e emoções dessas diferentes 

qualidades. No workshop A ação dos cantos, Laila Garin e Alfredo Del Penho, 

também na proposta de trabalho palavra/ritmo, pedem para falar um texto para uma 

determinada pessoa num determinado ritmo e, ao som de uma palma, continuar de 

onde parou o texto para outra pessoa em outro ritmo, e assim sucessivamente. Ao 

criar imagens que justifiquem as variações rítmicas, percebo que o ator/atriz pode 

inclusive estar, por exemplo, correndo, com um corpo acelerado, mas internamente 

estar sereno; ou, no extremo oposto, pode estar parado na ação e aparentemente 

tranquilo, mas internamente estar agitado. Esse trabalho ajuda na percepção de que 

há um ritmo interno e um externo que podem ser diferentes. 

Identifico correlação com a proposta de Stanislavski de trabalho com a mesma ação 

em diferentes ritmos. Nesta citação, observo a importância de se trabalhar o ritmo e 

a musicalidade no ator e na atriz. 

 

Stanislavski demonstrou, de modo admirável, sua habilidade para usar os 
diferentes ritmos. Ele pegaria o mais simples episódio da vida cotidiana: por 
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exemplo, comprar um jornal no quiosque de uma estação de trem. Em 
seguida, ele o leria segundo ritmos completamente diferentes: ele compraria 
o jornal quando ainda faltava uma hora inteira para o trem partir e não sabia 
como fazer o tempo passar; ou quando o primeiro ou o segundo sino de 
aviso já tinha tocado; ou então, quando finalmente o trem já estava pronto 
pra partir. As ações eram sempre as mesmas, ainda que com ritmos 
completamente diferentes, e Konstantin Sergeyevich era capaz de executar 
esses exercícios em qualquer ordem: aumentando o ritmo, diminuindo-o, 
mudando-o de repente. E assim, eu me dei conta do domínio, da técnica, da 
técnica tangível da nossa arte. Ele era capaz de dominar todos os ritmos 
graças ao perseverante trabalho sobre si mesmo (TOPORKOV, 1979 apud 
BARBA; SAVARESE, 2012, p.254). 

 

O trabalho de entendimento pelo corpo/voz do ritmo foi aprimorado em mim também 

a partir, ainda, das experiências que tive com o método d’O Passo de Lucas Ciavatta 

(Curso O Passo, um passo sobre as bases de ritmo e som, no Rio de Janeiro, julho 

de 2012). O trabalho d’O Passo (criado em 1996) pode ser considerado um método 

de Educação Musical e pretende construir, dando consciência e autonomia ao 

aluno/a, uma noção clara de ritmo. Tem a perspectiva de proporcionar a 

compreensão corporal do ritmo pelo movimento e em conexão com o pulso a partir 

do andar, pelos pés.  

Trabalho com os alunos e alunas a partir das propostas de Ciavatta, marcando o 

tempo com os pés de forma a desenhar um quadrado num compasso de quatro, 

onde cada quina do quadrado é um tempo do compasso de quatro tempos. Da 

mesma forma, a turma desenha um triângulo num compasso de três, que a cada 

compasso é um pé que marca o vértice do triângulo; e, no compasso binário, é 

direita e esquerda num desenho de uma reta. Na combinação desses desenhos, os 

outros compassos se organizam: no compasso de cinco, há dois mais três; no de 

seis, há três mais três e no de sete, há quatro mais três. Tendo esses desenhos 

corporais no espaço a partir da localização dos pés, posso improvisar ritmos, 

encontrar o espaço do contratempo, trabalhar um texto durando tempos diferentes 

ou acentuando tempos variados, fazer ritmos com as palavras do texto, entre outras 

possibilidades. 

O Passo pretende criar a noção de espaço musical e viabilizar a visão de onde um 

tempo se encontra a partir do corpo. Assim, ao praticar O Passo, posso enxergar 

aonde o tempo e o contratempo se localizam espacialmente na música e como 

marco o que não está no tempo sem perdê-lo. 
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Entender o que é um contratempo é bem mais que entender o que é a 
metade de um tempo. O mais importante é entender o fluxo que movimenta 
o contratempo e o espaço musical onde este fluxo se dá. Qualquer músico, 
erudito ou popular, para realizar um contratempo, marcará com o corpo, de 
alguma forma, o tempo. É assim, na vivência do fluxo, que ele resgata a 
imagem do que é um contratempo e o realiza (CIAVATTA, 2009, p.15). 

 

Assim, algumas dessas práticas com o ritmo servem para musicalizar o ator/atriz 

pelo viés do corpo que se prepara para, quando em situação, se tornar um corpo-

que-flui, um corpo rítmico na cena. Pensando nas ações físicas, propostas por 

Stanislavski, o trabalho com o tempo-ritmo pode proporcionar estrutura e estímulo 

para provocar estados criativos nos atores e atrizes. A ação é viva e assim também 

o é o corpo-voz-em-vida; tem movimento, ao mesmo tempo, fluido e sincopado. 

Nessa mesma linha de trabalho da musicalidade pelo corpo, trabalho os outros 

elementos do som (abordados a seguir), que aqui estão postos de forma separada, 

mas que, na prática, se interrelacionam. 

 

3.2.2 Uma travessia curta ou longa 
 

É impossível a um som se apresentar sem 
durar, minimamente que seja, assim como é 

impossível que uma duração sonora se 
apresente concretamente sem se encontrar 

numa faixa qualquer de altura, por mais 
indefinida e próxima do ruído que essa 

altura possa ser.  
 

José Miguel Wisnik (1989, p.21) 

 

Duração é a dimensão ou valor do som, sendo determinado pelo tempo de emissão 

do som, podendo ser longo ou curto, o que também pode suscitar sensações de 

tensão ou repouso. Um som – seja ele uma nota ou não – pode durar mais ou durar 

menos. Cada som tem a sua duração na sua emissão, seja cantado, falado ou 

sonorizado. Para entender corporalmente essa dimensão do som – que pode ser 

trabalhada em vários exercícios citados no tópico de ritmo, pois o ritmo é composto 

por notas que duram mais ou menos – um dos exercícios que me apropriei, e que 

aprendi com Ernani Malleta, parte da escuta da música Hai Kai V88 de Marco Antônio 

																																																								
88 Essa música pode ser conferida na faixa 24 do DVD e no hiperlink: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Tv-Yzua1oQE&feature=youtu.be>.	
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Guimarães/UAKTI, composta para o grupo de dança Corpo. Essa música foi 

composta para o espetáculo 21 do grupo Corpo. Seu compasso é quaternário e, em 

um determinado momento da música, o tempo se diferencia. Há um alargamento do 

tempo UM do compasso de quatro tempos. O compositor utiliza, como material 

composicional, o acréscimo de uma nota em forma de colcheia89, alongando o 

primeiro tempo do compasso. A partir daí, é acrescentada, paulatinamente, uma 

nova colcheia no primeiro tempo a cada novo compasso até completar vinte e um 

tempos em colcheia. A proposta é ter, ao final da música, vinte e um tempos 

subdivididos em colcheia num prolongamento do tempo UM do compasso de quatro 

tempos. 

Como estratégia de sentir o tempo de uma nota e a duração da mesma se 

alargando, numa percepção pelo corpo, peço que os estudantes, incialmente, 

andem livremente no tempo da música. Eles vão perceber que algo se diferencia a 

partir do ponto da música que há a diferenciação do tempo UM. Faço ainda o 

desenho do quadrado d’O Passo e, a partir de 1’35” da música, o tempo UM é 

gradativamente alongado e o pé que marca esse tempo se mantém cada vez mais 

tempo nesse espaço do quadrado. Depois dessa percepção sentida pelo andar e 

pelo passo, a turma faz uma espécie de dança ritual – na qual os alunos e alunas 

interagem entre si –, quando o corpo pode perceber, a partir desse momento 

específico da música, o tempo de uma nota que se alonga cada vez mais a cada 

ciclo de repetição da canção. Nesse alargamento da duração da nota do tempo UM 

do compasso quaternário, o ator/atriz passa a estar por mais tempo em contato com 

seu colega nesse momento do compasso, o que proporciona que ele sinta a duração 

desse tempo se prolongando por estar, a cada ciclo, em maior contato com o outro. 

É como se fosse feita uma fermata (embora não seja porque tem um tempo 

determinado que aumenta uma colcheia a cada compasso) na nota do tempo UM e 

ela fica numa sensação de suspensão com durações cada vez mais longas a cada 

ciclo do compasso. Nessa proposta, pode ser trabalhado também o aspecto rítmico 

(pois se interrelacionam) e de dilatação do tempo, num constante estado de escuta 
ativa. 

  

																																																								
89 É a figura de ritmo que indica a duração de um som em colcheia. A mais longa figura é a semibreve 
que serve como unidade básica de comprimento. Esta divide-se em 2 mínimas, 4 semi-mínimas, 8 
colcheias, 16 semicolcheias, 32 fusas e 64 semifusas. 
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3.2.3 Um voo nas ALTURAS 

 

Altura de um som é a velocidade da propagação das ondas sonoras. Se mais 

rápidas, a percepção de uma nota é mais aguda, portanto, “mais alta”; se mais lenta, 

mais grave, “mais baixa”. Não significa volume do som e, sim, tem relação com o 

som ser mais ou menos grave e mais ou menos agudo. Assim, trabalhar a 

percepção musical pela sensação que a nota traz, levando o corpo a subir e 

expandir-se em notas mais agudas e ascendentes ou descer para o chão e se 

afundar em notas mais graves e descendentes é uma das formas que encontrei de 

trabalhar a altura. Emito notas através de um instrumento melódico e peço que o 

aluno/a amplie seu corpo, ou o reduza ou ainda o mantenha sem alterações se, na 

relação da sequência de notas emitidas, perceber uma nota mais aguda, mais grave 

ou a repetição de uma mesma nota, respectivamente. Também no momento do 

trabalho das escalas na realização de vocalizes, o/a aluno/a entende o movimento 

ascendente ou descendente do canto e, posteriormente, peço para fazer esse 

mesmo movimento através do uso da palavra. 

Tenho-me utilizado muitas vezes do método d’O Passo de Lucas Ciavatta para essa 

prática do canto com o enfoque nos intervalos e movimentos entre as notas. Tal 

método trata dos intervalos por números, sendo mais fácil entender a distância entre 

as alturas. O solfejo90 por graus, utilizado n’O Passo, é uma técnica anterior à 

criação d’O Passo, o qual se apropria da mesma, inovando na forma como organiza 

e objetiva esse estudo. A proposta de se trabalhar o solfejo por graus é desenvolver 

a noção da afinação e percepção musical. 

O solfejo por graus se resume a: 

 

[...] associar números a notas de uma escala qualquer e desta forma utilizar 
a noção de subir ou descer numa contagem relacionando-a com o aumento 
ou diminuição da frequência de um som. Assim caminhamos do 1 ao 7 
relacionando cada um dos números a cada um dos sete graus que 
normalmente compõem uma escala diatônica. Este tipo de solfejo tem a 
vantagem de facilitar a compreensão do sistema tonal e suas funções 
harmônicas – cuja análise não por acaso envolve a utilização de algarismos 
romanos (CIAVATTA, 2009, p.85). 

																																																								
90 Leitura musical por notas, por vocalizações ou por sílabas sem nexo para se aprender a melodia. 
São exercícios vocais sem texto a fim de também desenvolver agilidade no canto.	
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A prática de vocalizes (cantar as vogais e consoantes sem articulação de palavras) é 

um importante trabalho vocal no campo tonal, no qual se desenvolve a escuta, a 

percepção musical, a noção de intervalos entre as notas musicais, a afinação, 

ataques, destrezas e agilidades vocais, a conscientização da quantidade de ar e 

pressão a ser colocada para cada nota trabalhada a depender da sua região, a 

colocação do lugar da voz e a ressonância, extensão vocal, intensidades, duração 

das notas com enfoque em stacatto91 ou legato92, peso e leveza e ainda articulação 

e vibração. São exercícios de conscientização e autopercepção vocais. 

No entanto, cabe lembrar que corpo e voz estão integrados e que os apoios para a 

livre expressividade da voz, o espaço que se percorre e que se aloca a voz e a 

energia necessária para a voz emanar estão em relação a um corpo vivo. 

Montenegro nos lembra: 

 

A utilização da distribuição dos apoios corporais leva ao uso da voz sem 
pressão, a emissão sem força possibilita o movimento sonoro espacial – a 
voz não fica “presa” no corpo –, e a construção da voz com espacialidade 
exige a permanente e paulatina dilatação corporal (MONTENEGRO, 2012, 
p.78). 

 

Todo esse exercício com vocalizes, considerando o corpo em relação, é uma 

sensibilização da voz/corpo para responder no trabalho de uma canção/melodia, 

composição ou de um texto. Leva ao conhecimento da voz e, assim, a poder 

acessá-la para dar verdade ao que se diz. É trabalhá-la para ganhar consciência e 

prontidão. Estou na pesquisa do caminho de equilíbrio corpo/voz, nesse momento 

dos vocalizes, uma vez que busco organizar uma proposta de aquecimento vocal, 

percepção musical e percepção do lugar sutil de relação do corpo/voz, numa prática 

que trabalhe o aspecto vocal na emissão de notas e lugares da voz ao mesmo 

tempo com o corpo em ação. A ideia é a de que o corpo em ação ajuda a desfocar a 

preocupação em acertar a nota e, sobretudo, pesquisa apoios e aberturas para 

																																																								
91 Tipo de articulação musical que permite execução de sons consecutivos, enfatizando a separação 
dos mesmos, como se cada um fosse separado por uma vírgula.  
92 Tipo de articulação musical que permite a execução de sons consecutivos evitando qualquer tipo 
de interrupção entre os mesmos. 
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deixar a voz soar, permitindo, dessa forma, que o aluno/ator/atriz atinja alturas sem 

bloqueios. 

 

[...] a voz vinha porque o corpo estava livre. [...] a atividade corporal tira 
aquela coisa mental em que você coloca todo um raciocínio, uma lógica 
aqui e aqui [referindo-se à cabeça] e que faz com que você persiga uma 
coisa que parece que cria um obstáculo, como se você não ficasse liberado. 
É como se o corpo não desse passagem (CARVALHO, 2002 apud 
MALETTA, 2005, p.189. grifo do autor). 

 

Cacá Carvalho comunga com o que disse Grotowski sobre o cantar em ação: 

 

Um dia estava no escritório e a mulher da limpeza estava trabalhando; 
começou a cantar – não cantava bem – mas cantava sem dificuldades. 
Estava em ação e não observava como cantava, não controlava seu modo 
de cantar; o resultado era que sua laringe estava aberta, tudo funcionava 
bem. Saí do escritório para ver como respirava: respirava muito bem, com a 
respiração normal, usando o diafragma etc. Era uma ação natural. Os 
camponeses cantam assim (GROTOWSKI, 2007, p.144). 

 

Grotowski ainda aconselha que os sujeitos devem cantar enquanto o corpo está 

ocupado em arrumar a casa, em jogar etc. Assim o corpo agirá melhor e o trabalho 

desse canto com um corpo em ação no espaço físico e sonoro, desbloqueando a 

voz, possibilitará o alcance de nuances interpretativas. 

Analisando hoje a minha prática com o canto93, enquanto aprendiz, e o 

desenvolvimento da minha voz de 2006 para os dias atuais, posso entender que me 

habituei, pelos anos de experiência com o coral, a colocar a voz na região da 

cabeça. Mesmo os agudos, há aqueles que precisam ocupar um lugar de vibração 

que conceda à voz um corpo mais definido e não se torne artificial, fraca e sem 

brilho. No início do trabalho de canto, meus graves inexistiam, pois não conseguia 

entender corporalmente (embora soubesse no mental) que existiam vários lugares 

nos quais podia alocar a voz. Lugares de ressonância. Hoje, percebo corporalmente 

os graves e já posso acessá-los com consciência. Também já consigo fisicamente 

																																																								
93 As aulas de canto particulares com a professora e cantora Manuela Rodrigues permearam o meu 
estudo de voz desde 2006 com algumas interrupções durante esse tempo. Antes minha experiência 
com canto tinha sido em coral, sem um enfoque para as vozes individuais, conforme relatado na 
introdução, e como backing vocal de uma banda de rock. 
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compreender a colocação da voz no nariz e misturar mais a voz aguda entre as 

regiões do nariz e da cabeça.  

Nas primeiras aulas com Manuela Rodrigues94, comecei inicialmente a fazer um 

trabalho de vocalize, passando pela extensão do piano para que eu conhecesse a 

minha voz. Desse primeiro reconhecimento, além de trabalhar muito em cima da 

região grave do piano para que eu pudesse desenvolver os graves e reconhecê-los, 

passei a trabalhar bastante a questão da afinação que era prejudicada, dentre outros 

fatores, pelo lugar equivocado de colocação da voz. Dos vocalizes, passei a 

experimentar a voz em canções. Como manter o lugar que conseguia atingir num 

vocalize quando usava palavras em uma melodia? Por que ao usar palavras, muda-

se a qualidade sonora e o lugar onde está colocada a voz? Percebia que essa 

dificuldade era superada com muito treino para que a voz/corpo entendesse essa 

articulação e esse espaço a ser ocupado. 

Em etapa seguinte, passei a trabalhar abertura de vozes, reconhecimento de 

intervalos e a focar no fator interpretativo da canção. Já com um pouco mais de 

entendimento da minha própria voz, passei a trabalhar muito as passagens da voz 

do grave para o agudo, e vice-versa, de uma canção, sem que eu “quebrasse” tanto 

a voz e sem que o agudo ficasse num lugar frágil e inseguro. Foi o entendimento do 

uso da “ressonância do nariz” que me possibilitou misturar mais as vozes do grave e 

agudo, buscando um melhor tratamento para a emissão das notas agudas no intuito 

de deixar a canção o mais natural possível. Para isso, trabalhar na perspectiva de 

cantar a música de forma mais falada é uma alternativa para encontrar esse lugar. O 

que quero dizer com cantar mais falado é trazer a música para a região mais da fala, 

tendo em mente não perder a melodia da nota. É alcançar a nota, encurtando a 

duração da mesma, como se a voz tocasse nela de forma breve. A relação fala e 

canto me ajudava a entender fisicamente como cantar de forma mais natural.  

Julia Varley, atriz do Odin Teatret desde 1976, costuma trabalhar um texto a partir 

de melodias, sendo essa uma forma que ela encontrou de aproximar o canto da fala. 

Coloca o texto numa melodia, respeitando o máximo possível do ritmo e do tom. 

																																																								
94 Estudou piano desde os oito anos nos cursos de extensão da Escola de Música da UFBA. Passou 
também pelo Instituto de Educação Musical – IEM, com a professora Camem Mettig Rocha. 
Graduada em Canto Lírico pela UFBA, passou a investir na carreira como cantora popular e 
compositora, tendo gravado três CDs autorais.	
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Após cantar o texto ela deixa a melodia sumir progressivamente, se aproximando ao 

trabalho que venho buscando de cantar mais falado. Ela diz: 

 

Mudo a projeção da voz, sem sustentar os tons em suas durações 
melódicas, especialmente no final das palavras. Repetindo, deixo cair 
sempre mais as notas musicais, até ter a sensação de tocá-las por fração 
de segundos. Ao final, a melodia permanece como uma reminiscência, que, 
entretanto, decidiu as inflexões e o ritmo do texto. [...] Uma vez que a 
melodia tenha sido absorvida no modo de falar o texto, a música não é mais 
reconhecível para quem escuta e o texto assume outras características 
melódicas também para mim (VARLEY, 2010, p.144). 

 

As ressonâncias me foram sendo entendidas e sentidas no corpo tanto pelas aulas 

de canto (com Manuela Rodrigues e Maria Joao Serrão – em Portugal – e em 

oficinas de canto das quais participei) e, principalmente, pelo trabalho de voz no 

teatro. O teatro me possibilita a pesquisa vocal em múltiplas dimensões e em 

conexão com o corpo, que é o grande diferencial (corpo-voz-em-vida). Busco unir 

em mim o canto e o teatro para a formação da atriz-professora-pesquisadora. Há, 

dentro de mim, essas duas áreas de conhecimento agindo numa pesquisa pessoal 

sobre a voz-corpo-em-vida. 

Foi em Portugal que primeiro experienciei, de alguma forma mais consciente, o 

cantar em ação. Essa forma de aprender sobre a minha voz e liberar o canto pela 

ação foi, por mim, trabalhada no processo de criação e investigação do experimento 

Portas Abertas e é uma prática que preciso continuamente aprofundar ao longo da 

vida tanto para a minha formação enquanto atriz tanto quanto como professora. 

Mônica Montenegro fala que a voz, principalmente quando o corpo está em 

movimento, surge, muitas vezes, distante do corpo. Essa desintegração da 

voz/corpo se dá quando não se considera o corpo como e em movimento e como 

parte necessária para a realização dos movimentos sonoros expressivos (2012, 

p.76). 

Tive a oportunidade de aprofundar esse estudo de canto e cena no workshop do 

qual participei com Laila Garin e Alfredo Del Penho. Retomo esse momento, pois, 

nesse workshop, ocorreu-me um entendimento daquilo que quis aprofundar nessa 

pesquisa de entrecruzamento do canto com a cena teatral. Após enunciar o texto, 

tendo uma situação como premissa, me foi pedido que mantivesse todas as 



161	

	

intenções ao cantar. Foi o momento da percepção de que cantar pode ser falar ao 

mesmo tempo. Há aí uma mistura sutil: cantofalacantofalacantofala.... Sobre esse 

canto falado ou fala cantada, eu pretendo me aprofundar e melhor explorá-lo nos 

meus futuros estudos pessoais. No entanto, o que posso ressaltar é que a escolha 

na forma como se vai compor um texto – falar-se, cantar-se ou cantofalar-se – 

modifica a sua expressividade e o canal acessado para a sua compreensão, 

apreendendo-o, a depender, antes pela sensação e sentimento do que pelo 

semântico. Isso acontece porque, ao se trabalhar com essas diferentes formas de 

musicalidade na emissão de um texto, mobiliza-se antes de tudo o corpo-voz-em-
vida de maneira diferenciada e ele cria, na sua expressão, mundos diferenciados 

de discursos, inclusive dentro de cada forma possível. 

O trabalho com o canto foi, e continua sendo para mim, um processo lento, porque é 

um artesanato em si mesmo. Vivenciar o corpo e a voz nessa dimensão una e ampla 

e transformar essa expressão em arte é um processo gradativo de aprendizagem. 

Resumidamente, expus passagens relevantes de experiências minhas com o canto. 

Desse conjunto, e da premissa de trabalhar os princípios aqui expostos em 

integração (corpo-voz-em-vida, escuta ativa, polifonia, atitude criacional e 

dissonância), senti a necessidade de estar em um novo desafio: artesanar o 

corpo/voz passando pela experiência de um processo criativo. Expor a voz/corpo 

para o público e saber como essa unidade – eu-sujeito – seria manejada e 

expressada foi um motor para muitas descobertas. Foi o que aconteceu no ato de 

fazer o segundo experimento desse doutorado. 
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3.2.4 Uma viagem tímbrica 

[...] a nota que escutamos como altura 
melódica corresponde, em cada caso, à 

mesma velocidade vibratória fundamental. 
Mas cada um dos instrumentos vibra 

também em outras frequências mais rápidas 
(os chamados sons harmônicos), diferentes 

em cada um, frequências que não 
escutamos como altura, mas cujo produto 

reconhecemos como timbre. 

 José Miguel Wisnik (1989, p.25) 
 

O timbre95 é uma característica do som muito única. Todo timbre é único e, de tantos 

timbres únicos, há uma gama plural tímbrica, cada qual com o seu. São múltiplas 

frequências (vibrações/harmônicos) que uma pessoa emite ao mesmo tempo que 

torna a voz dela única. Sua voz não é as frequências em separado, e sim uma 

polifonia de frequências. O que existe é algo reconhecível como uma identidade. 

Cada voz tem um timbre que é o resultado de múltiplas frequências que o formam. O 

timbre da voz existe devido à atuação de diversas frequências em conjunto, 

polifonicamente. 

Sobre o trabalho com o timbre, sendo ele o colorido da voz, costumo usar os 

exercícios de Roberta Carreri do Odin Teatret, ou os de Grotowski ou ainda 

exercícios “por imitação” (explicarei posteriormente). Com Carreri, participei de duas 

edições de seu workshop A Dança das Intenções (CARRERI, 2015) no Rio de 

Janeiro em janeiro de 2012 e 2015. Sua oficina, pedagogicamente, compreende 

trabalhar: 

 

[...] a percepção da própria presença em relação ao espaço e aos outros 
atores; estar presente nas ações que se está realizando e ao mesmo tempo 
aberto ao que acontece à sua volta, pronto para reagir; como encontrar o 
eixo central do próprio corpo e trabalhar com aquilo que chamo de “a 
serpente”, ou seja, o “músculo invisível” que corre ao longo da coluna 
vertebral desde os olhos até o cóccix e é a sede da in-tensão [...]; como 
alcançar a imobilidade dinâmica; a exploração de diferentes qualidades de 
focalização do olhar a diversas distâncias; a identificação de vários pontos 
de onde pode partir o impulso para executar um passo e assim deslocar-se 
no espaço; a criação de ações físicas e vocais, e como executá-las com 
determinadas qualidades de energia; o trabalho com o slow motion (câmera 
lenta); o treinamento vocal com diversos ressonadores; as ações vocais em 
relação às ações físicas (CARRERI, 2011, p.43). 

																																																								
95 “Termo que descreve a qualidade ou o ‘colorido’ de um som; um clarinete e um oboé emitindo a 
mesma nota estarão produzindo diferentes ‘timbres’” (SADIE; LATHAM, 1994, p.947). 
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No trabalho que faço baseado no ensino de Roberta Carreri, foco em vários 

aspectos por ela mencionados, como, por exemplo, a percepção da própria 

presença no espaço e a relação com o outro, a presença e o sats, trabalho também 

com a “serpente”96 e sua interferência no corpo vivo do ator/atriz mesmo na 

imobilidade, o olhar, o slow motion97, as ações físicas e vocais em partituras e o 

trabalho com as qualidades de energia. Sobre esses dois últimos pontos, parto, por 

exemplo, da construção de partituras a partir de ações como empurrar e puxar 

(segundo Carreri, toda ação deriva de empurrar e/ou puxar) e, na sequência, 

trabalho com as diferentes qualidades de energia que Carreri chama de “estados da 

água” na partitura do corpo e depois no treinamento com a voz. 

Trabalhar um texto com essas diferentes qualidades, que podem ser a neblina, um 

iceberg, um rio caudaloso, um riacho, o mar, entre outras, traz nuances e imagens 

férteis para uma construção vocal, física e cênica. Roberta relata um momento seu 

de improvisação que esclarece esse processo: 

 
Começo tocando um muro de neblina diante de mim, então lentamente meu 
olhar fica nebuloso e eu mesma me transformo em névoa. Ando pelo 
espaço e sou atingida pelo pensamento da morte do meu primo: seu carro 
corria na estrada e, de repente, por causa da neblina, bateu contra um 
outro. Agora sou o carro que corre e bate. Caio ao chão, morta. Posso olhar 
a névoa, ser a névoa ou dar caminho livre para uma associação a partir da 
névoa (CARRERI, 2011, p.136). 

 

Trabalho com a improvisação livre dessas diferentes qualidades de energia, 

passando de uma para outra, enquanto se repete a sequência e também com a 

ampliação e redução da partitura na exploração de dinâmicas corporais. Ao se 

colocar um texto nessa partitura, trabalham-se essas qualidades associadas 

também ao texto. Esse exercício conduz a uma enorme variação de possibilidades, 

o que permite um trabalho não só sobre o timbre, mas sobre vários aspectos da 

musicalidade da voz/corpo, como, por exemplo, variações de andamentos, ritmos, 

																																																								
96 Como explica Carreri, é o músculo invisível que corre ao longo da coluna vertebral desde os olhos 
até o cóccix. O trabalho com a serpente implica em mobilizar esse trajeto sem que se mexa outra 
parte do corpo, o impulso vem daí. Pode-se trabalhar no máximo ao mínimo dessa ação. 
97 Slow motion significa câmera lenta. Conforme Carreri, “O slow motion não consiste apenas em 
mover-se lentamente, mas é o resultado de um impulso interno que parte da ‘serpente’” (CARRERI, 
2011, p.52).	
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durações, intensidades e alturas, associados ao elemento interpretativo. A proposta 

é o trabalho da musicalidade da voz/corpo e da relação que a voz e o corpo podem 

encontrar nesse momento. É através de uma atitude criacional de uma voz-corpo-
em-vida que o exercício é conduzido.  

Laborar sobre a serpente permite a conquista de micro-movimentos que permitem 

deixar vivo e presente o corpo do ator/atriz, deixam-no com sats, podendo agir 

imprevisivelmente. Grotowski afirma que a serpente interfere na respiração, 

deixando-a desbloqueada. “A coluna vertebral [referindo-se à movimentação dela 

como uma espécie de serpente] não deveria nunca ser rígida como uma vara. 

Dessa maneira, a respiração torna-se livre” (2007, p.142). O trabalho do slow motion 

permite explorar posições de equilíbrio extremo, o que faz o corpo pensar através de 

outros paradigmas que não os habituais cotidianos e desenvolver uma inteligência 

física (CARRERI, 2011, p.49). Garante também a consciência de cada parte, 

tornando o corpo inteiro presente na ação. 

Carreri refere que, ao trabalhar uma cena, não pensa tanto em categorias de lento e 

veloz, mas por imagens (2011, p.98). Costumo trabalhar com imagens nas duas 

direções. Tanto as imagens trazem qualidades ao trabalho, como as propriedades 

do som e da música, por exemplo, trazem imagens. Portanto, ao trabalhar com 

algum texto, foco no uso e exploração de todos os elementos do som, pedindo aos 

alunos e alunas variações de intensidade, de altura, de timbre, de duração e de 

ritmo em momentos do texto que desejem, como experimentação. 

Grotowski, por sua vez, inspira-me para o trabalho sobre timbres através da 

exploração dos ressonadores que tem como finalidade “fazer-nos entender que 

nossa voz não é limitada e que, na verdade, podemos fazer qualquer coisa com a 

voz, experimentar que o impossível é possível. E todo o resto pertence à esfera dos 

impulsos vivos” (2007, p.161). Além disso, através de jogos imagéticos, posso 

encontrar, pelo viés do corpo, “uma voz-espada, uma voz-tubo, uma voz-funil, a voz 

está então afiada como uma espada, larga e longa como um tubo, é realmente uma 

força material” (2007, p.159). Posso explorar vários sons, criando espaços diferentes 

com a voz/corpo, por exemplo, “criar uma catedral, um corredor, um deserto, uma 

floresta” (2007, p.160). Trabalhar a voz/corpo nessa ideia de criação é dar lugar à 

composição do artista, é estimulá-lo a estar em consciente atitude criacional.  
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Referente ao que chamei de exercícios por imitação, trato aqui de alguns exemplos 

que experienciei na oficina com Garin e Del Penho. Um ator/atriz fala uma frase para 

outro ator/atriz que deve “imitá-lo”, no modo como o outro falou. Deve estar atento 

para tentar reproduzir – o mais fielmente possível – o timbre, a duração, a altura, a 

intensidade, o ritmo, a melodia da voz. Nessa mesma linha, posso trabalhar com 

uma canção ou vocalize. A melodia é cantada para o companheiro que o “imitará” e 

depois dará continuidade à canção, dirigida a outro colega, com uma nova proposta 

de canto, explorando outras formas de cantar. Assim, pelo que o outro explora, é 

possível ampliar o repertório sonoro individual e se apropriar dele para suas próprias 

criações. “A perícia vocal que outros obtiveram serve de orientação para eu 

adivinhar meu trajeto” (VARLEY, 2010, p.55). Ela abre espaços para explorações 

que devem ser individuais.  

 
3.2.5 Um passeio do piano ao forte 

 

Intensidade é o volume do som e está relacionada à amplitude da vibração da onda 

sonora. Esse volume pode ser mais forte ou mais fraco (piano), à medida que seja 

maior ou menor a amplitude da onda, respectivamente. O trabalho de variação de 

intensidades gera dinâmica à musicalidade, podendo ser as dinâmicas gradativas ou 

contrastantes. 

A intensidade pode ser trabalhada a todo momento. Ter essa consciência dá 

colorido ao trabalho do ator e da atriz. Concebi um exercício que traz uma imagem 

para o embasamento desse trabalho específico: o arco e flecha. Nesse exercício, 

o/a aluno/a, em postura e atitude de um arqueiro, mira um alvo, um foco, e deve 

atingi-lo com a flecha. A voz, em atitude sonora, é a flecha que chegará a esse alvo 

através do trabalho com a intensidade. Voz/corpo conectada numa atitude e postura 

de arqueiro.  

Nessa imagem do arqueiro, o ator/atriz passa a ser sujeito (o arqueiro) e objeto (o 

arco e flecha) da ação. O seu corpo encurvado na mão do arqueiro lança a voz-

flecha no espaço para o alvo. O corpo percebe o impulso da ação e age, lançando-

se (corpo/voz). Grotowski diz que toda reação autêntica nasce no interior do corpo 

(2007, p.172). Nesse corpo, tem início o impulso da ação que o/a ator/atriz procura 

encontrar no exercício para lançar esse corpo/voz no alvo certeiro. 
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Com essa imagem, proponho, inicialmente, que a voz seja emitida pianissíssimo – 

ppp (volume muito baixo) em uma nota específica e, no espaço sonoro, sem mudar 

a nota, ela cresce em intensidade, gradativamente, até chegar a um fortissíssimo – 

fff (volume muito alto) em dinâmica, quando então atinge o alvo que está, como 

proposta inicial para o exercício, o mais distante possível na sala. Se mudar o local 

do alvo e o aproximar, por exemplo, a voz-flecha não vai precisar chegar a uma 

dinâmica fff para o atingir, quando talvez numa dinâmica forte ou piano já o alcance, 

a depender da distância estabelecida. Vale ressaltar que a ideia inicial é atingir o 

alvo numa qualidade expressiva fff, embora não dependa dela para alcançar um alvo 

espacial mais distante. A questão espacial aqui é tomada como referência inicial, 

como estratégia para que o aluno/a entenda e domine em si mesmo o aspecto da 

intensidade. Pois, para que a voz alcance determinado espaço não é condição 

necessária que ela esteja numa dinâmica fff. Essa dinâmica é mais uma qualidade 

expressiva que foi escolhida. Podia optar, por exemplo, por começar fazendo o 

inverso: sair do fff e atingir o alvo distante no ppp.  

Esse exercício permite um trabalho com dinâmicas diferenciadas a partir dessa 

imagem e do endereçamento da voz. O corpo inteiro está em ação e, em 

consonância com o alvo mirado (que pode estar em qualquer lugar da sala), a ideia 

é espacializar a voz em sua direção nas várias qualidades expressivas possíveis. 

Nesse exercício, o aluno e a aluna desenvolvem uma extensa paleta de dinâmicas 

sem que haja alteração da nota estabelecida. No entanto, posso trabalhar também 

com uma frase, um texto falado, e ela ser o caminho pelo qual a voz vai variar sua 

dinâmica.  

Nesse momento, o ator e a atriz podem assumir uma atitude criacional e 

experimentar variações do percurso sonoro que se expressam do piano ao forte e 

que também os fazem entender aonde a voz está alocada, dentro, fora, perto, longe. 

Depois eles ganham liberdade criacional para a voz-flecha ser lançada numa 

intensidade forte, numa distância de alvo perto, ou numa intensidade piano, numa 

distância de alvo longe, entre outras tantas possibilidades e, dessa forma, fazerem 

uma série de variações ao longo do texto. Ganham liberdade para passearem por 

esses lugares. Dessa exploração, o ator e a atriz vão criando imagens, situações, 

intenções, justificativas e compondo a sua voz/corpo no espaço, entendendo, diante 

das experimentações, o que os leva a disparar a sua flecha. Do trabalho com a 
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intensidade da voz/corpo, o ator e a atriz ganham mais um elemento para compor a 

sua construção vocal/corporal. 

 

3.2.6 Outras considerações musicais 

 

Todo o trabalho que vem sendo aqui exposto como um caminho a seguir, ancorado 

nos cinco princípios já citados, pretende conduzir o ator e a atriz para um 

treinamento sobre seu corpo/voz (em-vida) e musicalidade numa visão ampla da 

mesma, em escuta e em diálogo polifônico com o espaço e tudo o mais ao seu 

redor, numa atitude criacional de mundos, que ora traga (ou não) algum acidente 

dissonante. Esse caminho (que é dinâmico, flexível e não rígido) visa preparar o 

ator/atriz para responder em presença e com verdade num processo qualquer de 

criação artística – sua personagem/cena/performance. 

O ator e a atriz, portanto, ao trabalharem sobre si mesmo enquanto um corpo/voz 

musical, podem apreender que eles são música de um espetáculo, eles compõem 

sonora e corporalmente a música de cena. O lugar que a música ocupa no campo 

teatral é vasto e criativo, indo para além de simplesmente criar uma atmosfera ou 

uma trilha sonora. É toda uma narrativa que se constrói por meio da música, a qual o 

próprio ator e atriz ajudam a construir.  

A narrativa sonora (entendendo que esta narrativa inclui o conceito amplo de música 

que pode ser qualquer som, ruído, pausa, silêncio e a música no corpo – quando 

construídos para tal) busca compor uma cena ou a personagem a partir de três 

caminhos: apoiar, contrastar ou ser uma voz em paralelo (TRAGTENBERG, 1999, 

p.38). A narrativa sonora é composta polifonicamente, por várias vozes. Essas 

podem atuar nessas três direções: apoiando uma voz eixo, contrastando-a ou sendo 

alguma voz em paralelo – quer dizendo algo menos relevante, ou seja, que não 

interfira tanto no discurso, quer sendo duas vozes em igual peso, sendo ambas 

protagonistas. 

Por exemplo, no processo criativo de Metamorfoses de uma turbulência externa 

(experimento I desta pesquisa, abordado na seção 4), durante um improviso para a 

construção do experimento, foi feita uma composição improvisacional que chamei de 

a Menina e suas ideias e o Menino e suas gaiatices. Nela, a atriz – a Menina, na 
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minha concepção de composição, ocupa, na maior parte do tempo, o lugar de uma 

voz eixo que conduz a narrativa. O ator – o Menino – ora apoia a voz eixo, ora 

contrasta com ela e ora se mantém em paralelo. Mais para o final da composição, 

ambos assumem o lugar de uma voz eixo, existindo duas vozes protagonistas, até 

que o Menino ocupa o lugar central e a Menina passa a apoiá-lo. Esse trecho pode 

ser visto na faixa 25 do DVD (Anexo A) dessa tese e no hiperlink98 

<https://vimeo.com/238699044>. Detalho, abaixo, minuto a minuto, como essas 

vozes se comportam, considerando essas três direções e tomando esse trecho 

como referência. 

Logo no início, ambos estão como vozes em paralelo, sendo a Menina a voz eixo, e, 

logo em seguida (a partir do minuto 0’18”), o Menino passa a contrastá-la. Voltam a 

ficar em paralelo com a Menina na voz eixo (a partir do minuto 0’52”) até que o 

Menino passa a apoiá-la quando entra na construção de uma imagem que associo a 

um lobo (a partir do minuto 2’38”). O Menino, então, entra novamente em paralelo 

com a Menina como eixo (a partir do minuto 3’41”) e logo passa a contrastá-la no 

momento da cena que traz uma risada (a partir do minuto 3’50”). A partir do minuto 

4’16”, ambos passam a ocupar o lugar de vozes protagonistas até que a Menina sai 

de uma voz eixo e passa a ocupar o lugar de uma voz que apoia a voz eixo do 

Menino (a partir do minuto 5’ até final da composição improvisacional). 

 

1. Apoio: 

a) a voz do Menino a apoiar a voz eixo da Menina: um silêncio do Menino (1’02” 

a 1’07”); momento do lobo (2’38” a 3’41”); 

b) a voz da Menina a apoiar a voz eixo do Menino: perto do final a partir do 

sussurro da Menina até o fim do improviso (5’ a 5’32”). 

 

2. Contraste 

a) a voz do Menino a contrastar a voz eixo da Menina: logo após o início, 

quando a cena se instala e a Menina se mostra irritada com ele (0’18” a 

0’52”); o Menino no momento da risada (3’50” a 4’16”). 

 

																																																								
98 Para acessá-lo, inserir a senha “impromame”. 
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3. Paralelo 

a) a voz do Menino em paralelo com a voz eixo da Menina: início de tudo (0 a 

0’18”); “gluglu” do Menino no momento do “mã” que a Menina emite (0’52” a 

1’02”), momento da imagem do pássaro feita pelo Menino (1’07” a 2’08”), 

melodia emitida pelo Menino (2’08” a 2’38”), “gluglu” emitido pelo Menino 

após imagem do lobo (3’41” a 3’50”); 

b) a voz eixo da Menina e a voz eixo do Menino – ambas protagonistas: a 

sintonia estabelecida pelos dois após momento da risada do Menino até o 

momento em que a Menina começa a sussurrar (4’16” a 5’). 

 

Acredito que, assim como visto nesse trecho, há, no espetáculo teatral em geral, 

uma concepção sonora do mesmo que é uma composição musical. O ator/atriz 

participa dessa composição (como se fosse um instrumento musical), seja quando 

está dando o texto, seja quando está num ritmo de uma ação, ou ainda quando está 

compondo a narrativa sonora com sons, ruídos, com música e com pausas e 

silêncios. O ator/atriz compõe o espetáculo melódica e ritmicamente. É interessante 

para o ator/atriz pensar por essa perspectiva, pois, além de saber-se dono/a de uma 

musicalidade interna, ele/a faz concretamente parte da musicalidade audível da 

cena. 

Entendo que essa consciência para o aluno/ator e para a aluna/atriz traz um 

diferencial em seu entendimento sobre a sua atuação na cena teatral. Sua voz está 

para além de uma emissão de um texto semântico. Ela pode ser o que se diz, mas é 

para além disso. É o como se diz com toda a intenção e o desenho musical da fala, 

o tempo em que é dito, as pausas e respirações, o contraste ou apoio com a cena e 

ações. É voz-música. É gesto sonoro/corporal. É movimento. Ela é a voz que está 

em cena numa voz-corpo-em-vida, seja na construção de uma voz com uma 

personagem, seja na construção de uma voz-música do ator e da atriz, seja na voz 

de um coro que traz uma dimensão mais distanciada e com o peso de um conceito, 

uma moral, uma força política. É voz-gestus brechtiano99. Ela é palavra e som não-

																																																								
99 Gestus ou gesto social compreende a “expressão mímica e gestual das relações sociais que 
regulam a convivência dos homens de uma determinada época” (BRECHT apud BONFITTO, 2002, 
p.65). Bonfitto (2002, p.65) assinala que o sentido de “gesto” brechtiniano não corresponde somente 
a uma atitude corporal do ator/atriz. Afirma ainda que, segundo Brecht, o termo é aplicável a outros 
elementos do teatro – o gestus da fala e do texto, o gestus dos figurinos, o gestus da música. A 
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verbal, constituindo-se em música em qualquer das situações. Ela é canto. Ela é 

parte da composição musical do espetáculo.  

Como entendo que o ator e a atriz constroem juntamente com outras vozes a 

composição sonora de um espetáculo, como entendo que essa composição pode 

ser criada a partir de todo e qualquer som, ruído, silêncio etc., posso afirmar que 

cantar uma voz-música assume diversas possibilidades e repercussões em um 

espetáculo teatral e essa ideia é possível graças às consequências e reflexos da 

ruptura da arte de vanguarda no século XX, que abriu múltiplos caminhos. 

 

3.3 ZOOM 

 

Na investigação da musicalidade na voz/corpo do ator e da atriz, numa perspectiva 

de integrar todos os princípios aqui apresentados, passei a me perguntar como 

desenvolver um corpo/voz que, em simultaneidade com a sua unicidade, possa ter 

autonomia e independência no sentido de corpo estar num ritmo e voz manter-se em 

outro ou corpo estar reduzido em suas ações e voz numa dinâmica fortíssimo (ff) 

entre outras possibilidades. Esse contraste de aparente oposição entre corpo e voz 

pode ser trabalhado, sem que, na verdade, haja dissonância e separação entre eles, 

mas, sim, uma potencialização e uma independência favoráveis à cena teatral. O 

teatro, em seu caráter polifônico, pede, muitas vezes, ao ator/atriz que tenha essa 

desenvoltura e que seja múltiplo e resolutivo. 

Desenvolvi, para tanto, um exercício, que chamei de zoom, a partir da prática de 

ensino e da experiência vivenciada com o Vocal Ensemble de Meredith Monk, a qual 

muito me inspirou nessa criação com os princípios de órbita e de 

espaço/tempo/movimento/forma, numa perspectiva que depois entendi como um 

treinamento polifônico do ator/atriz. Já vinha entendendo que esse trabalho de 

independência corporal potencializadora era um aspecto que acreditava ser bastante 

enriquecedor ao trabalho do ator/atriz a partir de experimentos – primeiros esboços 

																																																																																																																																																																													
canção para Brecht é elemento estruturante do seu teatro: o ator, ao se distanciar da sua 
personagem para cantar, rompe e evidencia, no seu canto, as mazelas humanas que quer denunciar. 
A canção se assume gesto social, pois revela aspectos referentes às relações entre os homens. 
Ainda, corroborando o gestus-música, o coro e a presença dos músicos em cena, quebrando com a 
ilusão do teatro, asseguram a força do “gesto”. 
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do zoom – que fiz com alunos/as na disciplina Expressão Vocal e Corporal II para a 

turma de Licenciatura da Escola de Teatro da UFBA (ainda como tirocinista e 

substituta em 2012 e 2013) e do contato com Fernando Barba no seu trabalho com a 

“coordenação pés/mãos/voz”.  

O zoom trabalha justamente esses contrastes, autonomias, domínio de execução 

das dinâmicas com seu necessário controle técnico e a atenção e foco em múltiplos 

aspectos. Encontra suporte no exercício proposto por Stanislavski em seu livro A 

construção da personagem, no qual trabalha o ator em conexão com dois e três 

andamentos ao mesmo tempo, como citado anteriormente, no exemplo do ator que 

ata a gravata, anda de um lado para o outro e, ao mesmo tempo, recita versos. O 

zoom é da seguinte forma: 

Saindo do fundo, o/a aluno/a, com uma ação específica, passa a realizá-la andando 

para a frente da sala. A orientação é começar a ação pequena e, à medida que se 

aproxima da frente, a ação vai gradativamente, em sua execução, aumentando em 

tamanho, ou seja, vai sendo realizada mais amplamente. Como se eu desse um 

zoom na ação e a visse maior. Assim também trabalho com o que é emitido 

vocalmente. Começa pianissíssimo e até tornar-se fortissíssimo. 

Ao juntar a ação ao que é dito ou cantado, posso pedir inúmeras variações como, 

por exemplo, começar ambos reduzidos e ampliar. Ou voz forte e corpo reduzido, 

evoluindo para voz piano e corpo amplo. Ou trabalhar a fluidez da ação ao caráter 

stacatto da voz ou o contrário. Ou voz ralentada e ação rápida, entre outras 

possibilidades. Gero uma “infinidade de microrritmos”. Nesse caminho do fundo para 

a frente e seu posterior retorno, é pedido para o aluno/a outras indicações como, por 

exemplo, um giro sobre si mesmo ou um momento de pausa, de dilatação do tempo 

ou ainda um momento de câmera lenta na ação, entre outras possibilidades. Assim, 

além de estar gerindo as ações e a voz em suas dinâmicas, ainda se faz necessário 

realizar as indicações e retomar o exercício de onde se parou.  

Outro ponto importante é a finalização que deve ser conseguida com todos ao 

mesmo tempo. Posso, por exemplo, determinar um tempo específico – como o 

tempo de uma música, estabelecendo quantas repetições devem ser feitas da 

mesma – para se fazer todas as orientações. Ainda posso trabalhar com a atenção 

que deve o/a ator/atriz ter do outro durante a realização do exercício e solicitar que 

as orientações, por exemplo, sejam feitas ou em conjunto, ou cada um 
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individualmente (ao invés de serem aleatórias), o que faz com que uma atuação 

polifônica e uma escuta ativa se façam necessárias. Mais um fator que confirma a 

necessidade de uma escuta ativa é o fato de que posso pedir, por exemplo, que, em 

algum momento, uma das pessoas que faz o exercício exerça uma espécie de solo, 

ou emitindo um texto, ou evidenciando sua respiração, entre outras possibilidades, o 

que implica que os outros atores e atrizes precisam diminuir a intensidade do canto, 

caso estejam cantando, ou do que quer que estejam falando ou sonorizando, para 

que o solo se faça evidente. Ao longo da repetição do exercício, trabalhar a relação 

entre duas ou mais pessoas é cada vez mais possível pelo desenvolvimento dos 

princípios e, com isso, ampliação das possibilidades. 

Ressalto, portanto, que trabalhar com as sonoridades que não se restringem à 

música tonal é outra possibilidade de labor que posso articular na prática do zoom. 

Por exemplo, incluir nas orientações emissões de um ruído, de gritos rompendo a 

ação ou ainda romper, temporariamente (para depois retornar), o que se está 

fazendo para uma outra exploração vocal/corporal em contraste com o que estava 

estabelecido, entre outras alternativas.  

O zoom, portanto, trabalha a musicalidade em vários aspectos – tanto com relação 

às propriedades do som e da música quanto à questão do tempo da cena e da 

exploração de uma musicalidade ampla que não se baseia na tonalidade como 

referência. Além disso, tenho percebido que o zoom se ampara num corpo-voz-em-

vida, na escuta ativa, na polifonia, na dissonância (tanto com relação à linguagem 

contemporânea de expressão, como na dissonância corpo/voz que se dissociam 

para alcançar uma possibilidade criativa potencializadora), na atitude criacional e na 

criação de mundos; princípios que regem o trabalho aqui proposto. 

Quando li no livro A arte secreta do ator, sobre como o ator/atriz deve fazer para 

estar presente na ação ao mesmo tempo em que faz surgir a ação posterior, sem 

que denuncie para si mesmo e para o espectador qual ação é esta que virá (BARBA; 

SAVARESE, 2012, p.254), deparei-me com grande sintonia no que diz respeito ao 

trabalho com o zoom. Barba afirma que se deve “negar a ação” e, para isso, há 

várias maneiras: 

 

Ao invés de continuar na direção previsível, pode-se mudar de rumo. Pode-
se começar pela direção oposta. Pode-se desacelerar a ação, mas 
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respeitando a precisão do seu desenho. Pode-se dilatar as pausas-
transições. Executar uma ação negando-a significa inventar, dentro dela, 
uma infinidade de microrritmos. E isso obriga a estar 100% presente na 
ação que está sendo feita. Desse modo, a ação sucessiva nascerá como se 
fosse uma surpresa para o espectador e para o próprio ator-dançarino 
(BARBA; SAVARESE, 2012, p.254). 

 

Todas essas “maneiras” são trabalhadas no exercício do zoom e todos os princípios 

são articulados nessa prática, o que implica a busca de conduzir o ator e a atriz para 

o instante presente da atuação. 

Dentre os exercícios trabalhados por Lemêtre, percebo uma influência do seu 

trabalho sobre o cluster na prática do zoom, no que se refere a rupturas e a 

retomadas do processo a partir do ponto onde houve uma suspensão/pausa, sem 

que se perca, com isso, a energia presente e conquistada anteriormente. A 

suspensão-pausa-silêncio-respiro é necessária ao trabalho do ator/atriz. É nela que 

eles e elas criam um estado zero, de vácuo, de vazio que não pode ser outra coisa 

senão uma disponibilidade e receptividade para o invisível, para o que se pode 

descobrir. 

Um cluster, pelo Dicionário Grove de Música, é “um grupo de notas adjacentes que 

soam simultaneamente. Os instrumentos de teclado adequam-se particularmente a 

sua execução, uma vez que podem ser prontamente tocados com o punho, a palma 

ou o antebraço” (SADIE; LATHAM, 1994, p.204).  Ou seja, é um grupo de notas 

vizinhas, geralmente tons e semitons, que soadas em bloco como um acorde 

produzem um efeito dissonante. Não há neste grupo de notas uma relação tonal ou 

de intervalos consonantes entre as mesmas.  

A proposta de Lemêtre é que os/as alunos/as, ao interpretarem um texto (cada um o 

seu), repentinamente interrompam e produzam coletivamente um cluster.  Todos os 

alunos/as cantam uma nota qualquer, formando um caos sonoro e depois voltam, do 

ponto onde pararam, a dar o texto novamente. Depois do cluster, como retomar de 

onde parou? Qual a energia necessária para dar seguimento? O que do vazio se 

descobre? Posso trabalhar com uma ruptura para depois voltar ao mesmo tom que 

vinha sendo emitido antes, mas com a abertura necessária para ter se adivinhado 
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algo novo. O cluster100 funciona como um treinamento para o controle do ator/atriz 

sobre sua energia e prontidão. No zoom também há rupturas e retomadas e esse 

treinamento se faz necessário e vem de um trabalho sobre a voz-corpo-em-vida. 

Ao considerar necessário encontrar, antes, uma forma, um vocabulário que será 

usado para se criar uma partitura, que depois se desenvolverá numa partitura de 

ações físicas e vocais de uma personagem, Meran Vargens afirma que, pela 

repetição dessa forma partiturada, atingir-se-á o momento em que “o ator não canta 

mais a canção, é esta que canta no ator” (2013, p.171). No trabalho do zoom, e na 

sua repetição e treinamento, exploro uma forma que é limite, mas também é 

liberdade para encontrar diversas possibilidades de trabalho vocal/corporal, gerando 

organicidade (almejada) ao que, inicialmente, pode parecer desconectado. 

Tenho estado em constante pesquisa sobre esse trabalho vocal/corporal amparado 

pelo viés da musicalidade e outros princípios que a amparam. Esses precisam ser 

trabalhados constantemente para serem cada vez mais orgânicos no ator/atriz. O 

zoom possibilita o trabalho sobre uma musicalidade contrapontística entre corpo/voz 

(inclusive em dissonância), espaço, gestos, sonoridades, o outro corpo/voz e o que 

mais vier a agregar à sua composição. 

Quando a musicalidade atingir o estado de organicidade, o ator/atriz, numa peça 

teatral, guiar-se-á pela musicalidade interna que há nele/a (e é sentida) e conseguirá 

gerir o tempo do espetáculo num andamento ideal. Em fala de Mnouchkine: “Essa 

música, é o ritmo da batida do coração de vocês, não é rádio. A música está no 

interior de vocês” (PICON-VALLIN, 2011, p.96). A musicalidade interna sempre é 

mencionada, trabalhada e valorizada a estar presente em cena nas oficinas que fiz 

com Ariane Mnouchkine do Théâtre du Soleil e com outros atores integrantes do 

grupo, além do músico Jean-Jacques Lemêtre. Meyerhold já afirmava sobre uma 

necessidade do ator/atriz em ter uma intimidade com a música: 

 

																																																								
100 Fiz a prática do cluster também no workshop de Garin e Del Penho, os quais falaram ter como 
objetivo o trabalho da escuta, da espacialização do som, da sua percepção no espaço da cena e da 
percepção de quem são os interlocutores da cena. Estes podem ser a música, o cenário, o espaço, a 
luz, o público, o outro ator/atriz, etc. Ou seja, esses elementos precisam estar juntos para servir ao 
teatro; não adianta segmentar tudo o que rege a cena e estudar separadamente cada aspecto; nada 
mais do que um trabalho de atuação polifônica. 
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É preciso habituar os atores à música desde a escola. Eles gostam quando 
a música é utilizada “para criar uma atmosfera”, mas raros são os que 
compreendem que a música é o melhor organizador do tempo no 
espetáculo. O trabalho do ator é, para falar de uma maneira metafórica, seu 
duelo com o tempo. E, aqui, a música é seu melhor aliado. Eventualmente, 
ela pode não ser ouvida, mas deve ser sentida (MEYERHOLD apud PICON-
VALLIN, 2008, p.26). 

 
3.4 A EXPERIÊNCIA COM MÚSICA CONTEMPORÂNEA – EXPERIÊNCIA PRÉVIA 

AOS EXPERIMENTOS 

 

Sobre tudo já exposto até agora – a minha trajetória; o delineamento da ideia 

geradora da pesquisa, culminando no encontro com o que seria a voz-música; o 

surgimento da musicateatro no contexto de vanguarda do século XX; a experiência 

enquanto atriz do Percantus; o espaço que se abriu, no século XX, para o trabalho 

do ator/atriz sobre si mesmo, um ator/atriz que compõe; o entendimento sobre a 

importância de um trabalho da musicalidade para o desenvolvimento do ator/atriz; o 

delineamento do eu-professora, com definições de princípios estruturantes para o 

trabalho vocal, a partir de experiências com artistas de teatro e de música – guardo 

este espaço para fertilizar todos esses princípios e toda essa história.  

Nesse terreno arado por mim, abro o espaço para falar de que forma construí um 

jardim. De que forma, unindo todos esses princípios e toda essa história, encontrei 

um caminho de trabalho para a busca dessa voz-música e para a transformação 

desse labor em arte, num trabalho de voz para a cena, amparado na musicalidade. 

Abro esse tópico para começar a semear o caráter dos experimentos e para 

desenhar o que foi o estímulo da escuta das músicas contemporâneas dos séculos 

XX e XXI para esta pesquisa. 

“Mas, atenção, o estímulo é carburante, funciona se é queimado. Um ‘estímulo’ é 

algo profundamente diferente de uma descrição ou de uma definição. Deve-se, 

sobretudo, saber como transformá-lo em carburante” (BARBA, 2012, p.201). A 

música contemporânea foi o carburante dos experimentos e transformo-a também 

em carburante para gerar, no trabalho como atriz e professora, a energia propulsora 

do aprendizado e da arte. A musicalidade, com toda a sua potencialidade de 

trabalho e de criação, deve ser desenvolvida e perpassada pelo corpo/voz do 

ator/atriz que, ao treinar, prepara-se para estar em cena com ritmo, com dinâmicas, 
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com pausas, com sats, com impulsos, com texturas, com timbres, com contrastes, 

com expressão. 

Como ampliação da minha pesquisa nessa área, fui percebendo que a música 

contemporânea acresce ainda mais o trabalho da musicalidade no ator/atriz. Traz 

características de rupturas e dissonâncias que podem ajudar o ator/atriz a descobrir 

novas formas de se colocar em ação no corpo/voz no espaço/tempo. Encontrei, pelo 

viés da escuta da música contemporânea, um caminho de como tentar acessar a 

voz-música presente em cada um de nós.  

Ao longo dessa investigação, percebi que a música no geral pode vir a ser o 

carburante de um processo criativo. O proposto nessa tese teve seu recorte na 

música contemporânea. Meu encontro com essa pesquisa foi um encontro para a 

vida toda. Sei que o desenrolar de tudo aqui escrito será fértil e duradouro. Falo isso, 

porque encontrei um dizer de Carreri que me faz ter essa certeza: 

 

[...] todos os sons que eu escutava existiam potencialmente também dentro 
de mim. Eu devia apenas encontrá-los, e o treinamento vocal se tornou o 
espaço para essa pesquisa. Durante o meu treinamento vocal, escutava os 
discos emprestados da biblioteca e imitava as vozes dos cantores. O meu 
propósito não era, claro, me tornar uma especialista nas técnicas vocais 
utilizadas na Ópera de Pequim ou no Kabuki; queria apenas encontrar em 
mim aqueles sons específicos para ampliar, assim, meu leque de 
possibilidades (CARRERI, 2011, p.168). 

 

A vontade em ser um Sebastião Salgado, conforme relatei na introdução, no tópico 

Sobre mim, pode tomar forma agora no desenrolar desta pesquisa. A música do 

mundo poderá ser a minha forma de conhecer o homem e suas diversas culturas. A 

música do mundo serão as minhas fotografias e minhas inspirações. O tema desta 

pesquisa se instaurou em mim de forma que não pude evitá-lo. São motivações que 

falam aos desejos provavelmente mais inconscientes, a ponto de ser esse um 

registro muito pessoal, que fala da vida e da arte. 

Relatarei agora uma experiência com uma disciplina como professora da ETUFBA, 

no primeiro semestre de 2014 – Técnica Básica para o Ator III (voz), para a turma do 

módulo V que estava em montagem de pré-formatura, com a peça Matriosca101, de 

																																																								
101 A peça, criada em processo colaborativo com toda a equipe, usa das linguagens da performance, 
teatro, dança e vídeo para expressar o que há de submerso na vivência humana, suas memórias, 
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dramaturgia coletiva e processo colaborativo, cuja direção e tessitura dramatúrgica 

foi assinada por Lilih Curi102 e da qual fiz a direção de paisagens sonoras. Tal 

experiência foi uma tentativa de implementação da prática desta pesquisa – um 

ensaio para o que chamei de experimentos – que, nesse momento de 2014, ainda 

estava formatando-se em pensamentos e ações. 

Fiz um trabalho focado na criação de partituras corpo/voz, baseado em princípios já 

citados, mas que na época não estavam sistematizados e nem totalmente 

desenvolvidos. O trabalho sobre a escuta, em primeira instância, foi tanto o de 

trabalhar o ouvido para sensibilizar a escuta e a percepção dos sons ao nosso redor 

– incluindo a percepção do outro e como se entra contraponto com esse outro – 

quanto o de treinar a percepção musical presente na música e em cada som. Houve, 

com esse trabalho inicial, uma preparação para a próxima escuta que é uma 

estratégia metodológica de processo criativo dessa pesquisa.  

Dessa forma, explorei com os alunos e alunas a escuta de músicas 

contemporâneas, como forma de ampliar o referencial sonoro deles/as e ver de que 

forma essa escuta influenciava na criação dos atores e atrizes. Essa experiência foi 

um estudo preliminar de como proceder para a evolução do trabalho dessa 

pesquisa. Propus a escuta de músicas contemporâneas como estímulo para a 

exploração vocal e para a busca da voz-música. Ainda estava começando a 

estruturar como fazer este trabalho, foi quando uma das alunas relatou o seguinte: 

 
O trabalho com a música e a sensação que a mesma nos proporcionava me 
levou a imagens com muita facilidade. Fields/clouds [de Meredith Monk] foi 
a música que mais reverberou no meu trabalho dentro e fora de aula, 
conseguindo relacioná-la na construção da minha personagem, que é 
tetraplégica, e na sua relação com o cuidador. Foi um exercício que pôde 
me ajudar a fortalecer e construir trabalhos com memória sonora associada 
a imagens que surgem através de um som específico.103 

																																																																																																																																																																													
medos e afetos. Como a MATRIOSCA - a famosa boneca russa que vai se abrindo em intermináveis 
camadas até que reste a menor réplica de si mesma, bem pequena e compacta - a encenação 
apresenta personagens e situações que são réplicas de pequenos pedaços de espelho do mundo. O 
espetáculo apresenta fragmentos da vida de seres desgovernados pela maldade, pela tirania, pelo 
medo, pelo desassossego da alma, pela descrença, pela ausência de amor etc. O que os une? A 
mesma casa, a mesma mãe, a MATRI, a fértil, a MATRIOSCA (texto extraído do programa da peça). 
102 Diretora, atriz, roteirista e produtora. Graduada em Comunicação Social – Jornalismo (PUC-SP) e 
Mestre em Artes Cênicas (PPGAC-UFBA). Cursou Interpretação no CPT/SESC-SP e no Teatro 
Universitário da UFMG. Estudou Direção Cênica na Escuela Internacional de Cine y TV de San 
Antonio de los Baños – Cuba e Fotografia no SENAC/BA. 
103 Comentário colhido do diário de bordo de uma aluna do componente Técnica Básica para o Ator III 
(voz), no semestre de 2014.1. 
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Após um processo inicial de escuta de músicas contemporâneas e livre 

experimentação vocal em busca da voz-música – que gerou algumas partituras 

corporais/vocais, que foram inclusive contracenadas entre os estudantes, passei 

para outra etapa do trabalho. Em grupo, fiz uma exploração ancorada na música 

popular brasileira, tonal, Olho de Peixe, de Lenine, composta num compasso de 

cinco tempos e usei, como imagem e estímulo, esses versos do poema e este 

momento da canção: “Se na cabeça do homem tem um porão/ onde mora o instinto 

e a repressão/ me diz aí o que é que tem no sótão?”. Foi feita, inicialmente, uma 

livre exploração rítmica e vocal, com atenção à musicalidade das palavras, usando 

esses versos como material de improviso.  

Após essa etapa de trabalho, pedi aos/às alunos/as que focassem nas palavras 

sótão e porão como desencadeadores de imagens e sentidos. Usassem essas 

palavras como motivo composicional para a elaboração de partituras, cuja voz-

música a ser delineada fosse imagem sonora correspondente a esses motivos. 

Dessa ideia, os estudantes criaram, individualmente, duas partituras, a da voz-

música-sótão e da voz-música-porão. As imagens sonoras das vozes-música tinham 

o sótão e o porão de cada aluno/a como referência e foram influenciadas, na sua 

busca, pela escuta da música contemporânea e pela ideia de sótão e porão que 

cada um trazia, trabalhada, inicialmente, a partir da poesia/palavra da música de 

Lenine.  

Nessa criação, tendo a escuta de músicas contemporâneas como metodologia 

(ainda em processo de delineamento, pois, nesse momento, ainda recorri ao uso da 

palavra também como detonador da experiência) do processo criativo, busquei 

descobrir a voz-música que cada um tinha, referente ao sótão e ao porão. Percebi, 

de uma maneira geral, que a voz-música-sótão era mais etérea, suave e onírica, 

enquanto a voz-música-porão era mais grotesca, ruidosa e estranha. Buscando 

agregar outros aspectos à musicalidade da cena, os/as alunos/as eram livres 

também para propor figurinos, adereços e objetos para a criação da partitura. Já 

havia nesse momento do semestre uma ligação muito grande de todas as disciplinas 
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com a montagem de pré-formatura e essas partituras influenciaram a criação de 

algumas cenas, conforme constatei no diário de bordo de um aluno: 

 

No dia que improvisamos a partir da frase: “Se na cabeça do homem tem 
um porão, onde mora o instinto e a repressão, me diz aí então, o que é que 
tem no sótão?”, explorei a utilização das caixas, como me locomover com 
elas e como movimentá-las em cena. Acabei por trazer meu personagem 
para o improviso, na fase em que ele é ainda uma criança. [...]. Algo 
bastante relevante que percebo, foi a colocação do sótão e do porão como 
proposições para improviso e apropriação de objetos cênicos. O que teria 
em meu sótão seria uma caixinha de música e na de minha colega também, 
logo fizemos essa ligação para unir nossas histórias através do objeto e 
deste lugar da casa, criamos uma cena que está sendo desenvolvida para 
mostra final. Além disso, no dia em que improvisei o porão com outra 
colega, tive várias imagens que me fizeram refletir para criar uma partitura 
de transição do meu personagem.104 

 

Já buscava aqui o trabalho polifônico sem ter noção clara desse objetivo e desse 

delineamento. Trabalhei as partituras a partir de uma forma de trabalho vivenciada 

com Roberta Carreri, que abarca o trabalho com a variação de intensidades 

corporais, passando de 1 a 100%. Associei isso ao trabalho de voz, começando a 

fazer combinações, numa escala de 1 a 100% independente para o corpo e para a 

voz. Por exemplo, trabalhar o corpo a 100% e voz a 10%, ou voz a 20% e corpo a 

50%; ou ambos a 100% ou 10%; etc. Percebi que colocar o corpo e a voz em 

intensidades diferentes, dissociando-os em um aspecto, causavam certa estranheza 

em alguns/as alunos/as durante a execução e eles/as soavam inicialmente “falsos”. 

No entanto, após repetições, encontravam uma fluidez e familiaridade que os/as 

libertavam na execução da partitura. Essa experiência foi mais um procedimento que 

me ajudou na elaboração do zoom. 

Sobre a falta de organicidade com uma sequência de partitura num primeiro 

momento, e sobre a necessidade da repetição, Carreri dá um exemplo do seu 

treinamento: 

 

O resultado lembrava um “pequeno Frankenstein”, completamente 
inorgânico. Após alguns dias e muitas repetições, eu era capaz de tornar as 
minhas ações vivas, restabelecendo em seu interior uma outra lógica que 
justificasse e encadeasse a nova montagem (CARRERI, 2011, p.118). 

																																																								
104 Comentário colhido do diário de bordo de um aluno do componente Técnica Básica para o Ator III 
(voz), no semestre de 2014.1. 
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A ideia que tive, com o desenvolvimento das partituras, era poder levá-las para a 

cena como composição sonora de todo o espetáculo. Pensei (e cheguei a 

compartilhar o pensamento com a diretora da montagem) na presença constante de 

uma ou várias partituras realizadas pelos atores/atrizes – como se elas fossem 

instalações no palco – enquanto eles/as não estivessem em alguma outra cena. Os 

atores/atrizes seriam os “músicos ao vivo”, tocando a composição do espetáculo, 

interagindo com a cena em evidência e propondo para ela a trilha sonora baseada 

na exploração das vozes-música oriundas da ideia de sótão e porão.  

Tentei implementar essa proposta, mas os alunos/as não aderiram à ideia, nem 

mergulharam a fundo no processo. Eu os estimulei na proposta e eles/as, 

descrentes (talvez pelo caráter do estilo musical, talvez pela falta de uma 

sistematização ou talvez por outro motivo que ainda desconheça), não quiseram 

experimentar tais possibilidades de criação. Acabei por desistir e seguir um caminho 

menos atonal para trabalhar com eles/as a voz para a cena na montagem que 

estavam criando. 

Entretanto, pude perceber que, mesmo diante da dificuldade em implementar e 

desenvolver a ideia com essa turma, o pouco que foi feito do trabalho com a música 

contemporânea gerou algumas contribuições na montagem final e serviu também 

para o meu próprio amadurecimento de como conduzir essa pesquisa. Em relato 

contido em diário de bordo que recebi durante o processo, observo essas 

contribuições: 

 

Uma aula que considero muito especial foi a aula em que conhecemos a 
música Olho de Peixe de Lenine. Acredito que muita coisa vai surgir a partir 
deste dia, e já vem acontecendo. Foi um momento de purgação das nossas 
emoções, acho que o que estava em nosso porão interior foi revisitado e 
estamos entendendo como lidar com estas novas informações que estão 
somando ao processo criativo. Em uma das minhas cenas que estou 
escrevendo, por exemplo, já assumimos que haverá “a morte de Macabea”, 
resultante da nossa experimentação. Então eu percebo que nada é por 
acaso e o que seria aparentemente um caos e muitos gritos [referindo-se à 
exploração da voz-música], hoje se converte em estrutura e cena muito bem 
oportuna.105 

 

																																																								
105 Comentário colhido do diário de bordo de um aluno do componente Técnica Básica para o Ator III 
(voz), no semestre de 2014.1. 
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Percebi, com essa experiência, que precisava sistematizar melhor uma forma de 

trabalho, organizar os princípios e a definição de música, composição e de voz-

música para que o grupo de estudantes pudesse partir de uma ideia estruturada. 

Senti que, apesar de ter dividido com eles o conceito de voz-música, não expus a 

ideia de composição e de música em seu conceito amplo, de que todo som e 

silêncio podem vir a ser música se construídos para tal. Logo, os alunos e alunas 

exploraram suas vozes-música, sem a clara noção de como construí-las 

musicalmente, o que provavelmente gerou descrédito. Ainda constatei que um 

trabalho de musicalidade com o que era familiar aos ouvidos dos alunos e alunas e a 

introdução na linguagem contemporânea feita gradativamente eram um caminho 

mais assertivo. 

Amadurecer os direcionamentos e me sentir mais segura da minha própria proposta 

investigativa e de trabalho foram fundamentais para dar seguimento na caminhada 

da pesquisa. Percebi também que a música contemporânea era o combustível único 

necessário para a exploração da voz-música enquanto constitutiva de sonoridades 

múltiplas e de imagens, o que me fez explorar esse aspecto nos trabalhos 

subsequentes. Ainda sobre essa experiência, pude dar um passo à frente na 

elaboração dos princípios, embora eles só tenham sido totalmente estruturados após 

a realização dos experimentos. De toda forma, a ideia do que pretendia alcançar na 

proposta lançada para o trabalho com as partituras das vozes-música enquanto 

“música ao vivo” da encenação reverberou em mim como estímulo para novos 

procedimentos de criação. Portanto, é da combustão do estímulo da música 

contemporânea que busco produzir material vocal/corporal rico em inteirezas de 

uma voz-música.  

Nesta proposta, todo trabalho aqui exposto fundamenta-se nessa visão ampla de 

voz/corpo e musicalidade para o ator/atriz e para a cena. Ele vem, nessa tese, 

precedido de uma história contextualizada que se afunilou para o nível da 

experiência da atriz e professora. Esmiucei, como docente, uma maneira de trabalho 

da musicalidade no corpo/voz do ator e da atriz em constante pesquisa que não se 

esgota aqui e que estará sempre em metamorfoses. Nas próximas seções, 

delinearei duas experiências práticas deste doutorado – a primeira com um grupo de 

atores e atrizes e a segunda, afunilando ainda mais a pesquisa para a dimensão da 

pele, com a atriz-professora-pesquisadora desta tese, também objeto dessa 
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investigação. É chegado o momento de problematizar e refletir sobre os 

experimentos – trabalhos de teatro e composição. 
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4 EXPERIMENTO I – METAMORFOSES DE UMA TURBULÊNCIA EXTERNA 

 

E há também às vezes a 
exasperação do atonal, que é de uma 
alegria profunda: o atonal exasperado 

é o voo se alçando – a natureza é o 
atonal exasperado, foi assim que os 

mundos se formaram: o atonal 
exasperou-se. 

Clarice Lispector (2009, p.142) 

 

Nessa seção, abordo uma experiência prática realizada, ao longo desse doutorado, 

como forma de pesquisar o que vislumbrava como caminho de trabalho da voz e 

musicalidade no ator/atriz de forma a ampliar o seu universo sonoro e ir em busca 

de uma voz-música como potencializadora da criação artística, a fim de poder, por 

meio dessa busca, criar composições musicoteatrais. 

Nesse primeiro experimento, estive como condutora do processo e provoquei um 

caminho para a criação, por parte dos atores e atrizes, de partituras corporais/vocais 

por meio da exploração sonoro/corporal a partir da escuta de músicas 

contemporâneas na procura de uma voz-música. Essas partituras corpo-voz-música, 

que revelavam por si sua própria musicalidade, entraram em contracena, gerando 

uma música ao vivo no improviso. Esse material foi organizado numa proposta de 

composição. Esse experimento teve, portanto, o objetivo de saber como se daria o 

trabalho de exploração vocal em busca da voz-música a partir da escuta de músicas 

contemporâneas como um modelo de estratégia composicional. Como a 

musicalidade no ator/atriz poderia possibilitar uma estratégia para se criar uma 

composição. 

A música contemporânea foi a mola impulsionadora e provocativa da prática criativa 

de toda a pesquisa e teve um papel estruturante na construção da metodologia dos 

processos práticos. Sistematizarei, a seguir, o processo de Metamorfoses de uma 

turbulência externa que se qualifica por ser um trabalho de voz-corpo-musicalidade, 

norteado nos princípios citados na seção anterior que são: VOZ-CORPO-EM-VIDA, 

ESCUTA ATIVA, POLIFONIA, ATITUDE CRIACIONAL e DISSONÂNCIA. 

O experimento Metamorfoses não tem um texto dramático em sua base, foi criado a 

partir de uma prática experimental amparada em um entrecruzamento das 
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dramaturgias da voz, do corpo e da música – todas em conexão com a dramaturgia 

da música contemporânea. Sugiro que o/a leitor/a, para dar seguimento à leitura, 

assista à gravação audiovisual do experimento que se deu no dia 15 de maio de 

2016 no Centro Cultural Plataforma em Salvador, Bahia. A gravação em áudio foi 

feita por Luciano Bahia e a edição da imagem por Moara Rocha e Hilda Lopes 

Pontes. 

Metamorfoses pode ser conferido na faixa 26 do DVD e no hiperlink: 

<https://www.youtube.com/watch?v=0tlk3o-kFtw&feature=youtu.be>. 

 

4.1 SOBRE O PROCESSO DE CRIAÇÃO – WORKSHOP 

 

O primeiro experimento prático amparou-se no trabalho de musicalidade nos atores 

e atrizes, buscando o envolvimento do corpo e da voz numa percepção e 

compreensão física, sensória e mental da música. O trabalho, baseado nos 

princípios já citados, visa encontrar uma estratégia para o desenvolvimento da 

musicalidade numa perspectiva corpo/voz integrada com múltiplos estímulos a fim 

de trabalhar no ator/atriz o pensamento corporal/vocal para que o ator/atriz ganhe tal 

integralidade com organicidade e consciência e possa utilizar seu conhecimento 

como propositor/a de trabalhos cênicos. 

Essa integralidade voz-corpo-musical-em-relação-e-em-relação-a-múltiplos-

estímulos já vinha sendo pesquisada por mim em sala de aula e em workshops dos 

quais participei na busca por esse treinamento, como citado em seção anterior. O 

trabalho sobre essa consciência foi o passo inicial, para posteriormente passar para 

a etapa da ampliação de referenciais sonoros, trabalhando a partir da apreciação do 

repertório contemporâneo como estímulo referencial para a exploração vocal, 

buscando estimular a voz-música de cada ator/atriz. Para tanto, fui aos poucos 

introduzindo uma escuta de músicas contemporâneas tonais e atonais que 

ampliassem o referencial de música dos participantes. Utilizei músicas do repertório 

de Meredith Monk, Demetrio Stratos, Iannis Xenakis, Luciano Berio, Luiz Carlos 

Csekö e Ernst Widmer. 

Na concepção desse trabalho prático, antes mesmo de experimentá-lo, sabendo que 

é no processo que se vai delineando o estudo e obtendo perguntas e respostas, eu 
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pensei ser possível contracenar essas vozes-música, estando atenta àquilo que de 

composicional poderia ser gerado. Ou seja, partir da investigação da voz-música e 

criação de uma partitura vocal/corporal não rígida para que se pudesse compor uma 

peça musical contemporânea que fugisse (ou não) dos padrões da música tonal 

tradicional do ocidente, a partir das criações de cada ator/atriz. 

Para tanto, convidei para colaborar com a pesquisa o compositor Vinicius Amaro, 

aluno do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Música da UFBA, que 

participou desse experimento prático. Amaro ajudou-me a conduzir os atores e 

atrizes no entendimento das relações e propriedades intrínsecas da música para que 

a exploração não fosse aleatória, mas, sim, já mais consciente dessa intenção de 

composição. Ou seja, a ideia pesquisada é, da exploração individual da voz-música 

de cada ator ou atriz, criar, cada um individualmente, uma partitura vocal/corporal 

não rígida que seria posta em contracena, no improviso, em duplas e/ou em trios. 

Além de ter a partitura solo de cada ator/atriz como material para a composição, 

haveria também o material oriundo da improvisação dessas vozes-música. Desses 

materiais surgidos durante o experimento prático, o compositor, com as gravações 

em áudio e em vídeo das partituras corporais/vocais e dos improvisos, elaborou, no 

que se refere à parte musical, uma peça para o ator em três movimentos, cujo título 

é Metamorfoses de uma turbulência externa. A parte teatral foi posteriormente 

conduzida por mim para a gravação dessa obra em colaboração com os atores e 

atrizes. 

Durante o experimento, conduzi os atores/atrizes a buscarem a maior musicalidade 

possível, estando atentos aos seus elementos como dinâmicas, repetições, 

ritmicidade, pausas, silêncios, coloridos e texturas, entre outros. Da contracena entre 

eles, geraram-se núcleos sonoros que foram explorados no todo da obra. Durante a 

criação das partituras vocais/corporais individuais, pedi aos participantes que 

estivessem abertos para que a escuta das músicas propostas no experimento fosse 

um gatilho para a exploração de registros diversos, timbres, ritmos, alturas etc., na 

intenção de que todo e qualquer som e silêncio, quando construídos, pudessem vir a 

ser música. Instiguei-os a buscarem uma voz/corpo que estivesse em diálogo com o 

que Kagel propôs ao criar o gênero musicateatro: usar da voz falada e cantada, do 

movimento, da dança, do texto, de sons de diferentes timbres para compor. Pedi 

também que estivessem muito atentos aos estados e respiros que cada música 
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gerava em cada um para que pudessem também ser acionados pela sensação na 

criação e exploração vocal/corporal. 

O workshop, intitulado A voz entre o teatro e a música, ocorreu entre os dias 5 a 9 

de outubro de 2015, de 9h às 13h, nas salas 5 e 203 da Escola de Teatro da UFBA, 

com a participação de oito atores e atrizes. Desses, nem todos estiveram presentes 

todos os dias e uma pessoa participou como observadora do processo. Solicitei que 

memorizassem previamente a música de Caetano Veloso Canto do povo de algum 

lugar e um texto de livre escolha (já pensando em ter ideias para o processo do 

segundo experimento, que inclui um trabalho com um texto). Todos estavam cientes 

do caráter experimental do workshop e de seu objetivo desde o convite. 

Foi consciente a escolha de uma música popular – simples, harmônica, que contém, 

em seu texto, uma direção temporal e um enredo bem definidos – para o trabalho 

nessa oficina, cujo foco é a atonalidade. Escolhi partir do conhecido, do simples, do 

tonal, do confortável para ir, aos poucos, entrando no mundo da “exasperação do 

atonal”. 

Também a escolha dos atores e atrizes foi pautada no interesse deles em um 

trabalho vocal e de experimentação e no meu ensejo em considerar pessoas do meu 

afeto, com quem eu tenho uma boa relação de cumplicidade e a quem admiro 

enquanto pessoa e artista. Chamei ainda, pelo desejo de incluir os meus alunos e 

alunas, dois estudantes com esse mesmo perfil. Preocupei-me também em mesclar 

vozes femininas e masculinas. 

O workshop foi estruturado de forma a ir preparando, num crescente, os 

atores/atrizes para o contato com a música contemporânea e a vivência proposta 

por mim. Os aquecimentos e laboratórios eram realizados dentro dos princípios 

propostos de corpo-voz-em-vida, escuta ativa, polifonia, atitude criacional e 

dissonância. Posso, ainda, estruturar em etapas como se deu o processo: 

 

a) RECONHECIMENTO 

− Do grupo entre si; 

− De espaços, apoios, fluxos e vocalizações; 

b) VOCALIZAÇÕES 

− Em movimento, numa estrutura harmônica de base; 



187	

	

− Na ação, em busca de uma liberação da voz pela ação. 

c) INTERRELAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

− Jardinagem; 

− Zoom. 

d) INTRODUÇÃO AO UNIVERSO DA MÚSICA CONTEMPORÂNEA 

− Panda Chant. 

e) EXPERIMENTO PROPRIAMENTE DITO NA BUSCA PELA VOZ-MÚSICA 

− Primeira escuta das músicas contemporâneas – criação de partitura corpo-

voz-música livre; 

− Jogo das Criaturas; 

− Segunda escuta das músicas contemporâneas – criação de partitura corpo-

voz-música fixada e não rígida;  

− Contracena a partir da partitura corpo-voz-música; 

− Improvisação elaborada a partir da contracena anterior. 

f) PARTITURA CORPO-VOZ-MÚSICA E TEXTO 

− Construção – partitura e texto como pontos de partida; 

− Desconstrução – partitura como ponto de partida; 

− Desdobramentos da Construção – partitura, texto e ação; 

− Desdobramentos da Desconstrução – texto como ponto de partida. 

 

O primeiro momento do trabalho foi o de reconhecimento do grupo entre si e de 

espaços, apoios, fluxos e vocalizações. A respiração ativa era trabalhada 

mobilizando o corpo/voz e expandindo o corpo e a voz em sopro. Depois esse sopro, 

era vocalizado, buscando o sustento do som e percebendo o espaço gerado por 

cada vogal. Esse trabalho ocorria em oposição ao chão, buscando apoios. 

Inicialmente em contraposição ao chão, numa postura neutra e deitada, quando o 

corpo, ao sair do chão e contra a gravidade, movimentava-se, buscando apoios até 

retornar para a postura neutra – mas não relaxada – num ciclo de repetições 

sensibilizatórias nessa linha. Depois, esse movimento mantinha o chão como 

referência, mas já explorava todo o espaço global sem necessariamente ter que 

retornar ao chão em posição neutra. Na sequência, os participantes eram orientados 

a buscar movimentos corporais que ativassem esse corpo/voz em micro-

movimentos, numa dimensão mais sutil e interna, explorando os movimentos da 
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serpente que liberavam o fluxo/espaço de ar e de voz. Ainda, como entremeio a 

essas explorações, o ator/atriz ocasionalmente acionava o baixo ventre com um 

“grito mudo”, de uma voz/corpo pronta para agir, em sats.  

Ao se referir à interpretação de Helene Weigel, Barba legitima que o “grito mudo” 

tem embasamento. A maior intérprete dos personagens femininos de Brecht, na 

cena de Mãe Coragem e seus Filhos desse mesmo autor, ela, Mãe Coragem, é 

submetida ao reconhecimento do corpo de seu filho pelos soldados e, imóvel, 

balança a cabeça negando reconhecimento por duas vezes. Quando os soldados 

vão embora ela vira a cabeça e escancara a boca como se desse um “grito mudo”. 

Essa ação “está baseada na tensão de sua espinha dorsal: é através dessa tensão 

que ela nos transmite uma energia equivalente à energia de um grito” (BARBA; 

SAVARESE, 2012, p.279). Aciona-se, portanto, toda a serpente e de onde vem o 

impulso. 

 

Virou a cabeça para o outro lado e escancarou a boca exatamente como o 
cavalo que grita no Guernica de Picasso. Um som cru, terrificante e 
indescritível sai de sua boca. Só que, na verdade, não havia som. Nada. Era 
o som do silêncio absoluto. Um silêncio que gritava e gritava no teatro todo, 
obrigando o público a abaixar a cabeça como se por ali passasse uma 
rajada de vento (STEINER, 1961 apud BARBA; SAVARESE, 2012, p.278). 

 

Depois desse corpo/voz acionado e espacializado, foi o momento de entrar com a 

vocalização que passeava pela harmonia de uma canção. O corpo no espaço e 

ao som da música Canto do povo de algum lugar vocalizava sons dentro da 

harmonia da canção, explorando a sua consonância e dissonância. O canto por cima 

da harmonia passou a ser acompanhado por ações no espaço, cujos ritmos da ação 

variavam, conforme solicitado, a fim de sincronizar e dessincronizar com o da 

música de base. Pude perceber que a voz se soltou muito nesse momento das 

ações. Ganhou sentido. Ganhou liberdade. A mente voltada para a ação deu 

liberdade à voz. Mesmo já tendo citado anteriormente, convém aqui relembrar: 

“Estava em ação e não observava como cantava [...] tudo funcionava bem. [...] Os 

camponeses cantam assim” (GROTOWSKI, 2007, p.144). Na prática em slow 

motion de tais ações, os participantes se concentravam de tal forma no corpo em 

ação que liberavam ainda mais seu canal vocal. 
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No andamento da oficina, seguindo a premissa da liberação vocal pela ação e 

também introduzindo gradativamente camadas para chegar na interrelação dos 
princípios trabalhados, passei para o momento do exercício Jardinagem. Nesse, 

todos os participantes estão posicionados intercaladamente nas laterais da sala e 

cada um tem à sua frente um corredor de plantio imaginário pelo qual anda a fazer 

ações de jardinagem, seguindo as indicações do exercício, conforme detalhado na 

seção anterior. Em linhas gerais, ao mesmo tempo em que o/a ator/atriz anda e faz 

ações de jardinagem, ele/a canta a música (no caso desse workshop Canto do povo 

de algum lugar) com as indicações de, em algum momento, ficar congelado por um 

tempo mantendo a voz no canto, dar um pulo quando cruzar com o vizinho de 

corredor e fazer as ações em variados tempos, buscando não sistematizar o tempo 

da ação com o tempo da música. Tudo isso depois repetido em canône e em hocket 

e com um tempo estabelecido da canção para se realizar o trajeto. Ou seja, cantar a 

canção quatro vezes e, durante esse tempo, ter que ir e voltar no trajeto; depois 

reduzir para três vezes; ou considerar esse tempo somente para ir, voltando, por 

exemplo, em uma única repetição da canção; entre outras possibilidades. 

Esse exercício tem muito a contribuir com essa pesquisa no que diz respeito a 

articular corpo e voz juntamente com o elemento musical e conquistar tudo isso ao 

tempo em que se processa indicações diversas. Ele foi repetido ao longo dos dias 

do workshop e, a cada vez, era melhor realizado pelos participantes, evidenciando a 

importância do treino no desenvolvimento da organicidade dos princípios. 

Conduzi a turma, portanto, em outro exercício que, assim como a Jardinagem, 

trabalha a musicalidade no ator/atriz polifonicamente. Eis o momento do zoom, já 

citado anteriormente, que, nesse workshop, foi trabalhado da seguinte forma: 

Ao primeiro grupo, foi proposto que fizessem a ação (a mesma usada no início do 

trabalho no momento a que me refiro sobre o canto em ação e cito Grotowski) de 

forma grande e ampliada para evoluir gradativamente para a pequena forma. A voz, 

a cantar a música de Caetano Veloso, começava na intensidade piano (inversa à do 

corpo) e, de forma crescente, ficava forte. Quando no momento do retorno para o 

fundo da sala, a voz evoluía de forte para piano e o corpo de ação pequena para 

ampliada, até finalizar tudo junto. Em momentos livres, deveriam congelar e dar um 

giro sobre si mesmo em slow motion. 
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Ao segundo grupo foi proposto um trabalho sobre o tempo – do rápido para o slow 

motion na ação e vice-versa durante retorno; e na voz, um trabalho sobre a 

intensidade – de forte para piano e vice-versa. As indicações eram que se deveria 

modificar níveis – em um momento buscar o nível alto, em outro o baixo e o médio; 

em um momento se deveria congelar e em outro momento dever-se-ia ouvir a 

respiração de cada um em momentos distintos. Para isso, a música seria 

interrompida e depois retomada por aquele integrante, contanto que todos não 

parassem de cantar ao mesmo tempo.  

No zoom, procuro desenvolver um trabalho sobre a musicalidade em seus 

elementos constitutivos, com múltiplas possibilidades; para tanto, laborei sobre a 

polifonia e sobre o corpo/voz em integração que é trabalhado mesmo quando estão 

em ações opostas. Além disso, a escuta do outro faz-se necessária para a 

realização em conjunto tanto nas indicações como no tempo de duração do 

exercício; a dissonância vem da dissociação, interrupções e fragmentações e, ainda, 

da possibilidade de se trabalhar com a desconstrução da própria música, 

encontrando outras formas de cantá-la. 

Parto do pressuposto pedagógico de que “o próprio ensinamento dos exercícios” é a 

“experiência ativa do teatro” (BARBA, 2012, p.147). Não faço teatro somente quando 

tenho um “fragmentado teatral concluído” para espetáculo. Faço antes do 

treinamento. Assim, esses exemplos de exercícios têm o objetivo de tirar o ator/atriz 

da “zona de conforto”, uma peculiaridade da música contemporânea. Assim, os 

exercícios com os quais busco, em algum momento do treinamento, trabalhar a 

musicalidade no ator/atriz seguem a ideia de um tempo de vanguarda: romper com 

estruturas padronizadas; desestabilizar o ator/atriz na imprevisibilidade; confrontá-lo 

com o inusitado e estranho. Do treino, o ator/atriz ganha organicidade. 

A introdução ao universo da música contemporânea deu-se pelo canto a partir 

de uma música de Meredith Monk, aprendida em NY, Panda Chant, que, por ser 

uma canção na qual cada um canta uma frase musical diferente, embora estejam 

todos cantando juntos um por cima do outro, com uma pulsação rítmica de base, é 

do caos que a sonoridade se instala de forma harmônica nessa música. Isso 

possibilita ao ator/atriz trabalhar o ritmo pelo corpo e voz sem se preocupar tanto em 

acertar, pois seu erro, caso aconteça, pode ser admitido como parte do processo. Ao 
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trabalhar com essa canção, estou trabalhando também a polifonia, a dissonância, a 

voz-corpo-em-vida e a escuta ativa. 

Após várias propostas de trabalho do corpo/voz no universo da música, passei para 

o experimento propriamente dito: o da escuta das músicas contemporâneas e a 

busca por uma voz-música através de uma exploração vocal/corporal induzida por 

essa escuta. Buscava uma improvisação com esse novo repertório como fizeram 

com Canto do povo de algum lugar em cima do que a música propõe e suscita em 

termos de estado e percepção.  

Com a atenção para um corpo-voz-em-vida que escuta ativamente com a 

conscientização de que todo som e silêncio podem gerar musicalidade, comecei 

propondo a não preocupação em fixar partituras naquela primeira escuta, mas 

atentar-se ao máximo para as descobertas vocais de cada um. A ideia era explorar 
livremente corpo/voz à medida que escutava as músicas contemporâneas, as quais 

propiciam a criação de imagens pelo fato de serem abertas e livres de referências, 

comportando em si diversos sentidos. Com isso, instigava os atores e as atrizes a 

perceberem os estados induzidos pela música, encontrarem momentos de pausa 

/suspensões/respiros e abrirem o espaço para a criação de imagens visuais e 

sonoras. Essa primeira escuta durou cerca de quarenta e cinco minutos. Depois, 

deixei um tempo para que reverberassem aquelas vozes, sensações e imagens 

durante uns dez minutos, dessa vez sem a música ao fundo. 

Eu, que estava de fora a observar, pude constatar que houve muita exploração e 

entrega. Gerou em mim emoções variadas em diversos momentos. Percebi que o 

grupo chegou à exaustão vocal/corporal coletivamente. Pude constatar isso pelo fato 

de todos terem terminado a experimentação juntos, quando todos caíram ao chão 

nesses últimos dez minutos destinados a reviverem o que tinham experimentado e 

se calaram em uníssono. O silêncio instalado subitamente. O tempo foi o tempo da 

exaustão. 

As músicas usadas para a exploração nesse primeiro contato foram: segundo 

movimento de Dois re-tratos, de Ernst Widmer; Canção dos dias vãos 4, de Luiz 

Carlos Csekö; Dawn, de Meredith Monk; Early Morning Melody, de Monk; Eva’s 

song, de Monk; Falling, de Monk; Madwoman’s vision, de Monk; Plague, de Monk; 

The Tale, de Monk; Fields/Clouds, de Monk; Flautofonie ed Altro, de Demetrio 

Stratos; e Le Sirene, de Stratos. Esta última incomodou bastante os participantes 
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pela repetição irritante, conforme relataram na conversa ao final do trabalho daquele 

processo. 

A atriz Iami Rebouças106, após o tempo do silêncio instalado no fim do processo, 

falou: “INTENSO. Trabalho intenso”. Houve relatos de que a proposta de trabalho é 

bastante rica para a criação e para o trabalho de desenvolvimento de ritmo, 

concentração e ouvido. Por estarem acostumados com a curva melódica, passa a 

ser difícil criar a partir desse estímulo musical da música contemporânea, por ser 

uma quebra total dos padrões. Ainda segundo eles, a música passa a desafiar o 

tempo todo, porque é imprevisível. Por outro lado, ajuda a afetar o sensível, porque 

mobiliza mais emoção, estado, atmosfera e diversidade sonora. 

A imprevisibilidade da música contemporânea provoca o ator/atriz a responder 

inusitadamente numa espécie de escavar dentro de si próprio uma voz/corpo que 

ele/a próprio/a desconhece e que o/a surpreende. O ator/atriz passa a ser um 

“arqueólogo da sua voz”. 

Antes de passar ao segundo momento de exploração vocal do workshop, 

repetindo o experimento vivenciado no primeiro contato com a exploração vocal em 

busca da voz-música, apliquei um jogo chamado por mim de Jogo das Criaturas. 

Começa com a ida de uma pessoa ao centro da roda. Ela instala-se ali, com seu 

corpo e voz, e transfigura-se numa criatura de uma espécie não humana. Essa 

criatura chama um dos integrantes da roda ao começar a interagir com ele e esse 

integrante transforma-se também em um ser daquela espécie. Ambos, no centro da 

roda, passam a contracenar até que a criatura inicial sai do centro da roda e o que 

fica transforma-se em outra criatura, sofre uma metamorfose, instalando ali um ser 

de uma nova espécie. Esse convida outro que entra na roda e assim 

sucessivamente. O que pedi somente foi que, ao criar sua espécie, os participantes 

buscassem algum elemento da exploração corporal/vocal do dia anterior. Quando o 

último criou a sua espécie, todos foram contagiados por ele e viraram criaturas 

dessa espécie. Nesse momento, todos passaram a andar pela sala enquanto 

criaturas e entraram no processo de escuta de músicas contemporâneas mais 

																																																								
106 Atriz, com carreira de trinta anos, e professora de voz e interpretação da Escola de Teatro da 
UFBA. Formada em Odontologia e Interpretação Teatral – bacharelado – pela UFBA. Doutorado em 
Teatro/ Processo Criativo e mestrado em Teatro na área da Expressão Vocal pelo PPGAC/UFBA. 
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fluidamente e na exploração vocal/corporal em busca da voz-música individual de 

cada um. 

Esse segundo contato sucedeu-se da mesma forma, embora com uma seleção 

musical diferente, mas que seguia a mesma linha composicional. Foi dado um tempo 

de exploração e depois novamente um tempo para rememorar o que foi explorado e, 

já nesse momento, poder elencar uma partitura corpo-voz-música não rígida do 

que foi pesquisado e do que foi melhor experimentado. 

As músicas escolhidas para esse dia foram: Sequenza III, de Luciano Berio; Atrées 

for 10 Instruments - partes 2 e 4, de Xenakis; Clusters, de Meredith Monk; Cloud 

Code, de Monk; Burn, de Monk; Biography, de Monk; Epic I, de Monk; Quarry 

Weave, de Monk; O Tzitzeras o Mitzeras, de Demetrio Stratos; Criptomelodie 

Infantili, de Stratos; Metrodora, de Stratos; Passagi 1,2, de Stratos. 

Ainda nesse segundo momento, após cada um ter criado a sua partitura corpo-voz-

música, pedi que duplas (e um trio) contracenassem a partir das partituras 
criadas por cada um. Pedi que fizessem um diálogo no improviso a partir dos sons e 

ações vocais e físicas sem nenhum direcionamento ou combinações precisas.  

Os grupos foram: Luísa Muricy107 e Diego Alcântara108; Elaine Cardim109 e Claudinei 

Sevegnani110; Elisa Reichmann111, Eduardo Coutinho112 e Moara Rocha113. Todo 

esse trabalho foi gravado em áudio e vídeo. O compositor Vinicius Amaro esteve 

																																																								
107 Atriz, graduada no curso Bacharelado em Artes Cênicas (interpretação teatral) na UFBA, tendo 
participado também do XXIV Curso Livre de Teatro da UFBA. Atuou em vários espetáculos e grupos 
de teatro. 
108 Ator formado em Interpretação Teatral – bacharelado – pela UFBA na turma à qual ministrei a 
disciplina Técnica Básica para o Ator III (voz), referido anteriormente. Pesquisador de dramaturgias 
contemporâneas, é integrante do Teatro Base - Grupo de Pesquisas Sobre o Método da Atriz. 
109 Professora da Escola de Teatro da UFBA com atuação em voz e interpretação teatral. Bacharel 
em Artes Cênicas - Interpretação Teatral - pela ETUFBA, Mestre em Artes Cênicas pelo 
PPGAC/UFBA e doutoranda do mesmo programa. Sócia fundadora do Grupo de Pesquisa LAVRARE 
- Laboratório de Voz: rastros e redes. Principais linhas de pesquisa: Poéticas e processos de 
encenação; A voz integrada aos aspectos corporais-emocionais-imagéticos do ator; A voz e os 
processos de criação, encenação e construção de dramaturgia cênica. 
110 Artista, professor e pesquisador. Doutorando em Artes Cênicas, mestre em Dança e especialista 
em Estudos Contemporâneos em Dança pela UFBA. Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. Atua na investigação de processos de improvisação.   
111 Artista, aluna do curso de Licenciatura em Teatro pela ETUFBA e atual integrante do grupo de 
pesquisa em teatro de formas animas coordenado pela prof. Sônia Rangel da ETUFBA. 
112 Ator formado pelo XXX Curso Livre de Teatro da UFBA, com passagem pela Universidade LIVRE 
– programa de formação de atores do Teatro Vila Velha, local onde trabalha desde 2014 como 
assessor de comunicação. Graduado em Jornalismo e mestrando em Artes Cênicas pela UFBA. 
113 Formada em Interpretação Teatral – bacharelado – pela UFBA. Trabalha atualmente na área de 
audiovisual/cinema, sendo sócia da empresa +1Filmes. 
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presente nesse processo do segundo contato com a exploração vocal/corporal no 

processo de escuta das músicas. 

No terceiro e último contato com as criações de partitura vocal/corporal na busca de 

uma voz-música, assistiram ao processo Manuela Rodrigues, Taína Assis114, 

Vinicius Amaro, Luciano Bahia115 e a prof. Dra. Antônia Pereira, minha orientadora. 

Os grupos do dia anterior reuniram-se e refletiram sobre a prática feita com o intuito 

de planejar a improvisação, tomando o cuidado de manter em aberto o espaço da 

criação. Era um planejamento sem definições prévias e, sim, aberturas para que os 

grupos seguissem pelo mesmo caminho criacional. Dei indicações juntamente com 

Vinicius Amaro, Manuela Rodrigues e Luciano Bahia para pensarem na criação de 

uma música durante a improvisação. Para isso, deveriam estar atentos, no 

improviso, e deveriam discutir e pensar, nesse planejamento, aspectos referentes ao 

controle do tempo – o tempo do desfecho da improvisação, tempo da música –; às 

dinâmicas – momentos de ápice e de pausas, tensão e calmaria –; às repetições, 

aos silêncios, à escuta, a uma proposta, dentro de uma lógica qualquer, de 

início/meio/fim e ao corpo que, em cena e construído, também é musicalidade.  

Esse direcionamento levou a uma resposta muito maior, a uma forma de 

improvisação mais concreta e mais musical. Foram dados objetivos musicais para a 

voz/corpo do ator/atriz, o que norteou a improvisação. Ressaltei, ainda, sobre a 

forma a ser seguida e, como exemplo, falei em como a improvisação ganharia se 

houvesse um planejamento, ou controle intencional, das ações musicais, ou seja, 

começasse piano e pequena, e fosse num crescente até ter seu máximo ao final ou 

tivesse esse ápice no meio e decrescesse, entre outras formas, ao invés de se 

manter sem variações. 

Amaro, enquanto compositor musical, levantou a seguinte questão para que eu 

pensasse: o que queria falar artisticamente? Que sentido artístico dar a esse 

material? O que se quer dizer no final das contas? Sua preocupação era amarrar 

uma unidade para que todos improvisassem já com essa noção artística. Eu não 

																																																								
114 Doutoranda em Artes Cênicas pelo PPGAC/UFBA, mestre em Artes pelo mesmo programa e 
licenciada em teatro pela UFBA. Estudante de Pedagogia na UFBA e professora de Expressão 
Corporal na educação infantil na rede privada de ensino. Multiplicadora do Teatro do Oprimido.  
115 Instrumentista, compositor, arranjador, produtor musical e diretor musical de espetáculos de 
música, teatro e dança. Já compôs mais de 100 trilhas sonoras para teatro, dança e cinema. Tem 2 
CDs autorais. É técnico administrativo da ETUFBA, colaborando como músico em diversas 
montagens da Escola e integrante do LAVRARE. 
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tinha essa resposta. “Nem mesmo o artista pode explicar sempre, para si, o porquê 

de suas ações e decisões ou, talvez, defini-las em conceitos” (SALLES, 1998, 

p.154). Para mim, era claro que, enquanto experimento, não sabia aonde chegaria e 

parti da ideia de fazer, com esse material, por meio dessa estratégia, 

música/composições inspiradas na musicateatro, aguçando e ampliando o sentido 

de música para os atores e atrizes. Assim, o possível “mundo” da obra – seu 

“significado” – viria depois, para mim e para o público. Qual criação de mundo eu 

pretendia se constituiu num tempo que eu não preestabeleci e não antecipei. Barba, 

sobre essa questão, aponta: 

 

O significado é sempre fruto de uma convenção, de uma relação. O próprio 
fato de que existe uma relação ator-espectador implica que significados 
sejam produzidos ali. A questão é se se quer ou não programar quais 
significados precisos devem germinar na cabeça do espectador (BARBA, 
2012, p.141). 

 

Passo, portanto, para o momento de improvisação elaborada da contracena do 
experimento do dia anterior no intuito de lapidá-lo, uma vez que estavam atentos 

aos elementos sugeridos para a criação. O resultado, registrado em áudio e vídeo, 

foi inesperado e agradou a todos os presentes. Houve muita sintonia, escuta, 

dinâmicas, silêncios, ritmo, contracena. Houve música. Houve cena. Houve uma 

linguagem de entrelaçamento dialógico entre os campos da música contemporânea 

e do teatro. 

Minha ideia inicial, bem antes de elaborar o workshop num tempo de 

amadurecimento da pesquisa, era a de se gerar uma composição musical pelo viés 

da teatralidade que se aprontasse já no processo e, pela repetição, se constituísse 

de forma que pudesse ser repetida. No entanto, pude perceber que pude gerar 

música pelos corpos/vozes dos atores e atrizes, mas na improvisação. O que foi 

criado ali, naquele espaço/tempo, não se saberia repetir. O que não invalida, nem 

diminui a sua realização. Para um trabalho de tentativa de repetição com base no 

que foi improvisado o grupo precisaria de mais tempo, o que não havia. No entanto, 

houve música improvisada e ao vivo. Houve contracena desses corpos musicais 

embebidos de vozes-música.  
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A improvisação daquele espaço/tempo foi registrada em áudio e em vídeo e foi, 

posteriormente, organizada em termos musicais pelo compositor Vinicius Amaro e 

registrada num roteiro. Essa foi a participação de Vinicius enquanto artista e 

compositor no entendimento da obra e numa proposta de criação de um mundo que 

passa a conter também a sua singularidade. Vinicius criou a partir dos materiais 

criados pelos atores e atrizes durante o workshop que foi por mim conduzido e 

proposto. Logo, Metamorfoses de uma turbulência externa tem vários mundos 

dentro de seu mundo e tem várias possibilidades de leitura de mundos outros.  

Percebo que seria muito relevante pensar numa proposta que tivesse, nela mesma, 

o tempo para organizar o material musical e cenicamente em pleno workshop com a 

presença dos atores, atrizes e colaboradores nesse processo composicional. Assim, 

a música criada seria inteiramente de um processo elaborado da improvisação e 

criação coletiva. Para tanto, por exemplo, era necessário mais tempo de workshop 

para elaborar e manipular juntos esse material. Seria um espaço de aprendizado, 

muito rico musicalmente, que penso como uma possibilidade de projeto futuro. 

Quando me refiro a organizar o material musical e teatralmente, falo exatamente 

sobre o ato de compor. Sobre o ato de criar algo que lhe faça sentido; “criar um 

mundo”.  

Sobre a última etapa do workshop trabalho da partitura corpo-voz-música e 
texto, vi-me atenta aos seguintes questionamentos: como trabalhar os textos a partir 

das partituras elaboradas nos dias anteriores? Como a partitura de corpo-voz-

música pode auxiliar nesse trabalho? Como começar o trabalho? Iniciei, portanto, 

pedindo que os participantes fizessem ações enquanto falavam o texto como forma 

de sensibilização e conexão com a palavra falada. Pedi que ora acelerassem na 

ação, ora no texto. Ora texto em velocidade normal, ora ação em slow motion. Ora 

ação rápida e texto em velocidade normal; ora texto dito de forma grande e ampliada 

e ação pequena. Ora ação e texto pequenos e, em algum momento, o texto se 

amplia e depois volta a reduzir-se e assim por diante. Durante esse aquecimento, 

houve indicações de congelamento tanto da ação quanto da palavra. Entre outras 

dinâmicas, o texto começou a ser trabalhado assim. 

A pergunta continuou rondando minha cabeça: como trabalhar os textos na partitura 

que eles tinham construído? Optei pela seguinte estratégia uma vez que tinha pouco 

tempo para trabalhar esse elemento tão complexo: dividi em dois grupos e um ia 
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trabalhar pelo viés do que chamei de construção e o outro pelo que chamei de 

desconstrução. 

O grupo que trabalhou a construção, composto por Moara Rocha e Elaine Cardim, 

recebeu a orientação de ter o texto e a partitura como pontos de partida. Ambos 

com igual importância para a construção de uma nova composição. A proposta foi 

trabalhar o texto dentro da partitura, mantendo o texto na sua coerência com início, 

meio e fim. O texto precisava ser dito por inteiro, buscando inserir a musicalidade da 

partitura ao mesmo tempo. Podiam usar recursos de repetições, dinâmicas, de 

tempo e ritmicidade, de pausas. Os sons da partitura poderiam ser levados para a 

palavra propriamente e/ou levados para a composição do texto como uma espécie 

de onomatopeia na composição da forma como dizer o texto. Orientei que elas 

pensassem também em qual momento do texto caberia determinado estado que a 

partitura gerou ou determinada dinâmica. A ordem da partitura era livre para ser 

recriada, mas ela era o limite.  

O outro grupo, composto por Diego Alcântara e Luísa Muricy, trabalhou a 

desconstrução e a ideia era desconstruir o texto sendo ele mais um elemento a ser 

explorado de forma livre. A partitura era o ponto de partida. Podiam usar pedaços 

do texto, palavras, frases, inversões, subverter a ordem, enlouquecer com o texto, 

enfim. O texto não precisava manter sua lógica e coerência de início, meio e fim, 

ganhando novas configurações e nova lógica. A partitura seria o guia, sendo feita 

uma nova leitura dela agora com um novo elemento. 

Depois de feito esse experimento que, embora definido em dois grupos, cada um 

individualmente fez a sua criação, não havendo interação entre os participantes, eles 

assistiram juntos ao que cada um havia criado. Em seguida, parti para a segunda 
etapa da proposta de trabalho com o texto que foi um desdobramento da primeira 

etapa. Para os que trabalharam a construção, pedi que, a partir da partitura criada 

na primeira etapa, introduzissem a ação que foi trabalhada no aquecimento inicial e 

fizessem a cena tendo a ação como fio condutor. A ação seria inserida na partitura 

e a intenção era tornar tudo menor, sair do 100% e ganhar novas dimensões.  

Para o outro grupo da desconstrução, foi pedido que tivesse, nesse outro 

momento, o texto como ponto de partida e os elementos da partitura seriam como 

floreio ao texto que, já tendo sido explorado na primeira etapa, poderia ganhar novos 

contornos e sonoridades, mas passaria agora a ter início, meio e fim com a 
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orientação de retirar o grotesco da exploração anterior e tornar a cena mais crível, 

podendo, no entanto, manter o caráter experimental e não realista da mesma. 

Exemplifica isso o trabalho de Elaine que consta a seguir. Observem a sua partitura 

corpo-voz-música – presente na faixa 27 do DVD e no hiperlink: 

<https://vimeo.com/238697218> (senha de acesso: elaipart). 

Nesse exemplo, a atriz, na exploração da partitura corpo-voz-música, encontrou 

registros, nuanças, melodias, timbres, ressonâncias, silêncio construído que era 

musicalidade, dinâmicas que, inclusive, construíam os discursos, imagens vocais e 

corporais, sons e ruídos, respirações construídas, ritmos variados, uso de linguagem 

inventada usando fonemas, repetições, palavras e frases em língua portuguesa que 

têm um sentido semântico em si mesmo, congelamentos116 das ações e das 

palavras causando a interrupção que gera dinâmica, entre outras explorações. Para 

as mudanças de imagens sonoras e corporais, a atriz explora principalmente as 

pausas/respiros, a mudança de ritmo ralentando para conectar com a outra imagem, 

dinâmicas de intensidade e silêncios. Percebe-se, ainda, que, corporalmente, as 

ações também tinham musicalidade acompanhando a voz em sua expressão e 

trazendo uma suspensão-em-vida, como pode ser evidenciada no “Tem alguém aí?”. 

Tudo isso foi fixado numa sequência que serviu de estrutura para o trabalho 

posterior – o da construção.  

Destrinchando o uso da palavra e sua musicalidade, pego o trecho do minuto 4’18” a 

4’48” que trabalha o momento a seguir: 

 

Uofi, aqui ó. 

Aqui ó. Aqui ó. 

Aquiófi! Aê. Ei tô. Aqui ó. 

Eutôaquió. Aqui ó. 

Uofi. Uo Uofe. Uo Uofe. Uo Uofe. Uouofe. Uo Uofe. Aqui ó. 

Aqui ó. Óó. Aqui ó. (CARDIM, 2015, [4’18’’]) 

 

																																																								
116 Apesar do termo já ter sido explicado em nota de rodapé 79, trago exemplo prático, tomando 
Elaine Cardim como referência. Vê-se, no minuto 12’ a 15’07” de Metamorfoses, quando a atriz está a 
falar “Tem alguém aí?”, momentos em que ela interrompe e congela essa frase, ao emitir cortes nas 
palavras ou na frase como “te”, “tem algué”, “tem al”, “tem alguém” – deixando em suspense – e só 
depois completa, após ainda variações, a frase inteira. 
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Analisando esse momento de grande musicalidade das palavras, percebo que já no 

segundo verso há uma acentuação em “ó” que, além de receber a sílaba tônica 

como um tempo forte, a atriz a produz aumentando em altura, indo para o agudo. 

Depois, nos terceiro e quarto versos, usa de junções de palavras, omitindo vogais 

(“aquiófi”), quebra de frases, dando ao trecho, inclusive pela forma de execução, um 

momento stacatto (“Ei tô”). Além disso, nova junção de palavras (“eutôaquió”) 

tendendo ao agudo e finaliza com “aqui ó” descendo e repousando. Na sequência, a 

voz/corpo na frase “Uofi. Uo Uofe. Uo Uofe. Uo Uofe. Uouofe. Uo Uofe. Aqui ó.” tem 

um direcionamento para fora quando atinge o ápice em dinâmica; a voz é lançada 

para o exterior117. A atriz, nesse trecho, trabalha a dinâmica, apresentando um 

crescendo em intensidade e em acentuações no final de “uofe” (inclusive 

transformando o “i” em “e” para dar mais peso à palavra) e também a ritmicidade, 

acelerando e diminuindo o tempo entre as sílabas e a duração das mesmas, usando 

inclusive de repetições. Por fim, o último verso, que vem em seguida a um “aqui ó” já 

mais repousado, rompe mais agudo e forte com um stacatto e pontuado “óó” para 

depois repousar no “aqui ó” final e descendente. 

Para analisar o trabalho da partitura corpo-voz-música e texto, recomendo a 

visualização dos seguintes links: 

a) Construção – texto e partituras como pontos de partida – pode ser acessada 

na faixa 28 do DVD e no hiperlink: <https://vimeo.com/238695957> (senha de 

acesso: elaiconst1). 

b) Desdobramentos da Construção – texto, partitura e ação – pode ser acessada 

na faixa 29 do DVD e no hiperlink: <https://vimeo.com/238696407> (senha de 

acesso: elaidesd1). 

O texto trabalhado por Elaine Cardim foi um trecho do livro Água Viva, de Clarice 

Lispector (1973). Ao inserir o texto, tendo como pontos de partida texto e partitura, a 

atriz passou por seis qualidades sonoras que estavam na partitura original e que 

trouxeram ao texto uma singular expressividade condizente à proposta. A atriz ainda 

se utiliza de dinâmicas, de respirações, de silêncios e de linhas melódicas para 

																																																								
117 Na partitura corpo-voz-música, observam-se vários momentos em que a voz está alocada mais no 
interior. Como exemplo, tem-se o momento da linguagem inventada com fonemas que a voz se situa 
dentro do corpo com alguns pulos furtivos para fora (notada inclusive mais fortemente quando abre 
para a entoação da linha melódica e depois retorna para dentro novamente, quando retoma a 
linguagem inventada). 



200	

	

transitar por entre essas qualidades ou dentro das mesmas. O final do texto “Mas 

uma coisa eu garanto...” é dito na mesma qualidade vocal/corporal em que trabalha 

o momento “Uofi. Uo Uofe. Uo Uofe. Uo Uofe. Uouofe. Uo Uofe.”, em termos de 

timbres, dinâmicas, intenções e imagens. 

Quando passou para o desdobramento, acrescentando-se a ação, Elaine entrou na 

dimensão do íntimo, alocando uma voz que soava dentro do sujeito, mas que 

mantinha os traços da partitura original. Somente no trecho final a voz se dirige para 

fora, assumindo intencionalmente essa direção. Com isso, mantém a intenção 

conquistada nas práticas anteriores, embora numa dinâmica mais reduzida.   

Outro exemplo pode ser observado na partitura de Diego Alcântara: 

a) Partitura corpo-voz-música – pode ser acessada na faixa 30 do DVD e no 

hiperlink: <https://vimeo.com/238694483> (senha de acesso: diegopart). 

Nessa partitura, Diego trabalha sonoridades diversas de ruídos a melodias e 

assovios, construindo imagens. Ele explora timbres de sopro, guturais e elementos 

do blues. Ainda trabalha dinâmicas de intensidade, pausas, acentuações, ritmos, 

sons encadeados sem pausas e com rompantes. Ao trabalhar, em etapa seguinte, 

com a desconstrução, o ator traz esses elementos para a exploração com a palavra, 

cujo texto de base foi A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa (1962): 

b) Desconstrução – partitura corpo-voz-música e texto – pode ser acessada na 

faixa 31 do DVD e no hiperlink: <https://vimeo.com/238690903> (senha de 

acesso: diegodesc1). 

Nessa experiência da desconstrução, em sua primeira etapa, o ator usou do recurso 

de repetições; inverteu o lugar das palavras, considerando as frases originais; 

congelou palavras; procurou alocar a voz falada conforme havia explorado as 

sonoridades na partitura; misturou ruídos e palavras muito bem evidenciado no 

momento da partitura que remete à imagem de um lobo (no minuto 2’38” a 3’40” do 

vídeo desconstrução) e se utilizou do recurso de romper um registro com outro e 

retornar ao anterior, deixando claro que a voz pode ocupar lugares bem diferentes. 

Na segunda etapa, na qual o texto era o ponto de partida e a partitura entraria para 

que esse texto fosse construído numa estrutura lógica crível, o ator não manteve 

todos os traços de registros conseguidos na exploração anterior. Variou mais na 

intensidade e no uso de uma voz mais de cabeça. O momento em que ele trouxe 
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uma mistura entre uma voz mais natural e o registro explorado foi quando disse o 

pedaço do texto “a canoa foi se indo, se indo, se indo... parecia um jacaré comprida, 

longa... e foi se indo, se indo” numa voz que traz os elementos do blues e que pode 

ser observada no 2’16” a 2’44” do vídeo abaixo: 

c) Desdobramentos da Desconstrução – texto como ponto de partida – pode ser 

acessada na faixa 32 do DVD e no hiperlink: <https://vimeo.com/238692956> 

(senha de acesso: diegodesc2). 

Esse momento do workshop, que foi mais breve, fez-me pensar em muitas 

considerações. Cada caminho (e até o mesmo quando repetido) leva a resultados 

diferentes. Repetir esse workshop seria, portanto, revelador de outras tantas 

questões e respostas. Variações dele são também possibilidades construtivas. O 

processo desse workshop pode, por exemplo, começar pela relação voz-música e 

texto. O texto pode ser mais um elemento usado na exploração dessa voz-música 

para que ele, desde o primeiro momento, entre nesse lugar da composição, seja 

material composicional da partitura corpo-voz-música. Não simplesmente trabalhar o 

texto numa experimentação dentro da partitura, mas o mesmo sendo criado para ser 

música juntamente na partitura – o que pode inclusive gerar uma criação de texto 

sem um sentido convencional, mas isso não significa que o texto não terá algum 

sentido. 

O texto pode ser um único para todos os integrantes do processo (nesse caso, 

poderia ter optado pelo próprio texto da música de Caetano Veloso). Assim se pode 

jogar com a justaposição das partituras individuais criando tantas possibilidades de 

texturas, tendo a mesma base para todos. Ainda se pode criar um caminho para a 

harmonização da musicalidade gerada pelas vozes e corpos, na qual a palavra-

música tenha um lugar na criação. Ainda poderia optar por cada um ter um texto 

diferente ou trechos diferentes de um mesmo texto que dialoguem, dando-me o 

desafio de harmonizar polifonicamente essas partituras.  

Ainda, sobre o trabalho como foi feito, inquietei-me com a questão de o que fazer do 

material que foi pesquisado sonoramente na prática do trabalho de texto após o 

mesmo ter entrado na experimentação com a partitura corpo-voz-música. Como é 

possível conservar as qualidades sonoras encontradas na investigação vocal ao 

incluir o trabalho do texto? Como manter a arqueologia vocal com a palavra? De que 
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forma essas qualidades podem enriquecer e ampliar o nosso conhecimento e 

potencialidades vocais e como construir um experimento com essa dimensão? 

Essas inquietações me fizeram buscar uma pesquisa mais aprofundada nesse 

aspecto. Foi então que me vi estimulada a realizar outro experimento que tivesse 

esse viés do texto e da palavra. Nesse workshop, trabalhei a voz pela musicalidade 

e percebi que muitos elementos que foram valorizados no laboratório inicial foram 

arcabouço para a exploração e a exploração também foi terreno fértil para alcançar 

nuances vocais que dão ao ator/atriz bagagem e repertório, num processo 

retroalimentação. 

Em depoimento durante o workshop, Taína Assis observa:  

 

Fiquei me perguntando, por exemplo, no momento da música - a música e a 
ação, por que a gente primeiro não faz todo mundo certinho pra gente 
harmonizar a música cantando junto e depois introduz a ação? Que é um 
pensamento de fragmentar. E, na realidade, esse momento de criação do 
caos, ele acaba fazendo com que a coisa aconteça. Depois a gente está 
fazendo o cânone do hocket de não sei das quantas e fazendo movimento e 
a coisa vai dando certo. Esse caos que a criação vai provocando é muito 
fértil. Eu acho que depois, poxa! Conseguimos. Parecia que não ia 
conseguir (RODA DE CONVERSA, 2015). 

 

A mencionada “criação do caos” durante o processo criativo com a chegada no “a 

coisa vai dando certo”, no terreno do “parecia que não ia conseguir”, faz-me ter a 

certeza de que é no processo – no ato de fazer – que a nossa poética se constrói.  

 

Quando se apresentou o ato criador como um processo que tende para a 
concretização do projeto poético do artista, foi enfatizado que esse projeto 
não é claramente conhecido e que se define enquanto a obra vai sendo 
executada. [...] O processo é o meio pelo qual o artista aproxima-se de seu 
projeto poético (SALLES, 1998, p.130). 

 

Já no depoimento de Moara Rocha, pude constatar que a escolha por começar o 

trabalho com uma música mais confortável ao ouvido, tonal e melódica, foi bom por 

me dar a possibilidade de partir do que os integrantes têm na sua bagagem musical 

e também possibilitar uma fluidez e uma abertura para a escuta daquilo que não se 

está acostumado: 
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Eu gostei de começar o trabalho com uma música palpável, palpável no 
sentido de confortável, porque foi divertido, a gente trabalhou coisas que 
foram aumentando o nível de dificuldade, mas tinha a música que era, entre 
aspas, uma zona de conforto. Foi melhor ter começado dessa forma e 
depois a gente parte para uma introdução à música contemporânea que é 
um universo que, tudo bem, para quem faz teatro já experimentou um pouco 
disso, não dessa forma, mas de emissão de sons, dessa energia, mas não 
dessa forma tão direcionada, tão específica. [...] A gente começou de uma 
forma acolhedora. Mesmo aumentando o nível de dificuldade foi bom 
(RODA DE CONVERSA, 2015). 

 

Começar de forma acolhedora, do conhecido confortável, para ir se aproximando do 

mais complexo e estranho foi a estratégia.  

 

4.2 SOBRE A COMPOSIÇÃO DE METAMORFOSES DE UMA TURBULÊNCIA 

EXTERNA – NA VISÃO DO COMPOSITOR MUSICAL 

 

Todo o material do workshop foi registrado em áudio e em vídeo: as partituras 

individuais de cada integrante e as improvisações em grupos. Esse registro foi 

entregue a Vinicius Amaro para que ele pudesse organizar todo o material em uma 

roteiro musical composicional, cuja notação aconteceu através de um guião 

descritivo, cujo título é Metamorfoses de uma turbulência externa: [composição 

(peça-roteiro) para sete atores]. Em três movimentos interligados: I – Retração 

(pálpebra); II – Estase; III - Reclusão.  

A primeira impressão do roteiro pelos atores/atrizes foi de estranhamento e de uma 

percepção de grande complexidade do mesmo. No entanto, quando elas e eles 

começaram a ensaiá-lo, devido à familiaridade de todos com as vozes-música, a 

composição foi fluindo e delineando-se. 

Ao entrevistar o compositor, no dia 14 de março de 2017, sobre o processo de 

criação da partitura e sobre a estratégia composicional proposta pelo experimento, 

ele enfatizou: 

 

Foi exatamente o vislumbre por essa oportunidade de aprendizado, isto é, 
criar uma música para atores, o maior estímulo e “inspiração” para a 
composição. A proposta me colocou fora da minha maior zona de conforto, 
enquanto compositor: compor para atores, não para instrumentos musicais. 
Por outro lado, sou adepto da ideia de que os diversos trabalhos artísticos 
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podem ser vistos como uma coisa apenas, diferenciando-se principalmente 
pelo material artístico relacionado a cada tipo de representação artística – 
compositores de música manipulam sons, enquanto poetas manipulam 
palavras, por exemplo. As ferramentas e técnicas de manipulação podem 
ser similares ou equivalentes. Foi partindo deste princípio que estabeleci a 
minha estratégia composicional: já que a obra seria para atores, pareceu 
conveniente criar um roteiro a partir do qual os atores seriam orientados a 
realizar gestos sonoro-corporais (criados espontaneamente na oficina, com 
Vica), os quais foram manipulados musicalmente. (AMARO, 2017a) 

 

Amaro, em outra entrevista realizada no dia 26 de abril de 2017, detalha como foi, 

para ele, o processo composicional de Metamorfoses. Ele afirma já haver música em 

cada ator/atriz durante a exploração vocal e criação de partituras no workshop 

realizado, o que ele analisou individualmente a partir dos registros audiovisuais. 

Seu primeiro passo foi ouvir e assistir a cada ator e atriz, percebendo como soava e 

como era musicalmente a sua partitura. Numa folha de papel, ele descreveu os sons 

(sutil, incisivo, forte, fraco, timbre comum ou não, etc.) e imagens que lhe ocorriam 

ao ouvir e ao assistir à partitura.  

Seu segundo passo foi pensar em como registrar e comunicar ao ator/atriz (que 

provavelmente não domina a leitura de partitura musical em notação tradicional) a 

composição. Vale ressaltar que a notação gráfica já seria, pelo caráter da obra, uma 

notação não tradicional, tendo em vista que o material sonoro que estava disposto 

para ser trabalhado era basicamente composto por onomatopeias, ruídos, palavras 

(inclusive em língua inglesa), linguagem inventada e também melodias; era um 

material fértil em sons, gestos e texturas. Optou, portanto, por fazer um roteiro e 

comunicar textualmente para os atores e atrizes com o apoio do recurso do 

audiovisual. 

Seu terceiro passo foi pensar o que ele queria dizer artisticamente na composição 

da obra e, depois, seu quarto e último passo foi considerar como implementar sua 

ideia artística musical com o material sonoro disponível. 

A proposta por mim lançada para os atores e atrizes foi a de mergulhar no seu mais 

íntimo e explorar a voz-música desconhecida de si até então, na tentativa de buscar 

registros os mais diversos possíveis. As partituras corpo-voz-música, portanto, 

criadas nesse embasamento, repercutiram no compositor de forma a sintonizá-lo 

com a proposta da investigação, uma vez que, sobre o que o compositor queria dizer 

artisticamente, há o contexto na partitura, presente no apêndice A: 
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A obra se passa no íntimo consciente de um ser qualquer, de um lugar 
qualquer (distante e diferente de qualquer perspectiva terreno ocidental), 
que, ao abrir vagarosamente os olhos, como um lapso de distração em um 
processo meditativo, se depara com uma realidade (ou, talvez, ilusão) onde 
homens e mulheres, imersos num modo de vida aparentemente sem 
gravidade, extravasam suas frustrações, anseios e cicatrizes. O ser em 
questão é incapaz de atribuir juízo, interferir no que vê ou sentir algum tipo 
de sentimento, pois, de alguma maneira, nada para ele é desconhecido. 
Como gesto de sabedoria e humildade, tudo que lhe restou, diante do que 
foi vivenciado, não passou de um 'fechar de olhos' vagaroso, como 
magnético retorno ao ponto interrompido, dando, assim, sequência ao seu 
caminho quase inerte (AMARO, 2016, f.2).    

 

Amaro teve o cuidado musical de ir combinando as partituras, ou seja, manipulando-

as, considerando o som e o gesto/corpo do ator/atriz como materiais 

composicionais. O desenho da peça se faz por um começo pequeno e piano que, 

gradativamente, vai se tornando mais incisivo até chegar num grande crescendo, 

com o mais forte e incisivo de cada ator/atriz, para depois voltar para o estado inicial. 

O tempo de cada cena é indeterminado. 

Para a construção desse desenho, o compositor optou por trabalhar com uma ideia 

de contaminação e metamorfoses. Ou seja, um gesto/som realizado por um ator ou 

atriz contamina os outros criando uma homofonia – uma fusão de texturas – até que 

um ator/atriz se metamorfoseia e lança no espaço sonoro outro gesto/som que 

segue esse ciclo.  

Na descrição, na partitura/roteiro, do primeiro movimento Retração (pálpebra), fica 

claro: “transformação de pequenos gestos individuais de cada ator, que contagiam 

os outros atores, formando uma textura 'micropolifônica' e criando um grande gesto, 

em geral, crescente, de pouco para muito movimento, atividade e som” (AMARO, 

2016, f.2). 
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Figura 16: Cena 4 de Metamorfoses de uma Turbulência Externa em seu primeiro movimento. Moara 
Rocha (de vestido com fundo preto e flores coloridas) contaminou Elaine Cardim (de vestido rosa) 
enquanto os outros ainda realizam uma partitura uníssona de acompanhamento derivada da P6118 

de Elaine. A cena só termina quando todos forem contaminados 

 

Fonte: HAMAD, 2015a 

 

A ideia é construir uma sensação de “melodia” e “acompanhamento”. Quando um 

gesto/som desponta, ele passa a ser o solista em meio a uma unidade vocal que o 

acompanha. Essa característica é mais evidenciada no segundo movimento, Estase, 

quando, segundo Amaro, há uma “interação entre as 'partituras' individuais de cada 

ator, criando texturas sonoro-visuais onde fiquem claras as noções de planos 

principais e de acompanhamento” (2016, f.2). 

 

  

																																																								
118	Referindo-se à sexta partitura corporal/vocal criada pela atriz durante o processo criativo e que 
Amaro descreve em sua composição.	
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Figura 17: Final do primeiro movimento e início do segundo, quando um uivo de Diego Alcântara, na 
execução da sua P4, interrompe um tutti em grande volume e paralisa os outros atores e atrizes 

 

Fonte: HAMAD, 2015b 
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Figura 18: Cena 11 de Metamorfoses, do segundo movimento. Compondo o plano do 
“acompanhamento”, os atores/atrizes realizam a P1 de Luísa Muricy, enquanto Luísa e Eduardo 

Coutinho (à frente) estão no plano solista da “melodia”, cada um realizando uma partitura individual 

 

Fonte: HAMAD, 2015c 

 

Vai se criando metamorfoses, tornando o gesto/som cada vez mais complexo até 

atingir o ponto máximo da complexidade – o ápice da composição: quando cada 

ator/atriz realiza um gesto/som diferente – o seu mais forte e incisivo. Com isso, cria-

se uma polifonia e um caos, evidenciados na cena 22 do segundo movimento: 

 

CENA 22: Esta cena marca o desfecho do segundo movimento, 
caracterizado pelo acúmulo máximo de tensão, resultante da disposição 
simultânea dos gestos-partitura mais fortes de cada ator (exceto Elaine que 
permanecerá com a sua P4 perguntado “tem alguém aí?”). Nesse sentido, 
os atores reaparecem um por vez: Elisa com a P4, Luísa com a P1, Moara 
com a P3, Diego com a P4, Claudinei com a P6 e Eduardo com a P1. 
Depois de algum tempo de saturação, todos saem de cena, de modo que a 
primeira a entrar (Elisa) é a primeira a sair e, assim, o último a entrar 
(Eduardo) é o último a sair. Elaine é a única a ficar em cena, executando a 
sua insistente P4 (AMARO, 2016, f.8). 
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Figura 19: Início da cena 22 de Metamorfoses de uma Turbulência Externa: Elaine Cardim, no chão, 
realiza a sua P4 com a insistente pergunta “tem alguém aí?” e Elisa Reichmann, a correr, realiza a 

sua P4 

 

Fonte: HAMAD, 2015d 

 

No retorno do clímax, para o repouso e para o sutil, há rupturas e surpresas, criando 

uma “frustração” no espectador/ouvinte que espera, talvez, uma volta ao início pelo 

mesmo caminho. A peça tem esse padrão no seu momento pós-auge: repetições 

que geram uma monotonia e, de súbito, uma ruptura, para retornar a uma monotonia 

até que a composição acaba como que sumindo no espaço/tempo. 
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Figura 20: Cena 28 de Metamorfoses de uma Turbulência Externa, referente ao terceiro movimento. 
Jogo responsorial que será interrompido pela P2 de Elaine Cardim 

 

Fonte: HAMAD, 2015e 

 

Tal comportamento de retorno ao nada, através de repetições que geram 

monotonias que são rompidas por alguma imprevisibilidade, é visto na descrição do 

terceiro movimento da peça: 

 

III - Reclusão: figuração retrógrada ao primeiro movimento. Isto é, uma 
transformação de gestos e sons (dos atores) no sentido geral de uma 
neutralização, tudo vai ficando cada vez menos denso e tendendo ao nada, 
salvo alguns desvios de direção propositais (AMARO, 2016, f.2). 

 
Figura 21: Cena 39 de Metamorfoses de um Turbulência Externa, quando a composição chega ao 

fim, ao nada. Após aproximadamente 30” de silêncio, todos se levantam, como se nada tivesse 
acontecido, e ultrapassam a demarcação do quadrado, calçam seus sapatos e saem, sugerindo que 

retornarão à vida cotidiana, à realidade 

 

Fonte: HAMAD, 2015f 
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Para Vinicius Amaro, o ato de compor Metamorfoses foi um ato artesanal de mexer 

com músicas que já existiam (provenientes dos atores/atrizes – suas partituras – que 

surgiram da improvisação), fazendo citações das mesmas ao longo da composição e 

organizando-as nessa ideia geral. Essa resultou de um pedido meu ao compositor, 

no que se refere à utilização tanto das partituras/músicas individuais quanto do uso 

da contracena entre uma partitura e outra, inclusive das que surgiram da 

improvisação durante o workshop. 

 

Figura 22: Exemplos de momentos de Metamorfoses em que todos estão fazendo o mesmo som, em 
uníssono, devido às contaminações que um som vai causando nos outros. De cima para baixo e da 
direita para a esquerda, há as cenas 3, 4 (do primeiro movimento), 32 e 36 (do terceiro movimento 

 

 

 
Fonte: HAMAD, 2015g 
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Figura 23: Exemplos de momentos de Metamorfoses em que há solos. Na linha de cima, há pausas 
e silêncios que evidenciam os solos. Na linha de baixo, os solos acontecem concomitantemente, 

desenvolvendo uma contracena vocal/corporal. De cima para baixo e da direita para a esquerda, Há 
as cenas 5 (do primeiro movimento), 8, 16 e 20 (do segundo movimento) 

 

 

 
 

Fonte: HAMAD, 2015h 

 
4.3 SOBRE A COMPOSIÇÃO DE METAMORFOSES DE UMA TURBULÊNCIA 

EXTERNA – NA VISÃO DA COMPOSITORA TEATRAL 

 

A minha ideia da composição de Metamorfoses vem de antes. Vem do workshop. Do 

processo. Da improvisação. Da criação a partir da exploração vocal/corporal. 

Metamorfoses, em si, tem uma gama de possibilidades de composição. Penso que, 

ela, do jeito que foi composta, com a organização roteirística dada por Amaro, pode 

ser apenas a primeira de uma série de composições. Usando do mesmo material 

composicional – a voz/corpo dos atores e atrizes – poderia compor a peça n.°2, n.°3, 

etc. e, com cada uma delas, dizer um novo discurso, um novo mundo. 

Para mim, Metamorfoses é, em algum grau, uma obra aberta que se consolida a 

cada apresentação, na prática, e dá a seus intérpretes possibilidades de co-criação 

no que diz respeito ao tempo, à duração dos sons, à melodia e altura dos trechos 

cantados, à relação espacial, à contracena e ações, por exemplo. A composição de 
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Metamorfoses é contracena e contraponto ao mesmo tempo. Um ator/atriz está 

falando com o/a outro/a o mesmo assunto, de repente um entra com outro discurso 

e falam por um tempo simultaneamente. Depois, ou voltam a falar um mesmo tema, 

ou outra voz aparece trazendo um novo assunto, sempre em diálogo, e assim 

sucessivamente. 

Amaro escreveu a parte musical, pensando no corpo/voz como material 

composicional e dando algumas indicações cênicas/espaciais no roteiro. No entanto, 

foi durante os ensaios, no ato da montagem para a sua encenação, que a obra se 

constituiu, porque ela é cênica na sua essência. Disso advém, a meu ver, a 

diferença entre ela e a musicateatro. Ela é antes cênica que musical. O embrião da 

sua origem é a linguagem teatral, embora a sua fonte de inspiração seja a 

musicateatro dada a minha afinidade com o gênero e a minha experiência prática 

como atriz do Percantus. Na verdade, a matriz dos dois experimentos é o teatro e a 

sua linguagem. É o trabalho que vem dos atores e atrizes. Faço, no meu 

entendimento, uma vertente da musicateatro no teatro, a partir do teatro, pelo 

caminho do teatro.  

Portanto, Amaro, na obra/roteiro, deixou clara a composição sonora/musical da peça 

com algumas indicações cênicas. A matriz sonora, no entanto, surgiu da voz/corpo 

dos intérpretes em improvisação e exploração teatrais e a concepção cênica de 

cada quadro foi elaborada por mim – e pelos atores/atrizes em colaboração – 

durante o processo de encenação da obra. 

Considerando que poderia haver a peça n.°2, n.°3 e outras tantas de Metamorfoses, 

posso pensar também que elas poderiam ser em formações menores e ter a base, 

por exemplo, no improviso das duplas que provoquei no workshop. Como ideia do 

que proponho, vou mostrar o trecho da já citada improvisação, em seção anterior, 

que intitulei a Menina e suas ideias e o Menino e suas gaiatices (ver faixa 25 e 

hiperlink <https://vimeo.com/238699044> - senha de acesso: impromame). Dessa 

improvisação, trabalhei na construção de uma composição, usando do que eles 

propuseram – em atitude criacional – para compor a obra. Seria a recriação para 

originar uma nova composição com um novo rearranjo dos elementos. Capinaria o 

campo, rearranjá-lo-ia, abandonando alguns elementos e introduzindo novos. É, 

como disse em seção anterior, decompor para recompor, desconstruindo em atitude 

criacional.  
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Fiz, como exemplo, uma edição desse vídeo de forma a trazer para a discussão o 

que aspiro desenvolver e recompor a partir desse núcleo improvisacional. Como 

nessa edição não tenho como trabalhar com os fatores vida, tempo e fluidez das 

transições, há quebras e rupturas bruscas que, com o elemento humano vivo, não 

aconteceria. Também não tenho como separar uma voz da outra, uma vez que 

foram gravadas juntas. Logo, uma ideia que queria experimentar – que é deixar o 

ator numa risada silenciosa (voz-gesto, voz-silêncio) enquanto a atriz se expressa 

corporal e sonoramente – só pode ser feita com o ator e a atriz no processo de 

ensaio, no campo, ao vivo, para a capinação (experimento para pós-doutorado). 

Segue, no entanto, proposta da composição homônima que pode ser consultada na 

faixa 33 do DVD e no hiperlink <https://vimeo.com/238843440> (senha de acesso: 

protmex1). Pretendo, pois, desenvolver esse material composicional de forma a 

fazer isso sendo eu, dessa vez, a compositora teatral e musical. 

Um depoimento de Cacá Carvalho119 (1953) na tese de Ernani Maletta chamou-me 

atenção, pois dialoga muito com o que proponho nessa tese como meios diferentes 

de composição musical que diferem dos modelos usuais utilizados pelos 

compositores e que têm uma essência teatral na sua origem. Referente ao processo 

de Cacá, foi utilizado “percurso diferente daquele estritamente musical, no caso por 

meio do diálogo entre a música e os jogos e ações cênicas” (MALETTA, 2005, 

p.188): 

 

[...] eu chamei um músico, um maestro chamado Walter Freitas. E eu falei 
pra ele: “eu quero nesse espetáculo pelo menos oito canções”. “Mas como 
assim?”, ele disse. E eu respondi: “Temos dois meses pra trabalhar. E não 
quero nenhuma canção que não seja resultado do que vem da ação”. Então 
nós começamos uma série de jogos onde alguém falava uma coisa de 
modo tal, outro respondia de modo tal, outro de modo tal. Isso era gravado, 
e o maestro colocava em forma de música. Nós repetíamos aquele trabalho, 
não utilizando aquilo que foi feito, e sim a música que ele trabalhou e, pouco 
a pouco, essas palavras foram virando sons, que foram virando melodia, 
que foi virando estrutura, e eles cantam. Cantam muito, muito... E tocam 
muito. Quer dizer, através de determinada estratégia você chega a essa 
coisa que pode se chamar música, entendeu? Mas ela nasceu de uma 
atividade, nasceu de... por um outro tipo de percurso. [...] Então, o som 
vinha de uma ação que criava uma melodia pra palavra e, de repente, tem-
se a música da Ofélia (CARVALHO, 2002 apud MALETTA, 2005, p.188). 

 

																																																								
119 Ator e diretor teatral brasileiro, com uma linha de trabalho muito própria, que lhe permite transitar 
tanto nas manifestações artísticas experimentais, como também no teatro tradicional. 
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Logo, “através de determinada estratégia” – no meu caso o estímulo da música 

contemporânea pela escuta – se “chega a essa coisa que pode se chamar de 

música”. E que é uma música que tem, na sua essência, o teatro como 

efervescência primeira. 

Eu trabalhei mais especificamente sob três aspectos dessa composição.  

a) Numa vertente de direção da cena; 

b) Numa percepção atenta para os sons produzidos na ideia de que tudo (se 

construído para tal) pode ser música;  

c) Num olhar para a resolução da musicalidade da cena. 

Vou discorrer com alguns exemplos desse trabalho em cena, tomando como 

referência o vídeo de Metamorfoses, anexado em hiperlink no início dessa seção e 

também presente na faixa 26 do DVD anexo a esta tese. 

Logo no início da composição, Elisa é a primeira a produzir no seu corpo/voz um 

som como se todos escutassem uma vassourinha de bateria a deslizar numa 

membrana, trazendo imagens sonoras, dentre outras, de vento, ondas do mar e 

introduzindo o espectador ouvinte a uma experiência bem sensorial. Minha atuação 

foi perceber quando um segundo corpo/voz entra, somando-se a esse timbre e 

assim os outros de tempo em tempo. Esse timbre inicial se transforma em sua 

duração tornando-se mais curto e stacatto – característica da partitura de Moara. Até 

que Elaine, no tempo 2’50”, realizando tal partitura, ocupa o centro de todos numa 

sonoridade em uníssono. Mesmo que Elaine esteja emitindo o mesmo som de todos, 

ela assume uma atitude de um corpo que já emite outra musicalidade e a sua voz já 

não é a mesma, cria uma tensão, cria uma dissonância que faz com que ela rompa 

trazendo outra proposta sonora. É como se se criasse o corpo e o tempo de um 

silêncio em meio às vozes, para depois entrar com uma voz que introduz na peça, 

pela primeira vez, uma linha melódica. Uma das características desse canto 

melódico – que me faz entender, dentre outros exemplos, a peça como uma obra 

aberta – é não existir alturas definidas, nem uma duração e nem o tempo desse 

canto. Portanto, o foco voltado para Elaine e a construção desse momento de 

tensão e dissonância foi aspecto por mim trabalhado para a encenação da 

composição.  
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Essa atitude dos corpos que são musicais e que, a meu ver, devem buscar a 

qualidade de um corpo-voz-em-vida foi considerada na construção da obra. Outro 

exemplo é o momento do trabalho dos planos. No tempo 4’52”, observei que o corpo 

de Elaine assume um nível médio, elevando-se em relação aos outros. Essa atitude 

– que surgiu como proposta da atriz no ensaio – foi mantida e valorizada na 

encenação, pois essa elevação do corpo traz musicalidade à cena como se nesse 

momento se ouvisse o som subir em dinâmica ou em melodia/altura (efeito causado 

pela voz-gesto). Esse jogo de planos é mantido até se formar um aglomerado que, 

pensado nesse processo de direção da cena, foi posicionado no centro alto do 

palco, até que desse coro, aos 5’45”, rompem Moara e Eduardo para formar o 

triângulo com Claudinei. 

Nesse momento, optei por manter o nível baixo dos integrantes do triângulo para 

valorizar Elaine na entrada seguinte da sua partitura. O primeiro momento que a 

dissonância (aquilo que entendo por dissonância) começa a acontecer se dá a partir 

do minuto 5’28”, quando Claudinei, inicialmente, e, depois, Moara e Eduardo 

aparecem emitindo sons desconfortantes – náuseas e sufocamentos. Atenta à 

sonoridade, pedi que a música produzida, nesse triângulo, não tivesse o predomínio 

de tanta tosse, conforme surgiu no ensaio, e orientei que buscassem a variedade de 

sons nessa linha de exploração desconfortante.  

Outra dissonância se sobrepõe na figura de Elaine que, a partir do minuto 6’28”, 

contamina a todos gradativamente, criando um tutti dissonante – que acaba por virar 

consonante – num aglomerado de vozes e corpos. Optei por manter o 

posicionamento do coro no centro alto do palco como uma espécie de repetição de 

um motivo até que, aos 7’16”, há um novo contraste – um rompante – com o uivo e 

sons guturais internos de Diego, numa imagem de lobo, que paralisa os corpos e 

traz uma suspensão na cena. Os corpos entram numa imobilidade dinâmica com o 

foco em Diego, mantendo a musicalidade numa dinâmica pianíssimo baseada em 

micromovimentos. Todos esses aspectos foram olhados com cuidado para manter a 

musicalidade de toda a composição com contrastes, com acentuações, com ritmo, 

com pausas, com repetições, entre outras qualidades. 

No minuto 7’52”, Luísa sai do coro, interage com Diego, na direita baixa do palco, 

trazendo o elemento da palavra explorada num timbre que remete a um grotesco 

que não tem a preocupação de ser inteligível. No desenrolar dessas ações, Luísa 
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chama a todos para formar um tutti rítmico que se instala no minuto 8’56” numa 

regularidade mais proposital ao marcar, pela movimentação dos corpos em cena e 

através dos pés, a pulsação que é base para o seu solo com Eduardo que acontece 

na sequência no minuto 9’13”. 

A ruptura a essa regularidade acontece, no minuto 9’28”, com a queda de Moara ao 

chão e instalação de um riso em contraste com o silêncio dos corpos que se 

paralisam na imobilidade dinâmica – corpo-voz-silêncio. Elaine sai desse silêncio se 

manifestando corporalmente no minuto 9’49” e, aos 10’17”, expressa-se com todo o 

corpo-voz-em-vida num som dissonante. Elaine vai ao plano médio e emite sons de 

uma linguagem inventada a partir do minuto 10’34” com uma voz alocada no interior 

diferentemente de antes que se apresentava direcionada mais para fora. Elaine, 

nessa cena, traz uma imagem que remete a um índio, a um pajé. 

A obra, além de ter uma criação de mundo correspondente ao todo da composição, 

tem mundos outros – pontuais – que coexistem dentro da peça e que são 

decorrentes de imagens e sensações suscitadas que podem reverberar de forma 

diferente em cada indivíduo que a assiste. Em diálogo com a imagem desse mundo 

do pajé, no minuto 10’54”, entra outra voz em polifonia com outro mundo que nos 

reporta ao estrangeiro. Claudinei, usando palavras em língua inglesa, compõe com 

Elaine um contraponto e uma contracena. Trabalhei com Claudinei uma progressão 

gradativa do tamanho da sua ação associada ao aumento da intensidade do som. 

Até que os dois chegassem ao ápice da dinâmica no minuto 11’22”. 

A corrida de Elisa, que aparece pontualmente em momentos dessa composição e, 

logo após esse ápice, surge novamente, é música construída na cena. Os sons dos 

pés no chão entram compondo a musicalidade desse movimento que se conclui no 

uivo por ela apresentado. Após esse momento, constrói-se um silêncio que pode ser 

traduzido, dentre outras possibilidades, pelo vazio a ser preenchido pela imaginação 

humana. Foi nessa linha de leitura que imaginei a cena. O mundo da cabeça de 

Elaine, com seus desejos, medos e neuroses, se evidencia pela presença do 

silêncio e os elementos que o vão rompendo e transpassando. É quando, nos 

12’25”, entra Diego que na contracena com Luísa traduz um pouco das paixões e 

prazeres humanos. Elisa continua a pontuar com a corrida e uivo esse momento. Até 

que todos entram – um de cada vez com a sua partitura de maior intensidade a partir 

do minuto 14’11” – para estabelecer o auge máximo da peça com todas as vozes ao 
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mesmo tempo, numa polifonia caótica, que não deixa de ser a cabeça da 

personagem de Elaine. Trabalhei no intuito de construir também corpos com a sua 

expressividade dilatada nesse momento de clímax: Claudinei é um bom exemplo 

para se perceber isso, uma vez que está num ritmo frenético com movimentos 

amplos. O tempo desse tutti na maior dinâmica da composição foi muito trabalhado 

na encenação, porque os atores e atrizes demoravam de entrar para instalar a 

sobreposição de vozes fff e, uma vez instalados, ou saiam rápido demais ou 

demoravam para sair, perdendo o tempo da cena. A saída de Eduardo, que é o 

último a deixar a cena, também foi sincronizada com a fala de Elaine. Essa sincronia 

surgiu num ensaio e, percebendo a funcionalidade desse encontro de vozes (em 

apoio a voz eixo de Elaine nesse momento), trabalhei para a frase inteira ser dita 

assim: a cada sílaba das palavras faladas por Elaine coincide um som emitido por 

Eduardo. Precisa haver encontros e desencontros (apoios e contrastes) na música 

para que ela aconteça. 

Há, na sequência, o silêncio que instala um repouso na encenação para preparar a 

entrada da melodia entoada por Elaine que será cantada por todas as vozes que se 

somam uma a uma. Por cima dessa cama de voz, Elisa e Eduardo trazem ritmos 

diferenciados que coexistem (16’46”) até que uma partitura de Elisa passa a 

contaminar todos. De contaminação a contaminação, numa perspectiva de uma obra 

aberta, quanto ao tempo de transição de uma partitura para outra, chega o momento 

do responsorial (19’22”) que, mais uma vez, justifica a volta ao motivo do coro no 

centro alto do palco. Nessa cena, Luísa – voz eixo – entoa um canto livre, em 

alturas, ritmo e duração, também característico da abertura da obra, e há um jogo de 

perguntas e respostas com o coro, cujo foco está em Luísa, que passa a “imitá-la” – 

numa voz-coro em apoio à voz eixo. Luísa no minuto 19’35” faz uso da respiração 

como música, que foi estímulo de toda a nossa criação no workshop e eu evidenciei 

como preciosidade a ser mantida e valorizada. 

No minuto 21’11”, Elaine – numa voz em contraste – promove, mais uma vez, uma 

ruptura dissonante ao interromper – provocando incômodo pelo corpo-voz-música – 

a linha melódica de Luísa (que mantém o canto como que assustado, usando da 

respiração e repetição e o deixando aos poucos sumir). De repente, Diego entra com 

a sua partitura numa voz em contraponto (em paralelo) a de Elaine e todos se 

contaminam exceto ela que passa a ser dissonante novamente por não estar 
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consoante com a partitura de todos. Dessa forma acuada, passa a ser contaminada 

também. Nesse trecho, a dissonância de Elaine transforma-se pela força das vozes 

que atuam sobre ela – antes ela era a dissonância pelo estranho e pela força que 

ela representa e depois passa a ser a dissonância pelo sentido oposto – pela 

fraqueza contrastante, evidenciada no fato dela não ter contaminado ninguém. 

Depois segue uma sequência de contaminações em contaminações que passa por 

diversas imagens. A escolha das disposições cênicas e as transições entre elas 

foram orientadas por mim durante a montagem no intuito de reforçar as imagens. 

Percebi, ao longo da obra e isto ficou bem evidente nessa sequência de 

contaminações, que o quesito intensidade é trabalhado tanto quanto o indivíduo 

projeta soar mais ou menos forte, quanto pelo volume que se consegue quando 

todos emitem um mesmo som e, aos poucos, um a um vai aderindo a uma nova voz-

música (passando a coexistir duas), o que faz com que a primeira perca intensidade 

e a segunda ganhe, ficando no seu mais forte, quando todos passam a cantá-la em 

uníssono. 

Também foi decorrente da organização da encenação a disposição do efeito dominó 

na queda um a um emitindo glissandos descendentes (27’08”). Trabalhei nos 

ensaios para a construção do efeito rítmico dessa cena. Após essa queda – como 

um acontecimento de uma tragédia – instalou-se um silêncio construído (27’13”) que 

é indeterminado e que, nessa encenação gravada, durou 20”. Um silêncio da 

perplexidade. A música respira novamente, trazendo sons melódicos, já entoados 

anteriormente, até que o primeiro som da composição se reproduz e contamina a 

todos. Aos poucos, todos se aglomeram na esquerda alta do palco, desfalecidos e o 

som some ao nada. Assim permanecem em novo silêncio, construído, até que se 

levantam, calçam seus sapatos que estão do lado de fora do quadrado e saem. 

A obra é um manancial tímbrico. Toda essa encenação pressupõe uma escuta ativa 

dos intérpretes que, estando no presente e vivos, conseguem sentir, dentro da 

proposta de indeterminação da obra, o tempo de entrar em cena com o seu corpo-

voz-música e o tempo de sair e quais qualidades empregar na sua execução. Além 

disso, há, perpassando toda a peça, o aspecto polifônico presente, no qual múltiplas 

vozes se entrecruzam e emitem discursos que dialogam tanto no aspecto do som e 

silêncio quanto no aspecto do movimento e ação. 
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Ainda também foi pensado para a encenação a paleta quente de cores em seus 

figurinos casuais, mas arrumados para um encontro festivo e traduzido em vestidos 

para as mulheres e camisas estilo social de botão para os homens. A luz foi aberta 

em virtude da filmagem, mas, na apresentação ao público, houve um pensamento 

sobre ela (que aqui não vale à pena considerar, pois extrapola o objetivo dessa 

tese). 

A obra, além de ter uma criação de mundo correspondente ao todo da composição, 

tem mundos outros – pontuais – que coexistem dentro da peça e que são 

decorrentes de imagens e sensações suscitadas que podem reverberar de forma 

diferente em cada indivíduo. Sobre as criações de mundo da obra apresentarei a 

seguir. 

 

4.4 A CRIAÇÃO DE MUNDOS DE METAMORFOSES 

 

A leitura de um poema ou romance 
nos põe diante de uma verdade da 
experiência humana que a palavra 
revela porque se torna, ela própria, 

experiência sentida e sensível, e não 
mero veículo de conceitos. E se nos 

parece belo porque nos parece 
lógico, essa lógica não é, está claro, a 

da Lógica, mas a que nosso coração 
não desconhece. 

Cleise Mendes (1995, p. 25) 

 

Com relação ao mundo criado em Metamorfoses, há um universo de três grandes 

mundos. O mundo (ou os mundos) que foi criado no processo criativo de exploração 

vocal/corporal. O mundo da peça dita concluída e seus submundos. E o mundo da 

obra que nasceu para o público, e através dele, constitui-se como uma nova obra. 

Com relação aos mundos do processo criativo, consigo identificar pelo menos três 

deles, os quais imagino artisticamente organizados nessas novas séries 

composicionais de Metamorfoses em formações menores – duos ou trios. São eles, 
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ainda em processo: “A história de Uofi”120, “a Menina e suas ideias e o Menino e 

suas gaiatices”121 e “Três flores secas, um lobo e o Tempo”122. 

Sobre a obra em tutti, Metamorfoses de uma turbulência externa, há um coletivo de 

personagens de tipos abstratos que representam não um ser humano 

individualizado, mas essências coletivas, que, na realidade, não determinam uma 

classe ou categoria pré-determinada e, sim, o humano em sua essência. É como se 

as personagens se liricizassem, uma vez que não são exatamente representações 

de pessoas, e sim de projeções de mundos e estados d’alma. Há uma deformação 

grotesca que permeia as personagens no desencadeamento das ações que 

acontecem sem aparente motivação lógica, fazendo com que os tipos adquiram vida 

e desapareçam sem explicações plausíveis. 

Tais características permitem enquadrar Metamorfoses dentro de uma dramaturgia 

expressionista, na qual, segundo Cleise Mendes123, em apontamentos didáticos e 

aulas da disciplina Seminários Avançados II, cursada como obrigatória no curso 

desse doutorado, há um rompimento do elo de causalidade do encadeamento lógico 

das cenas/situações que são, de uma forma geral, quadros mais ou menos 

independentes e soltos do ponto de vista da relação de causa e efeito. Há, portanto, 

um material produzido pelos atores e atrizes para a elaboração de Metamorfoses 

que tem um quê de fragmento cênico-vocal a ser compilado musicalmente. Esse 

seria o próprio princípio estético da obra. Segundo Lescot e Ryngaert, uma obra 

fragmentada oferece à criação e à recepção uma liberdade fantástica (SARRAZAC, 

2012). 

A fábula de Metamorfoses é constituída por esses sete seres humanos que ora se 

contaminam uns pelos outros, ora se manifestam em ações individuadas que se 

superpõem ao coletivo. Eles contam uma estória de uma pessoa externa, ausente 

da situação em representação que, ao abrir os olhos, se depara com seres humanos 

em estado de extravasamento de suas frustrações, cicatrizes e anseios diante de 

situações inusitadas, extracotidianas, fazendo com que eles se expressem das mais 
																																																								
120 Processo composicional que pode ser acessado na faixa 34 do DVD e no hiperlink: 
<https://vimeo.com/238697882> (senha de acesso: improhu1). 
121 Processo composicional já mencionado anteriormente. 
122 Processo composicional que pode ser acessado na faixa 35 do DVD e no hiperlink: 
<https://vimeo.com/238699486> (senha de acesso: improv3fol).	
123 Professora Associada IV da Escola de Teatro da UFBA, graduada em Licenciatura em Letras e em 
Bacharelado em Estudos Literários pela UFBA, com mestrado e doutorado em Letras e Linguística 
pela mesma instituição. 
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variadas formas e se contaminem uns aos outros, até que, em seguida, cada um 

volta à sua realidade e vida cotidiana. Sarrazac afirma que, na encruzilhada 

naturalista-simbolista, houve uma crise da fábula, elemento praticamente ausente 

nas peças contemporâneas. Nas novas escritas, pode haver somente algo de fábula 

e algo de personagem, explicitando um estado conflituoso presente na linguagem 

(SARRAZAC, 2012). 

Também posso fazer menção ao que, no processo de criação nos ensaios, foi 

pensado como figurino. Delimitei o palco com uma fita crepe, um quadrado e fora 

dele estavam os sapatos de cada ator. Eles, ao terminarem a apresentação de 

Metamorfoses, levantavam-se e, andando neutros como atores e não como 

personagens, calçavam o sapato e saíam. Essa sugestão veio de Moara Rocha ao 

encontro da minha ideia, exposta ao grupo, de que pessoas, no seu dia a dia, viviam 

momentos de contato com o seu íntimo mais estranho e depois saíam dele para a 

realidade novamente. Saíam de alguma forma transformados, como é o que faz a 

arte quando nos toca no mais íntimo. 

Leio também essa composição como se ali estivessem sendo expostas, pela voz 

aparentemente ininteligível, as buscas pela essência com todas as fragilidades do 

humano em evidência. O tema da fragilidade tocou-me e nasceu durante o processo 

de pesquisa desse doutorado, o que gerou a realização do segundo experimento, 

relatado mais adiante. 

Os submundos de dentro da obra são os provocados pelas imagens das cenas, 

como, tendo exemplo de alguns, o pajé x estrangeiro que pode extrapolar a leitura 

na história de nossas colonizações; procissão fúnebre e a associação com a morte; 

a queda em dominó e um efeito catastrófico como a guerra; entre outros. 

Com relação ao mundo que a obra pode ter a partir da leitura daqueles que a 

assistem, desse não tenho nenhuma propriedade. No entanto, de alguns que 

assistiram a Metamorfoses, tive acesso a algumas sensações e imagens. Um 

espectador relatou que, em alguns momentos, ele teve vontade de abrir os olhos, 

como se o que via estivesse acontecendo com os olhos fechados. Ou seja, dentro 

do seu interior. Achei muito interessante essa sensação sentida como se o que 

estivesse assistindo não fosse a realidade e sim desejos, angústias, sonhos e 

imaginação. Metamorfoses levou esse(a) espectador(a) a entrar em conexão com o 

seu íntimo. 
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Mesmo antes de ver esse depoimento, eu tinha essa ideia de propor um trabalho 

que, pelo mergulho na individualidade da voz, chegasse a lugares desconhecidos e 

fiz, com isso, analogia com o onírico e o inconsciente. Uma escavação ao centro do 

nosso mundo mais misterioso. O trabalho sobre a voz-música tem essa proposta. 

Para entender o mundo de Demetrio Stratos, “há que se preparar um horizonte novo 

de expectativas – quem sabe voltado ao inconsciente – para uma viagem de 

recuperação de nossas capacidades perdidas” (EL HAOULI, 2002, p.102).  

Muitos dos depoimentos revelavam extremos opostos de sensações. A composição 

causava extremos no espectador. Uma criança (que se identificou no depoimento) 

disse ter sentido nojo e vontade de rir, bem condizente com a fala de quem traduziu 

a peça como uma comicidade angustiante. Há aqui uma semelhança com as obras 

de musicateatro que têm a característica de causar alguma provocação, valendo-se 

da comicidade e do absurdo, ao abordar alguma questão de ordem social ou 

artística. 

O cotidiano foi várias vezes mencionado como imagem que o espectador criou da 

obra. “Um caos urbano orquestrado”. Chegou ao espectador a ideia de que o 

humano tem várias facetas, descontroles, loucuras, transformações e nascimentos. 

Houve referência ao humano x animal; individual x coletivo, beirando o universo da 

loucura. A obra gerou no espectador a percepção de estar assistindo a algo do qual 

nada é sabido, conhecido ou ainda, até mesmo, a algo de que é preciso fugir. 

Imagens pessoais, momentos íntimos que as sensações causadas ajudam a 

construir. A estética da composição lembrou a um espectador a obra de Tadeusz 

Kantor124 em A Classe Morta (1975). A propósito, Lehmann (2007, p.120) nos 

lembra: 

 

O artista plástico Kantor, cujo trabalho teatral teve início com performances 
e happenings provocativos contra autoridades governamentais, revela uma 
intenção que é reencontrada em muitas formas de teatro pós-dramático: 
revalorizar as coisas e os elementos materiais do que acontece no palco em 
geral. 

  

Em A Classe Morta, Kantor (1915-1990) fala da morte como várias perdas que o 

humano vai tendo ao longo da vida, explicando, dessa forma, um pouco da angústia 

																																																								
124 Artista polonês, pintor, cenógrafo, encenador e criador de happenings e performances.	
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presente nas personagens. O humano passa a ter a possibilidade de transcender 

daquele corpo físico esfacelado para algo além dele mesmo, que ele próprio 

desconhece. O que posso analisar como semelhança em Metamorfoses e em A 

Classe Morta é o elemento da repetitividade, a ilusão e a realidade, o espaço onírico 

que leva o indivíduo ao fundo das coisas, o imaginário em cena, o caráter 

expressionista, uma vertente evocativa do tempo de uma lembrança, que comporta, 

ainda, um quê de comicidade e de grotesco. 

Em sua tese de doutorado (2008), Cintra afirma que o teatro de Kantor possui forte 

influência das vanguardas do início do século XX, ou seja, o expressionismo, o 

surrealismo, o dadaísmo, o construtivismo e a Bauhaus. Também imagens fortes e 

perturbadoras marcam seu teatro, principalmente a partir de A Classe Morta, que se 

tornou um espetáculo mundialmente lendário. Tais características evidenciam o 

aspecto provocador de Kantor, artista com o espírito da arte contemporânea, da arte 

de vanguarda, da arte do seu tempo; aspecto também presente nas obras de arte 

classificadas como musicateatro. A análise de Cintra sobre este autor permite 

apontar mais uma semelhança com Metamorfoses: 

 

Kantor também usa do subconsciente dos atores que, materializado, 
também é posto em cena. O sonho é outro elemento da mesma natureza. 
Como nos surrealistas, os espetáculos estão baseados sobre a técnica do 
sonho na qual a ação é a repetição. Os espetáculos possuem a estrutura de 
um sonho em que as imagens estão justapostas criando, pois, outra 
possibilidade de interpretação do conjunto do qual ela é componente 
(CINTRA, 2008, p.68). 

 

4.5 OUTROS ASPECTOS DO EXPERIMENTO 

 

Os ensaios para a montagem de Metamorfoses aconteceram em maio de 2016, 

entre os dias 9 e 14, perfazendo um total de cinco encontros que ocorreram na 

Escola de Teatro, no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Teatro SESI- Rio Vermelho 

e no playground do prédio onde reside uma das atrizes. No dia 15 de maio de 2016, 

no teatro do Centro Cultural Plataforma, ocorreu a gravação em áudio e vídeo da 

composição Metamorfoses de uma turbulência externa para constar no registro 

dessa tese.  
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Em 17 de julho de 2016, houve apresentação de Metamorfoses de uma turbulência 

externa ao público na Virada Artística e Cultural da Escola de Teatro125, após 

concorrer ao edital interno da UFBA. A apresentação aconteceu na Sala 5 da 

ETUFBA às 12h30min. Para essa apresentação, a atriz Moara Rocha não pôde 

estar presente, e eu mesma a substituí. Foi muito enriquecedor para mim ter 

vivenciado a experiência de estar atuando de dentro, do elenco, já que vinha tendo 

uma visão sempre de fora como propositora e autora desse experimento. Estar em 

cena, metamorfoseando-me em vozes-música de outrem, que, de repente, eram 

minhas, conectou-me com o mais latente estado da arte presente em mim. Era a 

abertura da porta da atriz? Era a atriz precisando renascer? 

Apresentar ao público Metamorfoses, na Escola de Teatro, foi uma tentativa de levar 

aos alunos e alunas esse mundo da música atonal que não é restrita, mas ampla. 

Há uma tendência, em sociedade, a transformar o que é estranho em algo 

conhecido ao invés de se abrir para o estranho e entendê-lo por outro viés que não o 

da mente acostumada a um padrão. Clarice Lispector, em A Paixão Segundo G.H., 

traz essa evidência:  

 

Minhas antigas construções haviam consistido em continuamente tentar 
transformar o atonal em tonal, em dividir o infinito numa série de finitos, e 
sem perceber que finito não é quantidade, é qualidade. E meu grande 
desconforto nisso tudo tinha sido o de sentir que, por mais longa que fosse 
a série de finitos, ela não esgotava a qualidade residual do infinito 
(LISPECTOR, 2009, p.141). 

 

Analisando o geral do experimento durante o workshop como um todo, pude 

constatar que foi uma experiência que, de fato, não sabia aonde chegaria e, no fim, 

me deparei com materiais sonoros bastantes densos e ricos com grande variedade 

de registros e pesquisas vocais/corporais. Pude perceber também que, de certa 

forma na sua grande maioria, as figuras que surgiram no meio da exploração 

tendiam para o bizarro e o grotesco. Pergunto-me o porquê disso. Essa 

característica seria reflexo do tipo de música? É o comum das artes 

contemporâneas culminar nesse tipo de expressão? Seria difícil explorar sons 

“desconhecidos” sem chegar nesse grotesco? É a partir da desconstrução de um 
																																																								
125 A Virada Artística foi uma atividade de comemoração dos 60 anos da Escola de Teatro e 70 anos 
da UFBA, que fez parte da programação do Congresso da UFBA. A Virada trata-se de 24 horas de 
programações artísticas.  
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corpo cotidiano, de uma deformação corporal, que se alcança mais facilmente uma 

qualidade sonora que foge ao padrão costumeiro?  

O grotesco abarca os contrastes gritando um estado de dissonância que incomoda. 

Também procura escavar e verticalizar o cotidiano até que consiga evidenciar o não 

corriqueiro do humano, numa tentativa de mergulhar nas entranhas. Meyerhold 

considerava que 

 

A arte do grotesco está baseada na luta entre o conteúdo e forma. O 
grotesco não privilegia apenas o alto (o sublime) ou apenas o baixo (o 
vulgar), mas mistura os contrastes criando conscientemente violentas 
contradições. [...] O grotesco aprofunda a vida cotidiana até que ela pare de 
representar só o que é habitual. O grotesco faz a síntese dos contrários e 
induz o espectador a tentar resolver o enigma do incompreensível. 
(MEYERHOLD, 1905 apud BARBA; SAVARESE, 2012, p.143). 

 

Essa característica tinha sido percebida por mim intuitivamente durante o processo, 

quando sugeri, para retomar as explorações da voz-música, o Jogo das Criaturas. O 

grotesco e o bizarro, identificados nesse processo, surgiram da tentativa de se 

buscar a fuga da norma, dos automatismos, ou seja, da busca pela voz-música. 

Numa exploração que se mergulha em si mesmo, numa pesquisa pessoal desse 

inusitado, foi necessário abandonar julgamentos, questionamentos e críticas e 

responder aos estímulos de forma mais instintiva. Isso leva a um lugar deformado, 

ou seja, que não se adequa à forma corriqueira. 

O trabalho caminhou para uma exploração vertical, um mergulho profundo de cada 

integrante de forma a não racionalizar o experimento, mas senti-lo. Diante disso, 

posso dizer até que houve uma proposta de mergulho no inconsciente, engendrando 

material corporal e sonoro que tangenciam nossos referenciais e outros que fazem 

parte da nossa subjetividade desconhecida, como nos sonhos. Não houve uma 

preocupação em entender essas vozes, mas em ouvi-las como música. O corpo/voz 

do ator e da atriz era música; o gesto também era música na cena, bem como o 

silêncio, quando construídos. 

O interessante foi que esse corpo/voz se expressava sem essa lógica racional, o 

que fez gerar uma dramaturgia expressionista. A dramaturgia, portanto, surgiu do 

experimento, sem elaborações sistemáticas prévias. A lógica que existiu e com a 
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qual posso fazer analogia é com a do sonho. Uma hora é uma coisa, logo depois é 

outra e está tudo certo. Freud afirma que  

 

Os sonhos são desconexos, aceitam as mais violentas contradições sem a 
mínima objeção, admitem impossibilidades, desprezam conhecimentos que 
têm grande importância para nós na vida diurna e nos revelam como 
imbecis éticos e morais. Quem quer que se comportasse, quando acordado, 
da maneira peculiar às situações dos sonhos, seria considerado louco 
(FREUD, 1996, p.90). 

 
Na obra de Freud, ele ainda ressalta, no dizer de Binz, que o conteúdo de pelo 

menos nove dentre dez sonhos é absurdo (BINZ, 1878, p.33 apud FREUD, 1996, 

p.92). Isso remete também ao teatro do absurdo que, inclusive como afirmado 

anteriormente, converge com a musicateatro e que, em Metamorfoses, posso atribuir 

correlação ao que Pavis (2008, p.2) considerou como absurdo niilista, ou seja, a 

impossibilidade de se obter qualquer informação precisa sobre a visão de mundo e 

as implicações filosóficas do texto e da representação, deixando o espectador livre 

para atribuir todo e qualquer sentido à obra. 

Isso também se correlaciona com o que Meyerhold pensava sobre o grotesco. Ele 

dizia que uma ação teatral amparada no grotesco tendia a estar submetida a viradas 

bruscas e imprevistas e que o espectador era constantemente transportado de “um 

plano que ele acabou de alcançar a outro plano, que para ele é absolutamente 

inesperado” (BARBA; SAVARESE, 2012, p.143). 

Ao conceituar o drama lírico, a pesquisadora Cleise Mendes (1981) sintetiza 

características em sua estrutura, tomando como referência dramaturgias de absurdo 

e expressionistas, que podem ser ampliadas para dramaturgias contemporâneas. 

Por sua vez, sobre as considerações de Mendes, Sanches compila algumas dessas 

características de cunho lírico que se adequam ao que encontrei em Metamorfoses: 

 

Em síntese, os aspectos formais de cunho lírico no drama seriam os 
seguintes: a dinâmica de repetição/acumulação da ação dramática (ao invés 
de progressão linear e causal, há o acúmulo de acontecimentos sem 
tensionamento para o futuro, ocorrências que se somam, mas não se 
encadeiam); desreferencialização do espaço (paisagem subjetiva) e do 
tempo (suspensão temporal, presente eterno e intenso); alegorização das 
personagens (em diferentes graus) e linguagem poética, traduzindo 
imagens, sensações, questionamentos (em contraposição às réplicas 
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objetivas, que expressariam “decisões” dramáticas) (SANCHES, 2016, 
p.167).  

 

Na dramaturgia contemporânea de Metamorfoses, os aspectos mais fortes que se 

correlacionam com essas características são a dinâmica de repetição e a falta de 

uma progressão linear e causal; ocorrências que se somam, mas não se encadeiam; 

desreferencialização do espaço e do tempo; alegorização das personagens; 

linguagem poética, traduzindo imagens, sensações, questionamentos. Tudo isso 

numa dimensão musical e cênica, na qual o atonalismo e a dissonância são 

essenciais e que trazem o tensionamento à cena.  

Conforme considerações sobre a musicateatro tecidas na seção 2, a voz atua 

quebrando parâmetros – trazendo esses tensionamentos – e carrega uma 

dramaticidade intrínseca que não necessariamente precisa estar vinculada a 

palavras, a um texto. Passam a compor a voz os sons da respiração, sons roucos, 

murmúrios, imitações da natureza, sons fonéticos cantados ou falados, gritos e 

palavras, textos ou frases cantadas ou faladas, entre outras experimentações. Assim 

pretendi nos dois experimentos: compor uma voz em sua vasta possibilidade de 

musicalidade, considerando o conceito amplo de música que foi aberto no século XX 

a partir das rupturas às técnicas vocais e musicais convencionais. 

No que diz respeito ao que esse experimento repercutiu em mim, mais 

especificamente, pude constatar que o amadurecimento da pesquisadora, enquanto 

criadora e provocadora da criação para os atores e atrizes, fez surgir alguns degraus 

na escadaria que venho construindo. Dessa prática, surgiram reflexões que me 

fizeram evoluir na pesquisa dessa tese. Surgiram, ainda, real entendimento do que é 

a composição que proponho e das imensas possibilidades que dela podem 

acontecer. Afloraram também lugares no meu corpo que foram tocados a partir da 

experiência de substituir uma das atrizes no dia da apresentação e que plantou em 

mim alguma semente que germinou e jardinou meu segundo processo criativo, o 

experimento II, que surgiu da urgência do meu eu-atriz em se metamorfosear. 
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5 EXPERIMENTO II – PORTAS ABERTAS: A PAIXÃO SEGUNDO V.H. 126 

 

Sempre pensei que fazer arte é como caminhar 
até a beira de um despenhadeiro, correr o risco e 

saltar. No começo de uma nova obra ou de um dia 
de trabalho está o desconhecido. Ser artista é 

questionar, vagando pela escuridão apenas 
pressentindo o que se manifestará, é não ter 

certeza, é tolerar o medo. Quando a curiosidade e 
o interesse se tornam mais presentes que o 

desconforto, conseguimos apreciar o mistério, e a 
exploração se torna vívida e vibrante. Então de 
fato ultrapassamos o medo, e há um sentido de 

descoberta. 

 Meredith Monk ([19--]) 

 

O segundo experimento também teve na música contemporânea o seu estímulo 

criacional. Agora, era a atriz – autora dessa tese – quem explorava as suas próprias 

singularidades. O objetivo, nesse caso, foi o trabalho do texto e da cena sob 

influência da escuta da música contemporânea de forma a gerar uma composição. A 

voz-música presente nas partituras corporais/vocais, nesse caso, foi o esteio sobre o 

qual se construiu o texto e suas imagens. 

Assim como em Metamorfoses, a música contemporânea agiu como um motor 

propulsor e instigante da prática criativa e teve um papel estruturante na construção 

da metodologia do processo prático, que também teve nos princípios do trabalho de 

voz e musicalidade no ator/atriz – VOZ-CORPO-EM-VIDA, ESCUTA ATIVA, 

POLIFONIA, ATITUDE CRIACIONAL e DISSONÂNCIA – os fundamentos 

norteadores do trabalho. 

Portas Abertas foi o nome dado ao segundo experimento cujo foco foi o trabalho de 

texto e a criação de uma cena a partir do estímulo da música contemporânea. Para 

tanto, a atriz-compositora passou por algumas etapas de trabalho que foram: a 

pesquisa sobre quais materiais seriam usados como fonte criadora do processo 

(texto e músicas); reconhecimento e manipulação desses materiais; experimento 

propriamente dito; exploração das partituras no espaço cênico; experimentação das 

partituras com o texto; construção a partir de partituras, texto, piano e espaço; 

																																																								
126 V.H. são as iniciais do meu nome artístico: Vica Hamad. No convite entregue às pessoas 
convidadas para o experimento continha o dizer: Portas Abertas – a paixão segundo V.H., em 
trocadilho com o G.H. da obra de Clarice Lispector. 
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interferência de olhares externos. Disso, pude pesquisar como a escuta de músicas 

contemporâneas, seguindo a linha das músicas já citadas no experimento I, 

repercutia no processo de criação da atriz num trabalho sobre um texto e canções 

populares. As imagens das cenas e o texto foram construídos, na sua maioria, a 

partir da construção das partituras corpo-voz-música. 

Quando adentro na imersão do processo criativo, quando o que respiro não é mais 

um ar puro e, sim, um ar contaminado de criatividade, quando o que me alimenta 

passa a ser o objeto artístico vívido e vibrante, mergulho no desconhecido do 

labirinto à procura de não sei o quê e numa tentativa de entendimento que é da 

dimensão do mistério. Pronto: estou conectada com o ato de fazer às escuras, 

ancorada numa fé cega, faca amolada. 

No experimento Metamorfoses, deparei-me com um desvio de percurso dessa 

investigação, quando uma das atrizes não pôde se apresentar na Virada Artística da 

ETUFBA e eu assumi o seu lugar. Meu eu-atriz, que estava em estado de latência, 

precisou ressurgir abruptamente. Era um dizer sim às situações que aparecem 

durante o processo criativo. Teria eu ali mexido em algo de mim que culminou na 

abertura de portas? Portas Abertas foi uma tomada de decisão da atriz em se expor 

para viver na pele a experiência daquilo que vinha investigando nessa tese. A atriz-

pesquisadora-professora foi contaminada pelo desejo de penetrar no labirinto do 

processo de arqueologia vocal/corporal em busca de sua voz-música e, dessa 

forma, amadurecer enquanto artista e professora. 

Até chegar à ideia de Portas Abertas, passeei por quatro experiências que ajudaram 

na constituição da semente que seria plantada e que fazem parte da etapa da 

pesquisa desse trabalho: o próprio experimento I, com o meu eu-atriz renascendo e 

a necessidade de aprofundar a pesquisa a partir de um trabalho com um texto; o 

processo das aulas de canto que buscava reconfigurar-se; a experiência do 

workshop com Laila Garin e Alfredo Del Penho; e a influência do Teatro Essencial de 

Denise Stoklos127 no caminhar em direção a uma essencialidade refletida num solo-

performance, por amor e liberdade. 

																																																								
127 Stoklos (1950) é brasileira e começou sua carreira como autora, diretora e atriz em 1968, quando, 
desde essa época, já apresentou 27 solos teatrais de sua própria autoria, sempre conectada com o 
presente de seu tempo. É criadora do Teatro Essencial. 
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Das imersões que fiz durante o doutorado, foram então os workshops com Garin e 

Del Penho (sobre o qual já fiz referências na seção 3) e com Denise Stoklos que 

mais influenciaram diretamente o processo criativo desse experimento. Com Stoklos 

foi o workshop Treinamento Essencial que aconteceu online durante o período de 

novembro de 2016 a junho de 2017. Nesse período que ocorreu o workshop, todo o 

processo criativo e as duas apresentações do experimento II se concretizaram. Estar 

em contato com as ideias do Teatro Essencial fazia-me conduzir de forma essencial 

o experimento. Como manifesto do seu teatro, Stoklos afirma: 

 

Lá, apenas os instrumentos do ator: seu corpo, voz e intuição. Do corpo o 
espaço, o gesto, o movimento. Da voz a palavra, a sonoridade, o canto. Da 
intuição o ritmo, a emoção, a dramaturgia. Peça de teatro cuja leitura pode 
ser feita ao nível da imagem e ao nível do verbo, ambos em dinâmica e não 
linear correspondência. A meta sempre comunicação ampla com estímulos 
a uma nova organização perceptiva. A plataforma da representação está 
nos signos resultantes de ritmo entre espaço e som agilizantes de uma 
decodificação reveladora. Nada mais no palco do que a ambientação cênica 
para uma presença humana. E dessa presença todos os momentos teatrais 
são articulados. Trata-se de ensaio teatral em que se pretende elevar ainda 
que sísifamente a pedra de autoconfiança na autossuficiência genuína da 
criação. A obstinação serena de que apenas a solidão assumida pode 
proporcionar ao criador de sua própria transformação, a chance (STOKLOS, 
1993, p.17-18). 

 

Proporcionei-me a chance de permitir que os estímulos que escolhi para a criação 

desse experimento me conduzissem “a uma nova organização perceptiva” – uma 

percepção da voz-música-corpo-casa-canto-palavra-espaço-intimismo da 

composição Portas Abertas. 

Sobre o processo das aulas de canto, senti que era necessária uma reconfiguração 

das mesmas a partir de algo novo que surgisse da atriz-que-canta. Dessa urgência 

latente, estabeleci que era o momento de cantar em público para os amigos, num 

show intimista. Dessa partilha, que pressupõe a presença da plateia, iria brotar em 

mim materiais a serem trabalhados advindos da experiência de estar em cena a 

cantar para o outro; não mais somente para mim mesma. Estaria abrindo portas 

para que novas conexões acontecessem. Desse contato com o desconhecido, 

deparar-me-ia com dificuldades e com a peculiaridade do aqui e agora da 

performance e perceberia o que precisava trabalhar a partir dessa experiência.  
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Foi nesse momento que surgiu a oportunidade de participar do workshop com Laila 

Garin e Alfredo Del Penho no Rio de Janeiro, intitulado A ação dos cantos e a voz 

não convencional do ator/cantor, que já seria um exercício de cantar para um 

“público” em busca desse aprimoramento e que teve outras tantas repercussões em 

mim. Foi dessa experiência que tive a certeza de que precisava trabalhar no objetivo 

de uma apresentação intimista e que não deveria ter somente música, mas, sim, 

músicas e texto.  

O processo criativo acompanhando-me a todo instante e expondo-me a conexões e 

caminhos. Fazendo-me perder e me encontrar. Fazendo-me entrar em labirintos de 

labirintos até descobrir portas abertas. E daí, uma nova senda mostrava seus 

horizontes. A necessidade da atriz de cantar para o mundo e perceber minha voz 

nesse canto se uniu à necessidade de pesquisar o texto influenciado pela música 

contemporânea e dessa união fui construindo o experimento Portas Abertas, que faz 

parte dessa tese. Houve, portanto, uma ampliação da pesquisa vocal, pois além de 

pesquisar a influência da música contemporânea sobre o texto, trabalharia também 

o canto e a transição canto e texto que ora se conectam na proposta. A atriz-

compositora se abria para a experiência. 

Ao pensar na ideia desse experimento, deparei-me com inseguranças e percebi que, 

ao realizar esse projeto artístico, estaria expondo todas as fragilidades de modo a 

poder olhar para elas e superá-las. Como diz Meredith Monk, no começo de uma 

nova obra está o desconhecido ao qual iria saltar, sob o risco de cair, a fim de 

atravessar o despenhadeiro. Desse ímpeto, com toda fragilidade exposta, 

encontraria a força para o crescimento enquanto atriz e professora.  

Voltei-me novamente para o essencial. Achei que a percepção da voz-música-corpo-

casa-canto-palavra-espaço-intimismo da composição Portas Abertas conectava-se 

com o espaço meu apartamento para ser seu lugar de acontecimento teatral. “Quero 

o palco nu. [...] Não quero decoração. [...] Quero sinceridade. No lixo o broche. No 

palco o peito. [...] Cada vez mais me salvo pelo caminho pessoal, individual, único” 

(STOKLOS, 1993, p.6). Refletindo sobre as palavras de Stoklos, perguntei-me: há 

palco mais nu e sem decoração do que a própria casa? Haveria maior 

desnudamento em busca dessa sinceridade? Foi então que escolhi o meu 

apartamento como local para a apresentação de Portas Abertas. Na onda de 

rupturas do século XX, foi comum novos espaços de apresentação, inclusive em 
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casas e ambientes intimistas. Meredith Monk, inclusive, apresentou várias 

performances em apartamentos, nos quais morou. Era como uma espécie de teatro 

de câmara, no qual se destacam a emoção, a simplicidade e uma interpretação 

intensa, e para poucos, como se refere Margot Berthold (2006). Local do extremo 

cotidiano transformado em local de representação. Esse contraste entre a 

teatralidade e o cotidiano é mais uma conexão com a arte contemporânea – o limiar 

é sutil. O caráter de experimentação está também presente nessa escolha. 

Grotowski defendia a abolição da distância entre o ator e o público e sustentava a 

ideia de “deixar que as cenas mais drásticas ocorram face a face com o espectador, 

para que assim ele esteja à mão do ator, possa perceber sua respiração e sentir sua 

transpiração. Isso implica a necessidade de um teatro de câmera” (GROTOWSKI, 

[[19--]] apud BERTHOLD, 2006, p.526). 

Quando faço algum movimento de escolha no processo criativo de uma obra, uma 

porta se abre e conecto-me com algum outro achado que traz sentido à obra. Foi 

quando me encontrei com a música de Caetano Veloso Janelas Abertas n.°2: “Sim, 

eu poderia abrir as portas que dão pra dentro. Percorrer correndo corredores em 

silêncio. Perder as paredes aparentes do edifício. Penetrar no labirinto. O labirinto de 

labirintos dentro do apartamento”. Desse encontro, surgiu, sem hesitação, o título do 

experimento: Portas Abertas.  

Estava já à procura de músicas e textos que se conectassem com o tema 

fragilidade, pois essa palavra, diante do como me sentia na decisão de fazer sozinha 

o processo criativo do lugar da atriz-compositora num solo-performance, era a força 

motriz para que eu “tolerasse o medo” e o ultrapassasse, pois sabia que adiante 

conseguiria “apreciar o mistério” e encontrar “um sentido de descoberta”. 

Passei, então, a pesquisar músicas e textos que falassem da fragilidade e com os 

quais eu me identificasse. Lancei espaços pedindo sugestões de amigos e conversei 

com outros tantos. Foi quando no bate-papo ao vivo, do Treinamento Essencial, com 

Denise Stoklos, ao falar-lhe sobre o meu interesse sobre o tema da fragilidade, ela 

me sugeriu duas obras de Clarice Lispector: Legião Estrangeira e A Paixão Segundo 

G.H.. Foi pela paixão que fui fisgada. 

A Paixão de Lispector havia escolhido V.H. para ser contada numa nova versão, 

agora teatral. Porque era da intimidade que eu falava, porque era do que tinha de 
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mais verdadeiro que eu transformava em arte, porque era da minha casa que eu me 

apresentava, porque era do essencial que plantei as sementes dessa obra. As 

portas abertas para o apartamento da atriz abriam também as portas da alma, da 

voz, do corpo da artista e da pessoa que sou. Não teria volta. Da experiência e do 

“não resistir” sairia uma pessoa transformada. “A obstinação serena de que apenas a 

solidão assumida pode proporcionar ao criador de sua própria transformação, a 

chance” (STOKLOS, 1993, p.17-18). 

 

Se se pede ao ator para fazer o impossível e ele o faz, não é ele-o ator que 
foi capaz de fazê-lo, porque ele-o ator pode fazer somente aquilo que é 
possível, que é conhecido. É o seu homem que o faz. Nesse momento, 
tocamos o essencial: “o teu homem”. Se começamos a fazer coisas difíceis, 
por meio do “não resistir”, começamos a encontrar a confiança primitiva no 
nosso corpo, em nós mesmos. Estamos menos divididos – é essa a 
semente (GROTOWSKI, 2007, p.176). 

 

“O teu homem”; a tua mulher. Grotowski refere-se aqui ao tu nu, ao tu na totalidade 

da sua natureza, ao tu-irrepetível, ao tu individual, ao tu que “encarna todos os 

outros, todos os seres, toda a história” e não ao tu imagem como máscara para os 

outros (2007, p.176). É a mesma presença humana a que se refere Stoklos que 

carrega no palco o peito, deixando no lixo, o broche. E quando acesso a dimensão 

desse tu no trabalho criativo, algo se transforma. 

As músicas que participaram do experimento Portas Abertas escolheram Clarice 

Lispector e a mim. Houve a tal sintonia dos encontros. Todas as músicas 

interpretadas no experimento foram músicas populares brasileiras que não estavam 

dentro da classificação da música contemporânea que eu afirmava ser o estímulo 

condutor do processo criativo. Exato: todas são músicas populares brasileiras sem 

nada de atonal nelas. A exasperação atonal delas residia em mim, revelando-se na 

forma como as escolhi cantar. Foram elas: Janelas Abertas n.°2 de Caetano Veloso; 

Fé Cega, Faca Amolada e Testamento, ambas de Milton Nascimento; Flores 

Horizontais e Mais Simples, ambas de José Miguel Wisnik. 

Esse foi um ponto bastante discutido nas rodas de conversas abertas, após as duas 

apresentações do experimento, para ouvir do público impressões, considerações, 

percepções, sugestões para que a atriz-pesquisadora pudesse enriquecer a 

investigação e o resultado desse processo criativo, uma vez que o experimento está 



235	

	

ainda em aberto e terá desdobramentos após a defesa dessa tese. Portanto, foi 

questionado o porquê da escolha do repertório da Música Popular Brasileira (MPB) 

quando o meu objeto é a música contemporânea. Por que, então, não ter como 

objeto a música de forma ampla? Por que o recorte nesse gênero em específico? 

Por que não escolher um repertório contemporâneo para a realização do 

experimento? 

“A necessidade é o meu guia” (LISPECTOR, 2009, p.169). Essa é a resposta. Foi da 

necessidade da atriz-compositora surgida nesse processo de investigação da 

musicalidade da voz que me arrisquei a fazer esse solo-performance com toda a 

dramaticidade atonal dada a ela. Com apenas os instrumentos da atriz: corpo, voz e 

intuição, como diz Stoklos. Precisei, portanto, trabalhar, através desses 

instrumentos, sem “procurar encurtar o caminho [...], pois existe a trajetória, e a 

trajetória não é apenas um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos” 

(LISPECTOR, 2009, p.176). Precisei, portanto, trabalhar com músicas populares 

tonais, porque não posso ultrapassar etapas. Comecei por elas e, nos próximos 

projetos, avançarei com estudos da música propriamente atonal. O que fiz, em 

Portas Abertas, foi desconstruir, em parte, as músicas populares brasileiras e cantá-

las com uma dramaticidade atonal, o que legitima a proposta que vai além e que 

tem, em si, a música contemporânea como base da criação.  

Acredito que (e essa pesquisa tem me revelado isso), no desenvolvimento do 

trabalho de voz e musicalidade no ator/atriz, o estímulo musical, de uma forma geral, 

e o trabalho sobre as propriedades do som e da música numa visão ampla desse 

conceito contribuem na formação do ator/atriz e no seu processo criativo. Esse 

pressuposto, inclusive, pretende ser averiguado com os experimentos desta tese. No 

entanto, opto por manter o recorte da música contemporânea, que inclusive hoje é 

questionado o uso do termo por remeter a um contemporâneo de cem anos atrás, 

mas que, ainda nos dias atuais, tem suas repercussões, por justamente ser um 

gênero musical que traz essa possibilidade de abertura e ampliação do próprio 

conceito de música e que possibilita uma maior exploração de variedades de 

timbres, registros, possibilidades vocais e construção de imagens. Esse gênero 

musical quebra com padrões e possibilita a experimentação de toda e qualquer 

possibilidade sonora – o que vai ao encontro de minha ideia de composição. 
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Portanto, Portas Abertas teve em sua construção um texto literário e músicas da 

MPB, mas todo o trabalho de criação da encenação e construção vocal-corporal do 

experimento foi embasado nos conceitos e estímulos da música contemporânea. 

Além dessa presença, a música contemporânea foi cantada como citações em 

trechos do experimento e também trouxe o que existe na sua raiz para a construção 

da encenação no que diz respeito ao local de realização não convencional e ao 

piano tocado ao vivo num caráter improvisacional e com uma criação condizente 

com a quebra de estruturas rígidas. 

Percebo que Portas Abertas foi composto das ideias, das necessidades e dos 

encontros com a própria proposta. Foi na pesquisa que esse experimento foi se 

constituindo e vem sendo. “[...] a obra vai sendo descoberta, no instante que carrega 

a possibilidade de concretização” (SALLES, 1998, p.97). Quando resolvi mergulhar a 

fundo na realização do projeto, ele começou a se delinear. A ação sobre os 

materiais que me motivavam gerou um movimento criador que deu andamento ao 

processo. A curiosidade e o interesse superaram o desconforto e pude apreciar o 

“mistério”, pude encontrar o “sentido da descoberta”. Precisava começar a agir para 

gerar conhecimento e criação. “É, assim, estabelecido o elo entre pensamento e 

fazer: a reflexão está contida na práxis artística” (SALLES, 1998, p.122). 

Escreverei, mais abaixo, sobre esse fazer artístico gerador de conhecimento, mas 

antes tecerei algumas palavras sobre a escritora Clarice Lispector. 

 

5.1 SOBRE CLARICE LISPECTOR E A OBRA A PAIXÃO SEGUNDO G.H. 

 

Clarice Lispector, ucraniana que chegou ao Brasil aos dois anos de idade com sua 

família que imigrava, é uma impactante escritora brasileira do século XX. 

Considerada misteriosa, inclusive por ela mesma, há um universo de várias Clarices. 

A mística, a ilegível, a filósofa, a leve, a violenta, a materna, e outras tantas. Todas 

difíceis de definir e que arrebatam a nossa alma. “Já foi descrita como quase tudo: 

nativa e estrangeira, judia e cristã, bruxa e santa, homem e lésbica, criança e adulta, 

animal e pessoa, mulher e dona de casa” (MOSER, 2011, p.18). Clarice expõe em 

sua obra a alma de uma mulher só, mas que se amplia por se tratar da experiência 

humana em sua vastidão. Ela mesmo diz, segundo Moser em Clarice, uma biografia, 
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“eu sou vós mesmos” (2011, p.18), podendo ela “ser convincentemente tudo para 

todo mundo” (2011, p.18).  

Publicou seu primeiro livro – Perto do Coração Selvagem – em 1944, aos 22/23 

anos. Outros romances e contos foram publicados e, em 1964, publicou a obra A 

Paixão Segundo G.H. No início do livro, Clarice relata que ficaria contente se o 

mesmo fosse lido por pessoas de alma já formada. Moser alerta: G.H. é um livro 

perigoso. 

A Paixão Segundo G.H. é o primeiro livro que Clarice escreve em primeira pessoa e 

é o clímax de uma longa busca pessoal, conforme relata seu biógrafo. Clarice busca 

a essência humana em toda a sua obra. Tem uma linguagem marcada pelo fluxo de 

consciência, que revela o íntimo da personagem, evidenciando o caráter profundo e 

humano, portanto, universal. 

O enredo de G.H. é simples: depois de despedir a empregada, uma mulher de 

classe média do Rio de Janeiro, cujo nome tem por iniciais G.H., decide arrumar o 

apartamento e começa pelo quarto de serviço. Ao adentrar, é surpreendida pelo 

vazio do quarto, o que já lhe causa revelações e insights. Eis, então, que se depara 

com uma barata que a inquieta e a instiga a ponto de comê-la e, dessa relação, G.H. 

transforma-se, e já não pode mais ser a mesma. 

Moser afirma que o que está morrendo, para G.H., é a civilização. Ela, inclusive, 

tenta “civilizar” a barata ao especular sobre seu próprio gosto: 

 

Seriam salgados os seus olhos? Se eu os tocasse – já que cada vez mais 
imunda eu gradualmente ficava – se eu os tocasse com a boca, eu os 
sentiria salgados? [...] Não, não havia sal naqueles olhos. Eu tinha a certeza 
de que os olhos da barata eram insossos. [...] Para o sal eu estava pronta, 
para o sal eu toda me havia construído. Mas o que minha boca não saberia 
entender - era o insosso (LISPECTOR, 2009, p.76-84). 

 

Privada de sal e de civilização, impossibilitada de encontrar beleza e esperança 

humanas no mundo, G.H. é exposta a toda verdade essencial da vida e depara-se 

com o que ela havia feito de si até o momento. Afinal, o que ela havia sido até então 

não era ela de verdade. Clarice, no ano em que A Paixão Segundo G.H. foi 

publicado, escreveu que se ela tivesse que dar um título a sua vida seria: “à procura 



238	

	

da própria coisa” (MOSER, 2011, p.456). Isso evidencia o quanto a sua obra reflete 

sua busca pelo essencial. 

 

 

5.2 SOBRE A ELABORAÇÃO DO TEXTO PORTAS ABERTAS 

 

Escrever, dirigir e atuar sozinha é 
solitário como qualquer processo 

criativo (como ao nascer e morrer?). 
Tem-se de estar só, pois se a 

orientação é à originalidade, não há 
modelos. 

Denise Stoklos (1993, p.50) 

 

Ao encontrar e ser encontrada pela obra na qual iria me inspirar, após ter lido e 

pesquisado outras tantas, e também assim com relação às músicas (pesquisa e 

reconhecimento), passei a ter como meta a realização do texto desse experimento 

(manipulação). Ao ler a obra de Clarice Lispector, no início de fevereiro de 2017, e 

reler, reler, reler..., selecionei trechos que espelhassem a minha unicidade enquanto 

sujeito, que refletissem o que eu passei a ter necessidade de expressar – que era 

corroborado por Caetano, Milton e Wisnik nas letras de suas canções. Fui 

encontrando, nesses trechos, aspectos de força e de fragilidade que estavam no 

impulso da criação do projeto. 

Ainda antes de estabelecer algum traçado mais definido de texto, tive uma conversa 

com Paulo Henrique Alcântara128, que me ajudou a nortear a formulação do mesmo. 

Como se tratava de um experimento, eu tinha total liberdade de recortar o texto e 

colá-lo conforme o projeto poético. Foi dessa indicação de Alcântara que ganhei 

maior liberdade para criar. Passei a ler os trechos que selecionei do livro de Clarice 

em voz alta e ia sendo tocada pelas palavras, pelas sonoridades, pela musicalidade, 

pela forma, pela força do que dizia Lispector. Passei também a gravar em áudio 

algumas leituras e experimentar algumas desconstruções, o que ia me conduzindo 

																																																								
128 Professor Adjunto da Escola de Teatro da UFBA, com doutorado e mestrado pelo PPGAC/UFBA 
na linha de dramaturgia. Dramaturgo e diretor teatral, já tendo dirigido atores e atrizes como Nilda 
Spencer, Laila Garin, Wagner Moura e Vladimir Brichta, com uma trajetória de 20 anos. Premiado por 
duas de suas peças: Lábios que Beijei (1999) e Partiste (2011). 
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nas escolhas do texto. Fui reduzindo-o ao essencial numa lógica que fizesse sentido 

à autora e num tamanho compatível com um experimento curto. Passei a trabalhar 

dramaturgicamente o texto das músicas e o texto de Lispector de forma a 

experimentar o falado e o cantado numa espécie de entrecruzamento.  

Após a elaboração de um roteiro supostamente considerado final, decidi, no dia 17 

de abril de 2017, que eu precisaria reler o texto que até então tinha construído e 

recortá-lo todo. Espalhar os trechos em uma mesa e remontar o roteiro tendo como 

eixo a própria barata. Esta delineou o trajeto do texto Portas Abertas. 

Após restruturação, colando os trechos em uma cartolina e reorganizando-os com o 

foco na barata, passei a me situar mais claramente naquilo que queria dizer com o 

experimento Portas Abertas. Descobri, no fazer, qual construção de mundo estava a 

desenhar e ele passou a me trazer sentido. Dividi, portanto, o texto em unidades. A 

primeira foi “reconhecimento” como se tomasse ainda como referência um estado 

pré-barata. As próximas, como que imersa na barata, foram: “entrada no 

desconhecido”, “lucidez”, “transformação”, “renascimento”, “colo/cuidar-se”, “retorno 

à angústia”, “exposição das dores” e “conexão com o divino”. Por fim, fazendo 

menção a um momento pós-barata, propus as unidades “constatação do inevitável” 

e “fé de que tudo vai dar certo”. Criei, inicialmente, um roteiro que, após edições e 

cortes, deu origem ao texto Portas Abertas, presente nos apêndices. Sim, foi um 

processo solitário de íntima relação com a obra. Portas Abertas e eu, quem nasceu 

primeiro? 

 

5.3 SOBRE O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO EXPERIMENTO II – NINHOS DE 

PARTILHA E NINHOS DE EXTREMA SOLIDÃO 

 

Para uma melhor apreensão de como se deu o processo criativo, optei por 

categorizá-lo em algumas etapas de trabalho, que não são estritamente categorias 

estanques sob a regência de uma ordem rígida. Elas são flexíveis e dinâmicas e se 

interrelacionam. No entanto, para a escrita, optei por seguir essa estrutura. Essas 

etapas são um à parte, como um cochicho ao leitor para que ele fique a par de como 

será a abordagem, no entanto, a seção começa mesmo logo a seguir. 

Etapas do trabalho: 
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a) PESQUISA SOBRE O TEMA E MATERIAIS; 

b) RECONHECIMENTO; 

− Texto, músicas e espaço cênico; 

− Canções;  

− Espaços, apoios, fluxos, vocalizações no corpo/voz. 

c) MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS PARA A CRIAÇÃO (texto e músicas); 

d) EXPERIMENTO PROPRIAMENTE DITO; 

− Escuta livre e criação das partituras corpo-voz-música – a ação surgida como 

sugestão da música; 

− Escolha de partituras que carregassem um discurso; 

− Entrecruzamento partituras e texto; 

− Nova escolha a partir do entrecruzamento; 

− Fixação das partituras escolhidas. 

e) PARTITURA CORPO-VOZ-MÚSICA E ESPAÇO; 

f) PARTITURA CORPO-VOZ-MÚSICA, ESPAÇO E TEXTO; 

− Construção; 

− Reconstrução. 

g) PARTITURA CORPO-VOZ-MÚSICA, ESPAÇO, TEXTO E PIANO; 

− Elaboração improvisada. 

h) OLHARES EXTERNOS. 

 

Eu estava vendo o que só teria 
sentido mais tarde – quero dizer, só 

mais tarde teria uma profunda falta de 
sentido. Só depois é que eu ia 

entender: o que parece falta de 
sentido – é o sentido. 

Clarice Lispector (2009, p.34) 

 

O processo criativo é a plenitude e é a morte. Coincididas. Como o nascer e o 

morrer. É estar pleno, vivo e vívido ao passo que mortes acontecem e transformam 

a todos/as. Escrevo, pois, desse corpo que nasceu e morreu. Ou melhor, que 

morreu e nasceu. Prefiro meu ciclo assim: morrer primeiro e, então, nascer. É da 

experiência corporificada que escrevo agora essas linhas. Será que esse corpo que 

morreu e, então, nasceu comprova essa tese?  
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Antes de adentrar de vez, com a fé cega necessária, nesse processo criativo, 

quando ele ainda era ideia e tema, quando ainda estava percorrendo os diversos 

labirintos à procura de músicas e textos (pesquisa e reconhecimento), comecei, de 

forma lenta, nas aulas de canto que aconteciam uma vez por semana, a estudar as 

canções que iam surgindo como possibilidades de músicas a serem cantadas 

(manipulação). Esse processo começou em dezembro de 2016. 

Houve, portanto, um trabalho inicial em cima das canções escolhidas da música 

popular brasileira: estudo da melodia, do tom adequado, da estrutura da música, da 

afinação, da colocação da voz, da interpretação da canção. Ao passo que essa 

etapa acontecia, paralelamente ao estudo pessoal sobre o texto das canções, fiquei 

a pesquisar e me debruçar, solitariamente, sobre a construção do texto Portas 

Abertas (manipulação). 

No momento em que todas as músicas estavam definidas e estudadas, chamei a 

pianista Kadija Teles129 para um primeiro encontro. Era o encontro da pianista com a 

atriz. Da pianista com a ideia e proposta de Portas Abertas. Da pianista com o 

processo criativo. Esse encontro aconteceu em fevereiro de 2017, período em que 

comecei a elaborar o texto Portas Abertas (manipulação) após ter sido tocada pelo 

livro A Paixão Segundo G.H..  

Tive alguns poucos ensaios ao piano com o foco na música ainda num formato 

piano para acompanhamento, enquanto estava a construir o texto do experimento. 

Após essa etapa, fui tentando fazer uma leitura do texto em construção e buscando 

perceber como a música entrava na minha concepção do roteiro que vinha 

construindo. Percebi que, nesse momento, precisava adentrar num processo 

solitário de criação. Voltar-me para o ninho da solidão. Voltar-me para como a 

música contemporânea contribuía para a construção da dramaturgia de Portas 

Abertas.  

 

Produzia sozinha o evento teatral com os objetos que achava necessário e 
nunca partia de adereços; o cerne era a possibilidade do desdobramento 
dos instrumentos que me expressavam: o som e a massa, (isto é: a voz e o 

																																																								
129 Pianista e compositora, iniciando seus estudos de piano aos 7 anos, formando-se no curso técnico 
de piano aos 17 anos pelo Conservatório Brasileiro de Música, no RJ. Graduada em Piano pela 
Escola de Música da UFBA – bacharelado – sob a orientação da Prof.ª Diana Santiago. Mestre em 
Piano pela mesma instituição, sob a orientação do Prof. Eduardo Conde Garcia. É correpetidora e 
professora das oficinas de piano do curso de extensão na EMUS/UFBA.  
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corpo) isto é, a musicalidade e o dimensionamento do espaço (STOKLOS, 
1993, p.38). 

 

Foi, assim, que parti para o meu cerne: voz e corpo; musicalidade e 

dimensionamento do espaço. Parti para o espaço cotidiano do apartamento a ser 

preenchido pelo corpo/voz da atriz. Parti para a folha em branco a ser partiturada 

pela voz/corpo da atriz. Era um trabalho de composição. Parti para o encontro com 

os estímulos da criação – sementes de todo o processo: as músicas 

contemporâneas. 

Vale abrir um parêntese para pensar em como o espaço escolhido contribuiu para as 

escolhas feitas em Portas Abertas no seu processo de criação. Como já 

mencionado, estava em busca do essencial e do peito sincero e nu no palco. Parti, 

portanto, nua para o mergulho nas escolhas e na criação do experimento. A minha 

casa estava aí para evidenciar de qual lugar eu falava: da intimidade. Do mais 

pessoal para se abordar o humano universal. Na nudez, foquei-me no meu 

corpo/voz e sua musicalidade para falar esse discurso. Portanto, a relação com o 

espaço vem da concepção de eu falar do lugar onde ocupo. Mas sem broches. Por 

conta disso, optei por não usar elementos de cena, objetos pessoais, porque o 

manuseio da atriz era com o corpo dela, com a música e com um espaço que ela 

habitava, mas ao qual transcendia; sua casa era na verdade seu corpo. 

Voltando ao trabalho criativo do experimento, este aconteceu de forma bastante 

solitária inicialmente. Todos os ensaios do processo ocorreram “no labirinto de 

labirintos dentro do apartamento” – local de realização do experimento. Comecei a 

trabalhar na construção de partituras vocais/corporais com a exploração da voz-

música a partir da apreciação das músicas contemporâneas no dia 10 de abril de 

2017 (experimento propriamente dito). Antes de começar a criação das partituras, 

ouvi algumas obras do repertório de Meredith Monk e de Demetrio Stratos e escolhi 

algumas músicas para serem estímulo para a criação de partituras (pesquisa e 

reconhecimento). Essa escolha não foi aleatória. Decidi me restringir a esses dois 

autores por serem a semente inspiratória para a construção de toda essa pesquisa. 

Por terem, ambos, “a voz em sua dimensão performática e corporal” (EL HAOULI, 

2002, p.100). Monk declara que, quando o trabalho é com a voz, é como se 

estivesse lidando com toda a arqueologia do ser humano (MONK, 1992, p.6 apud EL 
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HAOULI, 2002, p.101). Escolhi os arqueólogos da voz para me ajudarem na 

escavação do corpo/voz em processo criativo. Monk com sua dimensão mais lírica e 

espiritual e Stratos, épica e trágica.  

A seleção de músicas foi: de Meredith Monk – Knee, Hey Rhythm, Sigh, Morning, 

Slide, Prophecy, Conversation, Free, Edge, Mesa, Jade, Insect, Bird Code, Prairie 

Ghost, Early Morning Melody, Afternoon Melodies, Fields/Clouds, Eva’s Song, 

Evening, Travellers 5, Plague e Madwoman’s Vision; de Demetrio Stratos – 

Criptomelodie Infantili, Le Sirene, O Tzitzeras O Mitzeras, Tema Popolare, Segmenti 

Uno, Segmenti Due, Segmenti Tre e Passaggi 1 e 2. 

Nem todas foram usadas para a criação cênica e para a construção vocal, mas esse 

processo de exploração a partir da escuta das músicas me trouxe o arcabouço para 

a ideia e sustentação da pesquisa além de me fazer mergulhar mais intensamente 

no universo da música contemporânea desses autores e nessa estratégia de 

construção de um processo criativo. Explorei livremente minha voz-música, meu 

corpo/voz-em-vida nesse momento de apreciação das músicas e de 
experimentação vocal/corporal e no que as músicas me traziam como imagens e 

sensações. Tudo foi registrado em vídeo. 

Nesse processo de escavação vocal/corporal, construí na improvisação partituras 
corpo-voz-música que corresponderam a um material criativo de aproximadamente 

três horas. Em estado de corpo aberto para a escuta, apreciava as músicas 

selecionadas e deixava o corpo/voz fluir livremente a produzir através desse 

estímulo uma resposta corporal/vocal. A música como carburante era queimada e eu 

produzia uma energia criadora, condutora do processo criativo. Assisti aos vídeos e 

passei a identificar o que me tocava, o que tinha sido mais forte, mais definido e 

mais variado. A estratégia que utilizei foi selecionar trechos quando os reconhecia 

como discursos, por relacioná-los a alguma imagem ou pelo seu registro de timbre 

ou sensações, aos quais poderia nomear. Agi com todos os instrumentos da atriz: 

corpo, voz e intuição. 

As imagens criadas durante o processo de arqueologia vocal/corporal surgiram no 

ato da escavação exploratória, a partir do estímulo musical que me suscitava 

imagens e estados sem que estes tivessem sido previamente pensados. O gênero 

musical da música contemporânea facilita esse processo de criação de imagens. O 
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pensamento veio de um corpo-voz-em-vida na ação. Como também ocorreu no 

processo de trabalho, descrito por Carreri. 

É muito importante entender que essas imagens surgiam gradualmente do 
empenho físico, através de um processo que posso definir como 
“pensamento em ação”. Ou seja, não pensava nas imagens primeiro para 
depois recriá-las com o corpo. Ao contrário, a minha mente reconhecia as 
imagens criadas, em movimento, pelo casamento corpo-bengala. Quando 
isso ocorria, dava um nome às imagens e o escrevia em meu diário de 
trabalho: guerreiro, espada, sombrinha, remo, vara de pescar, taco de golfe, 
apontar e atirar a flecha, pássaro ferido, queda no lago... (CARRERI, 2011, 
p.104)  

 

Dentre os trechos selecionados, nomeei algumas partituras com os seguintes títulos: 

indígena, comer e devorar, puxar corda, empurrar e puxar, banho, pintura/desenho, 

modelagem, pipa, luta, sopro, paredão do medo, arrancando as tripas, medo 

assustado, sofrimento sussurrado, bebê, velho, rádio, pulsos, avante, bicho, 

mendigo pedinte, conversa, remo/barco, tiroteio no frio, tagarelice e caminhar à 

procura. 

De posse dessa relação de partituras, fiz uma nova seleção a partir do 

entrecruzamento texto e partituras. As que tinham narrativas corporais/vocais que 

se aproximavam de alguma forma com as do texto foram escolhidas para serem 
fixadas. Alguns registros vocais também foram selecionados para serem explorados 

em algum momento. Após assistir em vídeo, as partituras escolhidas para serem 

fixadas, eu comecei a desenhá-las no corpo/voz no espaço/tempo. Sem o auxílio do 

recurso audiovisual não teria conseguido a precisão das ações, tampouco teria as 

percepções das imagens que as partituras me revelaram. 

Novamente registrei em vídeo cada partitura fixada, perfazendo um total de 11 

registros. Fixei a da modelagem, a de empurrar e puxar, a de caminhar à procura, a 

de comer e devorar, a do bebê, a da pintura/desenho, a do medo assustado, a do 

bicho, a do remo/barco, a de arrancando as tripas e a da tagarelice.  

Passei, então, a experimentar as partituras corpo-voz-música pelo espaço do 

apartamento e fui percebendo que lugares poderia ocupar e interagir. Foi quando 

defini que espaços iam ser espaços de cena e qual espaço ia ser espaço do público 

(partitura corpo-voz-música e espaço). Escolhi de onde entraria em cena e por 

quais caminhos poderia percorrer até a saída de cena que se daria pelo mesmo 

lugar de entrada. 



245	

	

Após repetições, depois de tê-las memorizado e as tornado precisas, passei a 

experimentar colocar o texto nas partituras (já explorando o espaço também) e ver 

em que momento cada uma se encaixava e de que forma, tanto pensando na cena, 

quanto na construção vocal/corporal. Explorei diversas possibilidades e fui 

delineando o desenho ainda em aberto e em fase de exploração e testes (partitura 
corpo-voz-música, espaço e texto). 

A princípio, usei da estratégia de ter partitura e texto como pontos de partida no 

processo similar ao realizado em Metamorfoses, ao qual chamei de construção. 

Nessa etapa, tentava manter partitura bem original e o texto era encaixado nas 

nuances dessa partitura de forma a ser inteligível e crível. Desse contato das 

partituras com o texto, deparei-me com dúvidas que fui resolvendo no processo. 

Como manter os registros vocais alcançados na exploração da voz-música ao entrar 

no texto falado cheio de significado das palavras? Como manter a partitura e ao 

mesmo tempo transformá-la? Até que ponto não fugiria da proposta da pesquisa?  

Permiti-me, portanto, ao longo da criação, usar a partitura de forma a poder 

reordená-la ou até mesmo reestruturá-la, mantendo as mesmas características. 

Ainda me concedi a liberdade de redefini-las em função da cena, mantendo, no 

entanto, algum elemento mais forte da partitura que serviu de guia norteador da 

nova construção e, em outros momentos, tomei a liberdade de criar partituras no 

próprio momento da criação cênica para a resolução daquela cena ainda indefinida. 

Foi o que chamei de reconstrução. A partir de algo construído poder transformar 

em função da cena. 

Deparei-me, posteriormente à criação, com a resposta em Grotowski, que encontrei 

(ou ao menos tentei encontrar) durante o fazer, a saber: 

 

Nos movimentos do corpo existem formas fixadas, detalhes que podem ser 
chamados de formas. A primeira coisa essencial é fixar um certo número 
desses detalhes e torná-los precisos. Depois, reencontrar os impulsos 
pessoais que podem encarnar os detalhes; ao dizer encarnar, entendo: 
transformá-los. Transformá-los, mas não destruí-los. A pergunta é esta: 
como começar improvisando somente a ordem dos detalhes, improvisando 
o ritmo dos detalhes fixados, e depois mudar a ordem e o ritmo e até 
mesmo a composição dos detalhes, não de maneira premeditada, mas com 
o fluxo ditado pelo próprio corpo? (GROTOWSKI, 2007, p.171). 
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Ao ter algumas cenas esboçadas, passei para a elaboração improvisada que tinha 

como objetivo unir as cenas e propor o encadeamento dos quadros. Essa 

improvisação serviu também como estrutura da dramaturgia que, como estava viva e 

sendo construída ao mesmo tempo que se levantava o processo de criação das 

cenas, era alterada também em função da prática cênica. 

Essas etapas de composição nem sempre são uma após a outra. Já havia saído do 

ninho da reclusão, da caverna de criação ensimesmada e partido ao encontro da 

pianista. A música permeou o processo criativo e me trazia respostas. Era pela troca 

com a pianista que a criação também se delineava. Eram momentos de criação a 

partir de uma música viva (partitura, espaço, texto e piano). 

No primeiro ensaio com a pianista, após esse processo solitário, no dia 19 de abril 

de 2017, pude compartilhar com ela o texto e a concepção do processo criativo do 

experimento baseado nas partituras criadas pelo estímulo musical. Conversei sobre 

o piano nessa proposta e deixei-a inteiramente livre para criar comigo nessa vertente 

de uma linguagem mais contemporânea. Falei-lhe como pensava algumas entradas 

da música ao piano e que, em alguns momentos, o texto estaria em contraponto 

com a melodia tocada por ela e, em outros, haveria uma mistura entre voz cantada e 

falada.  

Era o momento da construção. Juntas, nos ensaios, as pausas no texto e as pausas 

no piano, discuti qual música seria tocada quando da realização das partituras 

corpo-voz-música e quais dissonâncias provocaríamos. O processo ia-se modelando 

e escolhas foram tomadas pelo fluxo como, por exemplo, se o piano entrava no meio 

de uma música ou fazendo a sua introdução. Também de labirintos construiria a 

performance; ora perdendo-me dela e ela de mim, estando cada uma num ritmo e 

numa harmonia, ora encontrando-me em meio às paredes do apartamento. 

A relação com a pianista estabeleceu-se nessa liberdade de co-criação tendo a 

linguagem contemporânea como eixo criativo. Para Kadija, a linguagem 

contemporânea não lhe era tão familiar, dada a sua formação. No entanto, com o 

desenrolar do processo criativo e das propostas que ia lhe fazendo e após o 

entendimento dessa linguagem, quando da construção da cena de Fé Cega Faca 

Amolada (relatada mais adiante), ela mergulhou na proposta. O fato de estar 

fazendo uma construção junto a ela com a música ali, ao vivo, traz a qualidade de, a 

cada momento, poder se criar algo novo. Principalmente pelo fato de que optei por 
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desenhar as cenas, estruturando-as na ideia de como as realizar, mas que a 

execução ao piano fosse improvisacional, dando ao experimento um caráter de obra 

aberta. Essa qualidade de indefinição da obra possibilitou à atriz um exercício de 

escuta ativa e de possibilidades diferentes de respostas. Após diversas 

experimentações, optei por partiturar e definir a parte da atriz: aonde se localiza 

espacialmente no apartamento; aonde se localiza a voz no corpo/voz e no espaço 

sonoro. 

Outra característica durante o processo criativo vem do fato de a minha relação com 

a pianista ter se embasado, em quase todo o processo criativo do experimento, 

praticamente pela escuta. Ela, pela localização do piano no apartamento, conseguia 

ver poucos momentos da cena. Seu ângulo de visão era restrito. Assim, criei com 

ela a partir da estratégia da escuta mútua, interagindo pelo som. Poucos momentos 

foram criados estando uma no enquadramento de visão da outra. Optei também por 

não contracenar com ela de outra forma, senão a musical. Não sei em qual resultado 

chegaria se a pianista criasse relacionando-se comigo também pelo sentido visual. 

Foi uma escolha.  

Da mesma forma, foi uma escolha realizar o experimento no apartamento sabendo 

que o público também não conseguiria ter todos os ângulos de visão das cenas, e, 

em algumas, somente fruiria a partir do referencial sonoro. Schnebel, compositor de 

musicateatro, considerava que a música representada em cena é um acontecimento 

que extravasa a especificidade sonora; é um acontecimento global do tempo e 

espaço. Ele considerava que o ouvinte-espectador poderia ater-se, em um 

momento, ao componente sonoro e, em outro, ao visual, passando de uma 

percepção para outra (MASSIN, 1997, p.1212). Isso justifica a opção por um espaço 

que proporcionasse ao público ora a percepção exclusivamente sonora ora a 

percepção sonora e visual, gerando no ouvinte-espectador obrigatoriamente um 

aguçamento de um ou outro sentido de percepção.  

Durante todo o processo, estava reconhecendo o espaço da minha própria casa 

porque agora era um corpo-voz-em-vida que o ocupava. O corpo/voz em estado de 

criação cênica. Também estava reconhecendo-me no espaço-tempo da 

musicalidade. Era no corpo que a música reverberava e dramatizava-se no espaço. 

Pelos labirintos, na fé cega, eu percorria meu corpo em partituras, experimentando 

movimentações, deslocamentos e sonoridades. Não estar prontamente com o texto 
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memorizado, retardou a exploração do processo criativo. No entanto, o processo 

aconteceu de forma tão concomitante que não teve escapatória: era texto a ser 

construído, partituras a serem criadas e fixadas e, ao mesmo tempo, a cena sendo 

delineada na sua interação com o espaço, o texto e o piano. 

Após o primeiro momento de reclusão solitária, imersa no processo criativo, e após 

as primeiras trocas com a pianista, segui para o momento de envolver pessoas do 

meu afeto e reconhecimento artístico, com as quais eu já havia trabalhado, para que 

me fossem espelhos da criação. Assim, o olhar de alguém externo ao meu apontar-

me-ia ajustes a serem feitos e possíveis soluções. Do dia 19 de abril de 2017, 

primeiro ensaio com a pianista, até o dia da primeira apresentação do experimento, 

foram realizados dezoito ensaios. 

Esses olhos que me viram em meio ao labirinto da criação foram os de Marta 

Saback, Yara Perez130, Sebastião Simão Filho131, Iami Rebouças, Humberto 

Monteiro, Moara Rocha, Luciano Bahia e Elaine Cardim. Em graus diferenciados e 

em aspectos diferentes, essas pessoas ofereceram-me contribuições estruturantes à 

construção desse experimento. Com exceção de Saback e Perez, todos tiveram um 

único contato com a obra em processo. Saback esteve presente num total de sete 

ensaios antes da estreia, com um olhar mais apurado, e Perez assistiu a três dias de 

trabalho prévios à estreia. As próximas escritas são uma continuação detalhada do 

processo criativo já a partir do produto finalizado para ser apresentado como 

experimento. 

  

																																																								
130 Atriz e arte educadora, formada em Licenciatura em Artes Cênicas pela ETUFBA, com mestrado 
em Teatro e Comunidade pela ESTC/ Portugal, em atual treinamento da Antropologia Teatral com o 
artista Sebastião Simão Filho. Membro do GrupAno – grupo de pesquisa e extensão em Artes 
Cênicas do Semiárido Brasileiro – UNEB/campus VII. 
131 Autor, ator e diretor de teatro, com estudos voltados à Antropologia Teatral, participou de uma 
ISTA (Portugal) e algumas sessões da Arte Secreta do Ator em Brasília com Eugênia Barba e 
integrantes do Odin Teatret. 
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5.4 PORTAS ABERTAS NA VISÃO DA ATRIZ-COMPOSITORA 

 

[...] nunca havia deixado minha alma livre, e me 
havia organizado depressa em pessoa porque é 

arriscado demais perder-se a forma. Mas vejo 
agora o que na verdade me acontecia: eu tinha tão 

pouca fé que havia inventado apenas o futuro, eu 
acreditava tão pouco no que existe que adiava a 
atualidade para uma promessa e para um futuro. 

 
Clarice Lispector (2009, p.146) 

 

 

Nesse tópico abordo detalhadamente a composição de Portas Abertas e conecto a 

escrita com os momentos da gravação em vídeo que não foi feita, inicialmente, para 

ser anexada à tese. Portanto, a gravação não tem uma qualidade profissional e não 

tem nenhuma edição. Relato por palavras, implicando-me na escrita, a estrutura do 

experimento Portas Abertas, do seu processo criativo composicional que resultou na 

cena apresentada para um total de vinte e seis pessoas convidadas em duas 

apresentações – nos dias 10 e 17 de maio de 2017. É difícil documentar pela escrita 

o que foi e como foi a experiência criativa desse processo e a estrutura final, porque 

o experimento artístico é da natureza da experiência viva e é aberto, sutil e 

subjetivo. Ressalto que a estrutura que foi apresentada não se fixou como pronta, 

pois ainda se encontra em processo de pesquisa e transformações. 

Quando me referir à minutagem da apresentação de Portas Abertas, estarei sempre 

me referindo à primeira apresentação – do dia 10 de maio de 2017. Caso me refira a 

algum exemplo presente na segunda apresentação – do dia 17 de maio de 2017, 

esta será especificada. O material audiovisual de Portas Abertas pode ser 

encontrado nos seguintes endereços e faixas: 

a) Portas Abertas – 10/maio/2017: na faixa 36 do DVD e no hiperlink 

<https://www.youtube.com/watch?v=mOGjQct7aPw&feature=youtu.be>;  

b) Portas Abertas – 17/maio/2017: na faixa 37 do DVD e no hiperlink 

<https://www.youtube.com/watch?v=xF2ZgHMFJTk&feature=youtu.be>. 

A voz vinha de dentro do apartamento, de dentro da atriz, de dentro de uma 

musicalidade concebida no processo criativo, de dentro da alma que nunca havia 

sido livre até então. Assim começava Portas Abertas. De dentro, saía V.H., 
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percorrendo os labirintos dos corredores do apartamento. Eis que surgia na sala, a 

olhar-se no espelho, a reconhecer-se. Quem ela havia sido? Quem era agora? 

 

Figura 24: Entrada de V.H. a se reconhecer ao espelho. Realizando a partitura modelagem 

 

Fonte: FLOREZ, 2017a 

 

Assim concebi o início do experimento. Do lugar mais recôndito: de dentro. Resolvi 

utilizar para essa entrada a partitura da modelagem, na qual se canta uma variação 

do trecho da música Afternoon Melodies, de Meredith Monk. Nessa partitura, o que 

acontecia era a ação de mãos que reconheciam o corpo. Mãos que percorriam a 

casa da atriz. Mãos que modelavam a personagem que estava redefinindo-se. 

Percorriam a boca, a garganta com tanto ímpeto que as esmagavam, alcançando, 

assim, uma voz que, dessa forma, se distorcia, se desconstruía e se reconstruía. 

Esse canto introdutório, que remete a um canto espiritual, de conexão com o 

sagrado, era iniciado mais piano até chegar numa dinâmica mais forte. Com o corpo 

acontecia ao contrário. Atravessava o corredor, começando com sua partitura mais 

ampla e ia reduzindo até chegar ao ponto da entrada da sala, onde permanecia, 

então, em estado de imobilidade dinâmica. A ação era reduzida, mas seu impulso 
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mantido. Aqui se estabeleceu a prática que rege o exercício zoom. Dos contrastes 

entre corpo e voz que geram desconexões criativas e que mantém a atriz no 

presente da ação. 

A ação de caminhar que se origina da minha partitura se conectou com imagens de 

entrar numa floresta e, com o corpo sentindo cada parte – pés, mãos, cabeça, etc., 

passou a afastar os galhos, os espinhos, ultrapassar lama, pedra e outros 

obstáculos para se chegar aonde queria. Depois esses galhos e espinhos passavam 

a estar em mim e as mãos os removiam. Eram mãos que retiravam espinhos que 

passavam a mãos que me reconheciam. Quais espinhos estavam em mim? Esse 

exercício foi inspirado nas posturas Mié do Kabuki132 e me foi sugerido por Simão 

Filho e Perez. A pose do ator Kabuki em um mié equivale a um momento de “cortar” 

a ação e estar na imobilidade dinâmica – viva – com um particular estado de tensão. 

O Kabuki “passa de um mié a outro, ou seja, de uma pose a outra, de um ápice da 

tensão a outro. O tempo entre essas poses é fluido [...]” (BARBA; SAVARESE, 2012, 

p.182). Esse ápice do ator Kabuki “é expresso através de uma tensão que, em vez 

de explodir, é retida. Ainda que imóvel, o corpo do ator nunca está inerte” (2012, 

p.184). 

A entrada de V.H. com a partitura modelagem, inspirada nas posturas mié, era como 

se uma pose tivesse seu máximo e logo entrasse em outra pose com seu ápice e na 

sequência em outra e assim sucessivamente. Era o máximo da tensão em cada 

ação que buscava. Essa qualidade convocava o corpo/voz na vitalidade da ação 

para o espaço da cena, como uma espécie de conexão com o teatro que ali 

começava. Firmava uma base para entrar em cena, concentrava a força retida pelo 

caminhar e trazia imagens que refletiam na voz. Deixava-me numa voz-corpo-em-

vida. 

A voz então era quem passava a reconhecer o corpo da atriz. A voz que surgiu do 

quarto, que surgiu de dentro, que se espacializava no corpo e na casa, explorava 

ressonâncias, timbres, dinâmicas – piano, forte, legato, stacatto – criava tensões 

pelas pausas, pela respiração – construída como música –, pelo fraseado vocal. Era 

o corpo que reconhecia também a voz que o habitava: mãos que exploravam uma 

pele, joelhos que afundavam no grave, micromovimentos que liberavam a serpente, 

																																																								
132 Forma de teatro japonês, de origem no início do século XVII.  
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a respiração e a voz. Microrritmos conectados que transformavam o corpo/voz em 

musicalidade (ver trecho do 0’35” a 2’20”). 

As mãos que percorriam labirintos do corpo foram bastante trabalhadas. A pulsação 

das mãos precisava existir. As mãos e braços são fluxos do ritmo do corpo-voz-em-

vida. A precisão de suas ações e seus direcionamentos no espaço foram sendo 

encontrados por mim no processo e nas indicações dos olhares de fora de Saback e 

Perez. Suas ações iam ganhando sentido para mim. Eram ações de remover, de 

reconhecer, de ferir, de acariciar, de procurar, de descobrir, entre outras. No instante 

em que as mãos descobriram as pernas (1’05” a 1’38”), nesse momento de 

reconhecimento, conectei-me com o todo do ser V.H. que tinha ali duas pernas e 

não mais três, que antes faziam dela um “tripé estável”. “Essa terceira perna eu 

perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive: apenas 

as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar” 

(LISPECTOR, 2009, p.10). Trazer as pernas para o encontro das mãos, ao invés de 

as mãos irem ao encontro das pernas, valorizou esse momento. Foi o olhar de 

Saback que me propôs essa inversão e, consequentemente, fez-me encontrar 

sentidos: as mãos descobrem agora somente duas pernas, em sua região das coxas 

por baixo de um vestido, e essas reagem ao seu encontro. 
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Figura 25: Pernas indo ao encontro das mãos 

 

Fonte: FLOREZ, 2017b 

 

As mãos, nesse experimento, assumiram uma forte presença. Elas reapareciam a 

todo instante como entidades vivas, entre força e suavidade, numa ação que 

aprendi, na verdade, começar de dentro, no interior do corpo. “Essa oposição entre 

os princípios que governam o corpo inteiro do ator é o que confere às mãos – 

quando já perderam um significado originário – o dinamismo de um puro som” 

(BARBA; SAVARESE, 2012, p.155). As primeiras palavras do experimento foram 

transformadas em melodia; foram cantadas com as mãos. Elas se abriam ao canto: 

“Nunca havia deixado minha alma livre”. As palavras ditas nesse momento 

continham, em si, uma infinitude – alma e fé. Falava de si, da sua alma, da sua fé, 

de uma presença que estava agora diferente: reconhecia-se. 
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Figura 26: Mãos se abriam ao canto: “nunca havia deixado minha alma livre” 

 

Fonte: ROCHA, 2017b; FLOREZ, 2017c 

 

Ao olhar de Iami, pude valorizar e sentir mais cada palavra, cada fonema, cada 

articulação. A música que existe ao falar cada palavra precisava fazer eco em mim. 

Fechei os olhos para senti-la. Não era uma palavra a ser dita para fora. Essa palavra 

nascia em mim, de dentro. Do corpo todo. As frases do texto já se referem a esse 

dentro – à alma, à fé cega. Essas palavras precisavam ser percorridas de uma 

liberdade e de uma intensidade – carreguei comigo essa premissa para todo o 

experimento. O texto desse momento compôs a cena com o corpo partiturando a 

modelagem e se reconhecendo ao espelho. Ele não foi construído numa partitura de 

voz-música criada anteriormente. 

“Entrei, sei que entrei, sim”. Entrei no desconhecido. No desconhecido do processo 

criativo, no desconhecido do corpo-voz-música da atriz-compositora, no 

desconhecido do quarto de V.H.. Havia entrado também na música, momento que 

começara a soar as primeiras notas ao piano. É o momento em que penetro em 

outro espaço vocal – no espaço da partitura corpo-voz-música. Empurro a porta com 

a voz/corpo e a abro. Momento já inspirado na partitura empurrar e puxar criada a 

partir da música Madwoman’s Vision – ver partitura na faixa 38 do DVD e no 

hiperlink <https://www.youtube.com/watch?v=dMMMXb0vkL4&feature=youtu.be>. 

Nessa partitura, eu entro em um campo vocal que lembra o desespero. A imagem da 

ação, quando inserida no espaço do quarto de V.H., é de puxar uma corda como se 

quisesse sair de onde estava – do quarto que abri rumo ao desconhecido. Esse 

desespero presente na voz e no corpo que quer fugir contamina o “como” falo o 

texto em suas intenções e registros vocais, alcançados a partir da escuta da música 

de Monk, e contagia a intenção do canto da música Janelas Abertas n.°2, que vem 



255	

	

na sequência em sua primeira estrofe (ver trecho de Portas Abertas do dia 17 de 

maio, na minutagem 3’40” a 4’38”). 

Era o corpo todo presente na ação de fugir do lugar de incômodo. Esse incômodo foi 

vivenciado pela escuta de Madwoman’s Vision que me conduzia para a imagem da 

fuga pela tentativa de puxar uma corda. O corpo todo precisava estar implicado 

nessa ação, e não somente nos braços que puxam a corda, para que a voz, 

nascendo desse interior, atinja esse lugar da voz-música, da ação vocal. “Minha voz 

ganha peso [...] se tiro, empurro ou lanço alguma coisa usando todo o meu corpo, e 

não só o braço, a cabeça e o queixo. Minha voz participa automaticamente da ação 

e a sustenta” (VARLEY, 2010, p.74). Essa qualidade de um corpo-voz-em-vida na 

ação foi trabalhada pelos olhares externos.  

A música Janelas Abertas n.°2 tem três estrofes. O piano, ao ser tocado pela 

primeira vez no experimento, já entrou fazendo menção à harmonia da música, 

trazendo todo o seu clima de mistério e tensão para a cena. As partituras corpo-voz-

música, que compunham a encenação desse momento e que continham o texto em 

sua criação, eram a melodia que assentava na harmonia tocada. As estrofes foram 

cantadas, mas entre elas havia partituras corpo-voz-música que abarcavam o texto e 

as ações da personagem V.H. e que contaminavam o canto que vinha na sequência. 

Cada partitura trazia uma ação física e vocal que foi criada pela escuta de músicas 

contemporâneas e que foi transformada ao incluir o texto criado e ao entrar na 

proposta da encenação, a partir das letras das músicas e da obra de Lispector. 

Janelas Abertas n.°2 já é em si uma música um tanto teatral. Ela tem uma narrativa 

que, embora conduza o ouvinte para o interior e o inconsciente do ser humano, 

comporta ações claras e concretas: abrir portas, percorrer corredores, penetrar no 

labirinto, cruzar portas, receber um beijo, rever mobílias de cada quarto, matar um 

membro da família e abrir as janelas. Musicalmente também é composta numa 

tonalidade menor que causou, nesse caso, uma intenção de estranhamento. No 

desenho musical, há uma dramaticidade no contorno melódico e nos acordes e suas 

tensões. A melodia desce quando se refere a abrir as portas que dão para dentro ou 

procurar por dentro a casa ou em cada quarto rever a mobília. Depois a melodia vai 

subindo até o seu máximo quando, narrativamente, o sujeito atinge um estado de 

abertura para uma mudança: penetrar no labirinto, receber o beijo frio em sua boca 

ou encontrar um estado de plenitude e morte coincididas num instante qualquer. 
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Depois a melodia desce novamente, como se voltasse para a condição de uma 

pessoa que, fazendo analogia à V.H., ainda não foi tocada pela barata, embora 

tenha preferido abrir as janelas para que entrem todos os insetos. 

É no intervalo da primeira para a segunda estrofe de Janelas Abertas n.°2 que 

começo a partitura caminhar à procura, baseada no estímulo da música Travellers 5. 

O nome da música faz menção a viajantes. Sem ter conhecimento disso no 

momento da criação, construí uma partitura que procura, que, de certa forma, 

também viaja e se desloca em busca de algo. A ação física de procurar, na partitura 

original, se restringia a uma linearidade no caminho. Já a ação vocal de procurar 

buscava uma procura em múltiplas direções. No entanto, essa procura vocal não se 

concretizava, porque o corpo não estava conectado. Foi o olhar externo de Iami 

Rebouças que conseguiu abrir meus olhos para perceber esse desalinho. 

 

---------- estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender. 
Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar 
com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi, tenho medo dessa 
desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me 
alguma coisa que eu, pelo fato de não a saber como viver, vivi uma outra? 
(LISPECTOR, 2009, p.9) 

 

Passei a usar as diagonais, vetores e qualidades dinâmicas dos movimentos de 

Laban para a reconstrução da partitura. Para que minha alma fosse livre, meu corpo 

precisava lidar com o imprevisível, o inesperado. Precisava procurar dentro. Explorar 

essa procura, no meu corpo e no espaço do meu corpo, era o caminho. Passei a 

explorar a “leveza e peso (esforço), cortado ou sustentado (tempo), focado ou difuso 

(espaço)” (KATZ, 2006, p.57). Temporalidade, espacialidade e esforço – qualidades 

de Laban – passaram a conduzir as ações de caminhar à procura, tentando manter 

as pesquisas vocais da partitura inicial e aprofundá-las. Passei a experimentar meu 

corpo/voz no tempo, no espaço e no peso, pensando na minha cinesfera, termo 

usado por Laban para designar “o volume de espaço que circunda cada corpo em 

movimento” (KATZ, 2006, p. 55). 

A partir dos princípios de Laban, criei um material ainda improvisacional, o qual 

nunca conseguia repetir igual. Passei a usar vetores no espaço como numa procura 

de gavetas que depois passaram a ser as gavetas de dentro de mim, do meu corpo. 

Fui criando em cima dessas ideias com o olhar de Saback a dar indicações. Passei 
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a explorar mais o corpo/voz nessa procura e resolvi retomar a partitura original no 

trajeto da linha e, desse ponto, reconduzir-me. A trajetória linear redimensionou-se, 

reduzindo-se ao impulso de caminhar em linha reta sem que me deslocasse no 

espaço. Na imobilidade em ação, conduzi o corpo a viver a ação no impulso de se 

mover numa procura. Retomei alguns momentos da partitura original quando, por 

exemplo, dou um giro ao redor de mim mesma, e a voz-música da partitura primeira 

se manteve na mesma proposta. Assim, nasceu a partitura como foi apresentada. 

Surgiram – nessa procura de dentro do corpo, considerando tempo-espaço-esforço 

– movimentos flamencos, nos quais investi. Partiturei, com a ajuda do recurso 

audiovisual, uma forma fixa dessa partitura e, foi assim, que esse momento foi 

redefinido e pode ser constatado nos minutos de 4’40” a 6’04”. 

Foi realmente perceptível como a exploração do corpo trouxe a qualidade da 

exploração vocal que eu pretendia: a procura da voz. Como também partiturar me 

deu segurança de procurar nesse sentido, de explorar. A procura dessa voz se deu 

de forma a separar sílabas, juntar sílabas finais de uma palavra com iniciais de 

outra, os graves, os agudos, experimentar ritmos diferentes e também, conforme já 

havia na partitura inicial, investir numa voz falada que também é cantada, como 

numa espécie de sprechgesang. Houve essa qualidade vocal em dois momentos de 

caminhar à procura nos minutos 5’24” e 5’50”.   

No canto de Janelas Abertas n.°2 que se segue a essa partitura caminhar à procura, 

procura-se por dentro a casa. Cruza-se as sete portas que são sete moradas. Cada 

interior traz um desconhecido. Assim como são sete os buracos da nossa cabeça, 

bombardeando nosso corpo de sensações e sentidos. No momento do clímax desse 

refrão, “na sala receber o beijo frio em minha boca” (6’20”), experimento uma mistura 

de canto com fala que prezo pela articulação de cada fonema, trazendo para a 

interpretação um estranhamento “atonal”, que também posso chamar de 

sprechgesang. 

“O que me acontecia? Nunca saberei entender mas há de haver quem entenda. E é 

em mim que tenho de criar esse alguém que entenderá” (LISPECTOR, 2009, p.44). 

Entender a divisão das frases nesse momento, criando mais sentido para mim, 

conforme a minha partitura espacial, fez sentido se me referia a alguém além de 

mim, mas que, no fundo, era eu. Eu me dava conta de que era em mim que teria de 
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criar esse alguém que entenderá. Eu, transformada. Criava aqui uma suspensão no 

tempo da fala que me traria essa constatação. 

Esse entendimento me fez buscar, em ensaios posteriores, o espelho para que eu 

dialogasse comigo mesma. O eu que está além e o que está dentro de mim. O 

contato com o eu de dentro de si causa em V.H. um estado de perdição e de 

desorganização. Desorganização esta que, antes, não existia porque o tripé a 

deixava estabilizada.  

 

Figura 27: V.H. em diálogo com o eu de dentro de si. A voz pequena em contraste com a próxima 
cena, em que a voz busca a janela e sua espacialização para além do apartamento 

 

Fonte: FLOREZ, 2017d 

 

Busquei a espacialização vocal para além do espaço do apartamento no intuito de 

evidenciar tamanho desespero e, na janela, gritava: “estou desorganizada porque 

perdi o que não precisava?”. A voz ganhou um tamanho imenso e uma dimensão 

infinita nesse momento. Ela ecoava no espaço mundo/universo. Incrível perceber 

como a voz, que nasce no mais recôndito do nosso corpo, pode ser tão grande e tão 

pequena. “A voz é misteriosa, seus limites não se tocam nem se deixam descrever, 

viaja perto e longe, ri e chora, senta-se e voa. Pertence a um espaço que se 
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encontra entre quem fala e as outras pessoas; entre as estrelas, às quais nos 

dirigimos para nos orientar, e nós mesmos” (VARLEY, 2010, p.54). 

 

Perdi alguma coisa que me era essencial, e que já́ não me é mais. Não me 
é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até 
então me impossibilitava de andar mas que fazia de mim um tripé́ estável. 
Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei 
a ter o que nunca tive: apenas as duas pernas. Sei que somente com duas 
pernas é que posso caminhar (LISPECTOR, 2009, p. 9-10). 

 

O texto acima foi trabalhado ritmicamente. Experimentei no que resultaria 

cenicamente construir esse momento em diferentes ritmos: um ritmo na mão, outro 

nos pés e um terceiro na fala. O olhar de Humberto Monteiro foi crucial na 

elaboração dessa cena, que pode ser consultada a partir do minuto 7’21”. Os ritmos 

iam se sobrepondo. Comecei com uma marcação nas mãos. Por cima dela, a voz 

entrava com o texto num ritmo irregular, sem que estivesse no andamento das 

mãos. Posteriormente, passei a estabelecer um pulso interno quaternário em 

andamento médio. Nessa configuração, o pé direito inicia uma batida ternária, 

subdividindo cada um dos tempos do compasso quaternário. Nesse momento, há 

voz, mãos e pés em tempos diferentes. Em seguida, o pé esquerdo estabelece um 

pulso binário associado à pulsação ternária do pé direito, completando o polirritmo 

de três contra dois, como foi descrito no exercício de Lemêtre. Essa estrutura rítmica 

estabelece-se ao mesmo tempo em que o texto é desenvolvido naturalmente. Ao 

término do texto, permanecem mãos e pés num crescente que finaliza com uma 

batida de palma.  

A marcação desses tempos ia trazendo-me sensações e estados aos quais 

associava imagens. Marcar o tempo na mão me trazia a imagem de uma mulher 

decidida e firme que declarava, com convicção, ter perdido alguma coisa que lhe era 

essencial. Marcar o tempo com os pés me trouxe irritação no primeiro momento, 

quando eu constatava que havia perdido a terceira perna. Depois, ao afirmar que 

sabia que somente com duas pernas que podia caminhar, o polirritmo trazia-me a 

imagem de um galope. E eu tinha a sensação de que cavalgava livremente: eram 

quatro pernas que agora V.H. tinha – pernas galopantes. Era a exasperação 

corporal rítmica a me impulsionar. Mais uma inesperada presença do flamenco no 

processo criativo. 
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Pelo cuidado do olhar de Saback, pude perceber que a palma, como a havia 

executado, fora do eixo central do corpo, enfraquecia o corpo/voz para o surgimento 

do impulso da próxima ação. Quando a realizei na altura do peito, ganhei estado de 

sats para entrar na cena da música Janelas Abertas n.°2 em sua terceira e última 

estrofe. Essas indicações foram evidenciando-me, na prática e pela experiência do 

corpo/voz, a sua unidade e de onde surge o impulso para a ação. 

A última estrofe de Janelas também foi cantada de forma contaminada pela ação 

anterior e as mãos unidas após a palma eram afastadas a pulso (8’40”) e isso trazia 

um estado de ódio que engatava na frase na qual dizia “em cada um matar um 

membro da família”. Após sentimento de raiva, rompia e contrastava com uma voz 

mais aguda e leve, como que evidenciando incertezas e arrependimentos quanto ao 

que se sente e, na sequência, entra uma dissonância com a distorção da voz ao 

falar que prefiro abrir as janelas para que entrem todos os insetos, desconstruindo a 

música nesse momento. 

“Eu a via toda, à barata. [...] Seriam salgados os seus olhos? Se eu os tocasse - já 

que cada vez mais imunda eu gradualmente ficava - se eu os tocasse com a boca, 

eu os sentiria salgados?” (LISPECTOR, 2009, p.76). Eis que surge menção pela 

primeira vez à barata no experimento. Essa é a cena que mais me aproxima do 

público, indo em direção ao olho do espectador e, com uma mão-faca, arranco dois 

olhos e os devoro. Essa concepção de cena foi delineada a partir da partitura comer 

e devorar, que teve, na música Plague, sua força motriz da criação. Nessa partitura 

primeira, a original, segurava uma faca imaginária com a qual enfrentava algo, 

mutilava e devorava. Nela, havia os sons de “uila”, “titititi” numa marcação rítmica e 

também sons de mastigação grotesca. Construí esse trecho, mantendo-me muito fiel 

à partitura inicial corpo-voz-música, que pode ser vista na faixa 39 do DVD e no 

hiperlink <https://www.youtube.com/watch?v=ZR6WEUAXYvY&feature=youtu.be> e 

que pode ser comparada com a cena no experimento no minuto 9’15” de Portas 

Abertas. O texto aqui foi incluído compondo a partitura corpo-voz-música e usei do 

registro vocal que foi conseguido na exploração da partitura. Esse é um dos trechos 

exemplo da proposta mesmo da pesquisa. 
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Figura 28: Partitura comer e devorar, indo em direção ao olho do espectador 

 

Fonte: ROCHA, 2017a 

 

O texto que se segue diz “Eu corpo neutro de barata, eu com uma vida que 

finalmente não me escapa pois enfim a vejo fora de mim. Eu sou a barata, sou 

minha perna, sou meus cabelos”. Esse trecho me remeteu a A Metamorfose de 

Franz Kafka. Os olhos de Iami enxergaram V.H. metamorfoseando-se na barata, 

assim como acontece com Gregory, personagem do romance do escritor tcheco. Há 

aqui uma sincronia com a barata que surgiu durante o processo criativo. A atriz 

transformava-se na barata – objeto da repulsa – e tornava-se, ela mesma, o sujeito 

da repulsa. Ser a barata seria a representação máxima do quanto a barata havia 

influenciado as transformações de V.H., afinal ela mesma diz “eu sou a barata”. Era 

ser o grotesco que “aprofunda a vida cotidiana até que ela pare de representar só o 

que é habitual” (MEYERHOLD, 1905 apud BARBA; SAVARESE, 2012, p.143). A 

vida cotidiana não cabia mais na vida de V.H. É preciso coragem para se ver a 

verdade profunda – coragem evidenciada no mais horroroso: a metamorfose em um 

inseto. 
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Eu, corpo neutro de barata, eu com uma vida que finalmente não me 
escapa pois enfim a vejo fora de mim - eu sou a barata, sou minha perna, 
sou meus cabelos, sou o trecho de luz mais branca no reboco da parede, 
sou cada pedaço infernal de mim - a vida em mim é tão insistente que se 
me partirem, como a uma lagartixa, os pedaços continuarão estremecendo 
e se mexendo. Sou o silêncio gravado numa parede, e a borboleta mais 
antiga esvoaça e me defronta: a mesma de sempre. De nascer até morrer é 
o que eu me chamo de humana, e nunca propriamente morrerei 
(LISPECTOR, 2009, p. 64-65). 

 

A voz nesse momento de transformação manteve os registros grotescos até chegar 

o corpo ao chão. Era ali o meu corpo transformado e como eu lidava com ele. Além 

de ser eu em outro lugar que, espacialmente, precisava ser também explorado: ser a 

barata no chão. No chão, usei os registros mais graves da voz, que pode ser 

observado a partir do minuto 10’42”. Nesse trecho até o minuto 11’50”, observo um 

exemplo da música da voz-corpo-em-vida: no grave eu faço pausas, altero o ritmo, 

uso da respiração para compor (10’54”, 11’01” e 11’13”) e, no minuto 11’23”, meu 

braço vai propositadamente com impacto ao chão e esse é um exemplo do que 

proponho ao me referir da musicalidade do corpo e aos sons diversos que podem 

compor a música do espetáculo. Ainda nesse trecho de 11’28” a 11’39”, quando a 

imagem foi transferida do chão-base-gravidade para o ar-leveza-voo da borboleta, 

recorri à partitura pipa para a criação. A borboleta entrou no lugar da pipa e variei o 

registro vocal para o agudo (conforme havia construído na partitura corpo-voz-

música da pipa), trazendo leveza e encantamento e também usei da respiração para 

encontrar esses registros. Busquei, nesse trecho e em todo o experimento, usar da 

técnica extracotidiana, buscando contrapor sempre forças opostas – estender e 

contrair – simultaneamente na ação de forma a trazer um corpo-voz-em-vida. 

Dessa transformação, havia renascido. A imagem do bebê, que havia aparecido no 

momento de exploração e criação das partituras corpo-voz-música, compôs esse 

momento, trazendo a ideia desse renascimento. Mantive a ideia da partitura bebê, 

inspirada em Bird Code e Prairie Ghost, para a criação dessa cena – a partitura 

pode ser consultada na faixa 40 do DVD e no hiperlink 

<https://www.youtube.com/watch?v=v1k5U8CqIsM&feature=youtu.be>. O registro 

vocal e o desenho corporal foram usados e incluí o texto e a canção nesses 

registros. Adaptei somente a questão espacial e entremeei o som da partitura com a 

música Testamento. Há uma transição gradual da partitura corpo-voz-música que 

começo a fazer para o momento em que visualizo o bebê. O corpo/voz quando vê o 



263	

	

bebê modifica-se, o que se observa no minuto 12’07”. Investiguei ser a mãe que nina 

o bebê e, enquanto o nino com o som squiá, há o momento em que o bebê chora 

com esse mesmo som, evidenciado na emissão de squiá num registro mais 

estridente, e logo volto ninando-o num registro mais sussurrado (12’33” e 12’41”). 

Conto uma história para o bebê e canto uma cantiga de ninar com a música 

Testamento. O piano nesse momento foi tocado mais na região aguda como uma 

caixinha de música e bem aleatório. Não estava preso à harmonia da música, 

apoiando um discurso dissonante. A voz teve como proposta entrar num tempo 

qualquer numa característica de uma interpretação mais solta em relação ao piano, 

fazendo um contraponto com ele. 

Minha voz era a mãe e o bebê ao mesmo tempo, essa imagem vocal trouxe a 

imagem também corporal dessa fusão. “Posso ser o caçador que recolhe o pássaro 

morto e no instante seguinte ser o pássaro morto que é recolhido pelo caçador” 

(CARRERI, 2011, p.136). Passei, então, a deslocar o bebê que carregava para o 

próprio corpo e tornei-me o bebê ao longo da cantiga que cantava para ele. Eu 

mesma a ninar-me e acariciar-me, o que pode ser evidenciado a partir do minuto 

13’32”. Mais uma metamorfose. Eu mãe; eu bebê. Eu, essa mulher que, 

transformada, passa a ser o bebê que vai descobrir o que é nascer de novo e vai 

habitar o corpo – minha casa. Sou eu, renascida, no fim da cena, em forma de 

semente (14’34”).  

De novo ao chão, a semente brota. Desabrocha em flor, germina em árvore, irrompe 

finalmente em barata. Eclode assim o sentido da cena. Surge a barata novamente 

em forma de desenho de giz no chão, após várias experimentações do que se 

brotaria ali. Os olhos de Rocha ajudaram-me a delinear esse momento. Tive como 

base estruturante a partitura pintura/desenho. Na transformação da partitura, ao 

colocá-la na cena, experimentei desenhar no chão com giz colorido – o que não 

existia na partitura original – e construí a cena do desenho no chão de forma a 

rabiscar a barata: o estopim do renascimento e fonte de angústia e de verdade. Na 

partitura original, cantarolava uma melodia inspirada no canto inicial da música 

Madwoman’s Vision, conforme pode ser ouvida na faixa 41 do DVD e nos hiperlinks 

<https://youtu.be/7YxVZJgVOrg> e 

<https://open.spotify.com/track/34EuSTVk1Z3J4xHWXOW6Md>, fazendo a ação de 

desenhar. Passei então a trazer o trecho “entregar-me ao que não entendo” à 



264	

	

melodia da canção (14’49”) numa espécie de sprechgesang e contaminei o restante 

do texto na sua emissão. O ato de desenhar a barata também influenciou o modo 

como dizer texto, conforme existia na partitura corpo-voz-música. A música Mais 

Simples foi construída na estrutura da partitura pintura/desenho. No entanto, a 

partitura medo assustado entremeia e compõe a cena, trazendo-lhe sentido. 

A partitura medo assustado, baseada na música Cloud Code (cujo começo se dá no 

minuto 15’40” do experimento Portas Abertas), ficou também fiel ao que era na 

origem de sua criação, tendo somente mudado a posição no espaço do nível alto 

para o baixo (partitura corpo-voz-música pode ser vista na faixa 42 do DVD e no 

hiperlink <https://www.youtube.com/watch?v=5d_4DcrmKIA&feature=youtu.be>). A 

música me remeteu a vozes que vinham de diversos lugares e me amedrontavam. A 

voz desse trecho era cantada/gritada no agudo com notas definidas, assumindo a 

imagem de vozes que surgiam do além, de fora de mim, no susto, no espasmo. 

Achei interessante que essa voz viesse de mim e parecesse que não, como se 

viesse de fora de mim. Achei, inclusive, que, tratando-se do texto que construía, 

essa imagem veio propícia: a personagem V.H. se assustava com o que ela 

desconhecia dela própria; e o meu assombro, enquanto atriz, era com o meu eu-

artista que também se desconhecia. “Cada ação é, na verdade, uma reação: a um 

pensamento, a uma necessidade, a um som ou a uma ação de outra pessoa” 

(CARRERI, 2011, p.97). Reagia assustada, escanteando-me com medo, à ação da 

minha própria voz que era e, ao mesmo tempo, não era minha. 

No jeito de cantar a música Mais Simples (16’), busquei cantá-la de forma mais 

falada e falar mesmo em alguns momentos. Foi uma pesquisa rica, porque ora eu 

cantava uma palavra na frase falada, ora eu falava uma palavra na frase cantada. A 

transição da fala para o canto ou vice-versa foi ganhando organicidade com a 

prática. Esse estudo foi um aprofundamento do que vinha fazendo que era cantar de 

forma mais falada, recurso que utilizei bastante também. A música estava mais 

elástica por conta de uma interpretação. Contracenava aqui com as minhas mãos e 

com a música, o que aconteceu em vários momentos do experimento e que pude 

associar à experiência de Carreri, quando a mesma relata, durante um solo dela, 

que “sem a relação com outros atores, devo me concentrar comigo mesma para 

escutar e reagir com ações aos meus parceiros: minhas imagens mentais e a 

música” (2011, p.151). Com a pianista, ora eu a seguia, ora ela me seguia, porque 
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junto a ela, estava numa interpretação bem solta da canção (o que pode ser logo 

notado – dentre outros momentos – no início da canção no minuto 16’19”, por 

exemplo, e mais ainda perceptível no mesmo trecho do segundo dia do experimento 

no minuto 17’08”). 

Assim, relacionei-me com a barata presentificada no desenho de giz e remeti-me à 

partitura bicho (pode ser consultada na faixa 43 do DVD e no hiperlink 

<https://www.youtube.com/watch?v=-ZqDj0dH7Vo&feature=youtu.be>), a qual 

utilizei para criar essa cena. Quatro músicas – Sigh, Slide, Prophecy e Insect – 

influenciaram na criação de bicho que continha uns rompantes de gritos agudos 

(dissonância) com impulsos de repulsa, os quais transformei para dar sentido ao 

contato com a barata. Na transição de Mais Simples para o contato com a barata 

(17’28”), coloquei um trecho de voz-música da partitura arrancando as tripas (pode 

ser visto no 0’04” da faixa 44 do DVD e no hiperlink 

<https://www.youtube.com/watch?v=6BLE_sOqNFk&feature=youtu.be>). Esse 

trecho foi inserido na partitura bicho (transformada), que trouxe o aspecto de 

repetição de nota num agudo repetido em curto espaço de tempo, que mantinha um 

ritmo (17’46”), e que foi associado à ojeriza sentida no momento de tocar na barata. 

Tal sentimento era superado ao tocá-la, suportando-a, e a voz repercutia no corpo, e 

vice-versa, que tocava o “essencial”, descendo em altura para o grave. A voz 

sussurrada no grave desse momento, após o toque da barata, veio também dessa 

escuta e da partitura corpo-voz-música bicho, principalmente sob o estímulo de Sigh 

– que traduzo como um sussurrado em repulsa, o que fazia sentido para mim por 

estar adentrando na fala da loucura – assunto mais nebuloso. O texto desse 

momento teve a partitura como estímulo e, na própria criação, ele foi recriado, 

trazendo novas imagens que foram acopladas à partitura – por exemplo, a imagem 

da poeira trazida pelo texto entrou em conexão com a poeira do giz e a cena se 

recriou. Na transição dessa cena para a seguinte, há uma corrida de três giros pela 

sala que traz uma ruptura à composição, provocando um aspecto dissonante à 

mesma e que faz parte da musicalidade da encenação – pés que percutem o chão e 

corpo que se movimenta ligeiramente. 
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Figura 29: Momento do toque da barata na cena do experimento Portas Abertas 

 

Fonte: FLOREZ, 2017e 

 

Tocar na barata desenhada de giz no chão, cenicamente, trouxe um elemento novo: 

manchar as mãos de giz, cuja predominância de cor era a vermelha. Mãos 

manchadas de sangue. Que sangue era esse? De qual ferida e sofrimento V.H. 

falava? O texto se conduzia para o que denominei de “exposição das dores”. Era um 

momento que foi criado tendo a partitura arrancando as tripas (já citada) como 

matriz. Tal partitura foi estimulada pela música Madwoman’s Vision e muitos 

aspectos da partitura corpo-voz-música foram mantidos. No entanto, a partitura 

sofreu transformações e lapidações. Havia muita dor nessa partitura, o que, às 

vezes, ficava somente na voz, sem conexão clara com o corpo. A sintonia entre o 

processo criativo desse momento com o trabalho de Carreri na criação de uma cena 

consegue me traduzir: 

 

No caso da primeira improvisação, na qual existia apenas a recordação da 
minha dor para me inspirar, havia me deixado levar pela autocomiseração e 
isso me impedira de teatralizar aquilo que fazia. A escolha de me guiar 
pelas imagens de rasgar a pele do corpo me obrigou, ao contrário, a uma 
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precisão que tornou minha ação real: traduzi a dor em uma ação física 
(CARRERI, 2011, p.116). 

 

O que difere, nesse caso de Carreri, é que eu tinha uma ação física de pegar nas 

feridas, de arrancar as tripas e de, coincidentemente, rasgar a pele e esgarçar o 

ferimento num grito estridente de dor – imagens que irromperam da experimentação 

da escuta em busca de uma voz-música. No entanto, faltava-me a precisão de tais 

ações. Essa foi conseguida a partir do olhar de Saback que a percebeu. Surgiu 

então uma mão-faca que me atingia em várias feridas. Uma faca amolada. O que 

trouxe sentido para a cena que, pela repetição, foi ficando mais desenhada em sua 

exatidão. Os olhares de Perez também ajudaram a buscar a precisão das ações em 

contracena com a música. Essa cena, principalmente a realizada no primeiro dia do 

experimento, é um outro trecho exemplo dessa tese e pode ser visto a partir do 

minuto 19’04”. 

Fui ganhando entendimento do ritmo do encaixe das ações na música. Fui 

entendendo os momentos de esfaquear e de retirar a faca (primeiro momento da 

faca no minuto 20’15”). Descobri a respiração como forte elemento criador dessa 

cena; a respiração como timbre e como música (pode ser vista principalmente nos 

seguintes minutos: 19’52”, 20’01”, 21’02”, 22’16” e 23’20”). A respiração como 

música também pode ser percebida em todos os momentos em que a faca penetra 

ou sai de V.H. e no minuto 23’58”, quando é ela que, musicada, expressa o 

esfaqueamento na cena. Além disso, no minuto 23’07”, há um jogo de respiração e 

palavras em repetição que também foi construído como musicalidade. Já tinha a 

intenção de usar a respiração nesse momento, porque a música, que deu origem à 

partitura arrancando as tripas, tem muito do elemento ar, mas essa descoberta foi se 

delineando no fazer. Muitos registros vocais que haviam sido explorados na partitura 

corpo-voz-música foram mantidos e consegui encaixá-los no texto e na música 

Flores Horizontais. Minha proposta para esse momento foi, desde o início, 

entremear a música com texto e contaminar a música com a emoção, registros 

vocais e situação do texto e vice-versa. No meio dos versos da canção, havia texto e 

sons, respiros e interjeições. Em alguns momentos, a música se dilatava para que o 

texto pudesse acontecer no tempo necessário e a música retomava de onde tinha 

ficado suspensa (o que pode ser evidenciado no trecho de 22’31” a 22’44” do 

segundo dia do experimento). 
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No meio de uma das frases de Wisnik, pedi à pianista para encaixar, um trecho da 

música Madwoman’s Vision de Monk referente à minutagem de 3’30’’ a 3’52’’ da 

faixa 40 do DVD e do hiperlink homônimo presente nessa tese133. Esse trecho me 

traz a ideia de um choro. Sugeri interromper uma frase de Flores no meio para 

cantar esse lamento e retomá-la, após o canto do lamento, de uma nota que 

coincidisse na melodia das duas músicas – o que pode ser visto a partir do minuto 

21’36” a 21’57”. Com a repetição dessa proposta, percebi que tal junção ganhou 

organicidade e trazia sentido para a cena, ampliando as possibilidades de expressão 

do sofrimento. O momento dessa ideia no ensaio e sua construção pode ser visto na 

faixa 45 do DVD e no hiperlink 

<https://www.youtube.com/watch?v=yoktR_SOtVs&feature=youtu.be>. 

Havia dor e sofrimento, mas havia força e coragem. Havia também uma quebra em 

momentos, trazendo uma neutralidade que deixava evidente a dor exposta. Havia 

dor na voz/corpo às vezes traduzida em gritos agudos que se repetiam numa 

musicalidade do gemido. Havia palavras repetidas com respiração, compondo a 

música com o texto dito. Havia pausas no piano que evidenciavam o que estava 

sendo dito ou cantado. O trabalho vocal foi intensificando-se na cena, durante o ato 

de fazer, abandonando o excesso de registro de dor ao ganhar em nuances como 

respirações, alturas diferenciadas, repetições, pausas. Fui descobrindo as soluções 

e os ritmos. As tramas vocais conquistadas, durante os ensaios, na junção das 

partituras corpo-voz-música ao texto, à música popular e à cena mostraram que 

existia ali uma correspondência com a estrutura da música contemporânea, a qual 

pesquisava, que prezava pela ruptura, pelo corte, pela imprevisibilidade, pela não 

linearidade. O atonal desabrochava na proposta do experimento. 

  

																																																								
133 Com relação ao hiperlink do Spotify, o minuto ao qual me refiro é o 2’43”. 
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Figura 30: Ensaio do experimento Portas Abertas, no processo de experimentação da cena 
“exposição das dores”, quando canto a música Flores Horizontais de Wisnik. Há a mão-faca nas 

duas primeiras fotos da linha de cima e há, na segunda foto da linha de baixo, a finalização da ação 
de arrancar as tripas e, na terceira foto da linha de baixo, a finalização da ação de esgarçar a 

ferida/pele. As outras duas são outras exposições de dores 

 

 
 

Fonte: JESUS, 2017 

 

O contemporâneo alimenta-se da contradição, da oposição, da quebra, das junções 

inusitadas, da ideia de conflito a todo o instante, do desequilíbrio que gera o 

movimento, ou seja, do que chamo de dissonância. Na composição da construção 

vocal/corporal da atriz, busquei compor partindo desses parâmetros que geram a 

imprevisibilidade. Toda a minha atuação era muito bem partiturada, assim como o 

restante do experimento, diferentemente do piano. Uma frase era sussurrada, outra 

dita do agudo para o grave, outra de forma neutra, outra de forma a ser fala cantada, 

outra no agudo e de repente no grave, outra com um mote cantado no meio da frase 

falada, outra com dor em determinado momento, entre outras combinações. As 

propostas experimentadas eram assistidas em vídeo após cada ensaio, na medida 

em que ia trabalhando com pessoas espelhos, cujos olhares me faziam ver por 

outros ângulos. 

Após a cena que engloba a música Flores Horizontais, na qual falo da condição de 

ser mulher e exponho as dores, há um momento de conexão com o divino, o qual 

chamei de ladainha (25’23”). Construí a musicalidade desse trecho numa espécie de 
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oração; trata-se de uma fala cantada – sprechgesang. Esse momento ganhou um 

sentido de força para mim, porque me levanto de uma cena de grande fragilidade e 

dor e começo nessa oração em conexão novamente com as mãos. Mãos – que eu 

olhava e que me olhavam – manchadas de vermelho sangue. “A barata com a 

matéria branca me olhava. Não sei se ela me via, não sei o que uma barata vê. Mas 

ela e eu nos olhávamos, e também não sei o que uma mulher vê” (LISPECTOR, 

2009, p.75). Novamente, as mãos que eram a barata e eram V.H.. Em espiral, girava 

em torno de mim a falar essa ladainha até me posicionar em frente à plateia, 

encarando-a, com a mãos expostas de “sangue”. 

 

Figura 31: Ensaio do experimento Portas Abertas, no momento da ladainha 

 

Fonte: MONTEIRO, 2017 

 

Afirmava, então, sem titubear, a constatação do inevitável: “não podia mais negar”, 

eu estava transformada. Entre feridas e dores, via o inevitável. O piano entra nesse 

momento, trazendo a evidência de que algo aconteceu e, em seguida, anuncia a 

música Fé Cega, Faca Amolada de forma não convencional. Solicitei que a pianista 

a anunciasse de forma bem desconstruída, fazendo como uma espécie de citação 

da mesma, num movimento de criar algo novo. Enquanto o piano estava a anunciar 
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a música Fé Cega, Faca Amolada, eu afirmava convicta a transformação e, com 

toda força, dizia: “Agora não pergunto mais pra onde vai a estrada”. A pianista me 

acompanhava, com a mesma força com que eu pronunciava a frase de Milton 

Nascimento, do agudo para o grave numa escala bem aleatória, trazendo notas 

soltas em outras alturas no meio da descida. É um momento de afirmação. Esse 

momento ficou melhor executado no segundo dia do experimento e pode ser visto 

no minuto 28’01”. 

“Quando se realiza o viver, pergunta-se: mas era só isto?” (LISPECTOR, 2009, 

p.173). Essa pergunta foi feita de formas diferentes, passando por cinco momentos 

que aconteceram antes no experimento, no intuito de passar a ideia da personagem 

V.H. se perguntando, em várias etapas de seu entendimento, sobre aquela 

experiência vivenciada. “E a resposta é: não é só isto, é exatamente isto” (2009, 

p.173).  

O trecho final do texto, cuja influência na construção ocorreu a partir da música O 

Tzitzeras o Mitzeras, de Demetrio Stratos (pode ser conferida na faixa 46 e nos 

hiperlinks <https://open.spotify.com/track/0CtK9x83jINndEIZGhzYaf> e 

<https://youtu.be/UTZ-ieQDdRc>), já estava pensado para ser partiturado 

vocalmente dessa forma (partitura tagarelice) e, em um dos meus ensaios, fui para a 

cadeira com a tranquilidade que era rompida com a fala em grande velocidade.  

 
[...] com a confiança de pertencer ao desconhecido. Pois só posso rezar ao 
que não conheço. E só posso amar à evidência desconhecida das coisas, e 
só posso me agregar ao que desconheço. [...] O mundo independia de mim 
- esta era a confiança a que eu tinha chegado: o mundo independia de mim, 
e não estou entendendo o que estou dizendo, nunca! nunca mais 
compreenderei o que eu disser. Pois como poderia eu dizer sem que a 
palavra mentisse por mim? como poderei dizer senão timidamente assim: a 
vida se me é. A vida se me é, e eu não entendo o que digo. E então adoro 
(LISPECTOR, 2009, p.179). 

 

Esse trecho era dito (27’22” a 28’10”) de forma descarrilhada que me contaminava e 

me causava um estado de entorpecimento. Articulava cada palavra num ritmo 

extremamente acelerado sem pausas entre elas, com repetições de frases que 

geravam um estado de tensão, para, no fim, respirar e declarar desacelerando: “e 

então adoro”. O corpo contaminava-se com as palavras como que vomitadas e 

numa imagem de redemoinho fazia movimentos circulares com o tronco que me 
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ajudaram a engatilhar a fala e a me contagiar numa retroalimentação. O olhar de 

Saback ajudou a trazer o corpo para a cena como uma espécie de motor. 

 

Figura 32: Cena de Portas Abertas na qual o texto era dito em velocidade rápida, tendo como 
embasamento a música O Tzizeras o Mitzeras de Demetrio Stratos, correspondente à partitura 

tagarelice 

 

Fonte: FLOREZ, 2017f 

 

Luciano Berio considerava a voz falada como um instrumento dentre outros. Para 

ele, desde Pierrot Lunaire de Schoenberg, “a voz falada não é mais exterior à 

música”. Ele considerava que a colocação da voz, as articulações rápidas e todos os 

aspectos mecânicos da voz serviam como exploração a serem consideradas numa 

composição. Ele afirmava que, na arte, o domínio da voz, no que diz respeito a um 

controle de velocidade rápida abre canais para uma percepção estética dilatada. 

Berio afirmava: 

Pois eu acredito muito na virtuosidade: ela permite a mudança de nível, o 
deslocamento das coisas do nível da emissão banal ao da percepção 
transfigurada. Sobretudo quando a voz está ligada a um controle de 
velocidade bastante excepcional (BERIO, [19--] apud VALENTE, 1999, 
p.160). 
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Berio ressalta ainda que os locutores de rádio e televisão que narram um jogo de 

futebol, usando-se do mesmo recurso de articulação rápida da fala, não atingem 

esse estado de sublimação, porque pretendem meramente informar e não provocar 

alguma percepção transfigurada. Nesse momento da composição, tive essa intenção 

– a da ampliação da percepção que não segue uma lógica cartesiana. 

Seguia, então, a cena da música Fé Cega, Faca Amolada, de Milton Nascimento, 

cena final do experimento (28’10”), que foi elaborada dois dias antes da 

apresentação. O olhar de Luciano Bahia para esse momento foi o impulso 

necessário para que criasse a interpretação da canção sem me desvirtuar da 

proposta de seguir a linha contemporânea de criação.  

Em ensaio, sob três olhares – o de Saback, o de Monteiro e o meu, consegui passar 

a ideia da desconstrução da música para a pianista, focando no ponto de Kadija se 

descomprometer de me acompanhar e passar a criar independente de mim e vice-

versa, explorando, inclusive, a oitava mais aguda do piano. Em alguns momentos, 

eu encontra-la-ia e, depois, novamente desconectar-me-ia propositadamente e, 

nesse rumo, finalizaria num encontro desencontrado. O final da segunda 

apresentação foi modificado, por proposta do olhar de Saback, que me pediu, 

minutos antes de entrar em cena, que eu propusesse algo diferente, imprevisível, de 

forma que o piano terminasse antes de mim e eu o respondesse com as palavras 

finais “faca amolada” (32’12” do segundo dia de apresentação). Combinei então com 

a pianista de finalizar o piano antes da última repetição de “faca amolada” e introduzi 

uma risada antes da finalização. Eu ainda acho que nenhum dos dois finais é o final 

que considero acertado. Pretendo experimentar usar mais da variação de 

intensidades e não finalizar, deixando o fim em suspenso. 

Na interpretação dessa música, quando a pianista começou a desconstruir e 

“enlouquecer”, respondi imediatamente numa nova forma de interpretar. Esse 

momento final alcançou a exasperação do atonal. Houve rupturas e estranhamentos. 

Houve imprevisibilidade. Houve o uso de uma voz não convencional, bem ao estilo 

da voz usada nas composições de músicas contemporâneas. Repeti sílabas, 

introduzi uma gargalhada, sustentei notas e repeti fonemas, cantei em outro tom na 

busca de um lirismo estranho, quebrei a métrica e a tônica das palavras ao formar 

novos trocadilhos, cantei palavras soltas das frases no intuito de romper com o 

padrão da construção original, não cantei finalizações, a fim de deixar no ar, dei 
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pausas longas de suspensões propositais (silêncio construído que ficou mais 

assumido no segundo dia do experimento quando instalo 12” de silêncio e que pode 

ser evidenciado no minuto 31’22” da segunda apresentação), falei ou gritei em 

alguns momentos, e questionei, e afirmei num mesmo verso (“vai ser? vai ser? vai 

ter de ser. vai ser.”). A voz entrou nos labirintos dela mesma fazendo cortes 

amolados com a sua faca numa fé cega. Esse momento da composição também é 

um trecho exemplo desta proposta de trabalho. Exemplo de uma releitura de uma 

música popular brasileira sob o viés da música contemporânea, a qual posso 

chamar de uma interpretação dissonante. 

O piano de uma forma geral em todo o resto do experimento foi reelaborado numa 

vertente mais contemporânea a partir desse encontro de construção de Fé Cega, 

Faca Amolada. Houve mudança na música Testamento, que passou a ser tocada 

toda na parte aguda do piano e bem saltitante e solta. Eu assumi uma atitude de 

estar livre para entrar na música no momento, em que eu quisesse sem precisar 

estar sincronizada com a pianista. Em algum momento haveria um encontro. Na 

música Mais Simples, a pianista também se desobrigou de me acompanhar, porque 

eu passei a me adiantar ou atrasar em relação ao tempo, tomando maior 

propriedade das transições entre canto e fala. 

 

5.5 A CRIAÇÃO DE MUNDOS DE PORTAS ABERTAS 

O ator se transveste de mil 
personagens para poder ser por mil 

vezes ele mesmo. 

Chico Buarque (2003) 

 

Os textos escolhidos como base para a construção do experimento Portas Abertas 

foram o livro de Clarice Lispector, portanto um texto em prosa da literatura brasileira, 

e as letras das músicas populares brasileiras. O experimento Portas Abertas não foi 

construído somente a partir do texto. Não é textocêntrico, está baseado numa “[...] 

nova concepção do texto dramático. Não mais uma ‘obra’, mas aquilo que os anglo-

saxões chamam de work-in-progress, um material aberto, transformável” (ROUBINE, 

1998, p.77). Foi criado a partir do entrecruzamento de várias dramaturgias: da voz, 

do corpo, do texto, da música, do espaço e do público – todas em conexão com a 
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dramaturgia da música contemporânea. O processo de criação desse experimento, 

que pretendo aprofundar e levar ao público em geral, se mantém em aberto, por 

conta disso, a opinião e contribuições das pessoas que o assistiram me são de 

importância crucial. É ainda uma dramaturgia em processo, uma obra em aberto. 

Assim como em Metamorfoses, posso encontrar o universo de três grandes mundos 

de Portas Abertas: a paixão segundo V.H.. O mundo (ou os mundos) criado no 

processo criativo de exploração vocal/corporal; o mundo do experimento dito 

concluído; e o mundo da obra que foi construído pelo público. Com relação aos 

mundos do processo criativo, existiam o mundo de A Paixão Segundo G.H. 

concebido por Clarice Lispector e a minha leitura desse mundo; o das músicas da 

MPB que foram trabalhadas no experimento e também o meu entendimento delas; e 

o mundo das partituras corpo-voz-música que construí sob o estímulo das músicas 

contemporâneas. Da junção de mundos, construí o mundo de Portas Abertas que 

nada mais é do que o que entendi e me tocou de A Paixão Segundo G.H. e das 

músicas de Caetano, Milton e Wisnik que pude expressar a partir do que surgiu de 

imagem e situação nas partituras criadas no processo de escuta das músicas 

contemporâneas. 

A escolha dessas fontes de inspiração e do material sobre o qual eu trabalhei foi o 

tema da fragilidade. Esse é um mundo presente nessa obra composicional. Fala de 

um humano que está em transformações e toda mudança pressupõe o 

desconhecido e, consequentemente, a insegurança e a fragilidade. Também eu 

estive nesse lugar como atriz-compositora – era o meu mundo que estava também 

exposto ali. Os mundos de Vica Hamad e de V.H. se misturavam. 

Clarice define G.H. como uma mulher de classe média, que vive sozinha numa 

cobertura do Rio de Janeiro, e que tem uma vida muito estabelecida com suas 

rotinas, hábitos e relações sociais. G.H. tem uma profundidade humana que estava 

ofuscada pelo que tinha criado como imagem social para si mesma. Estava vivendo 

amparada em valores equivocados. Ao entrar no quarto de serviço, praticamente 

vazio, e se deparar com uma barata, passa por processos de insights e toda essa 

profundidade de alma aflora, levando-a a se conhecer verdadeiramente – “a tua 

mulher”. 

G.H. desmonta-se ao longo da obra de Clarice Lispector e é reconstruída buscando 

o seu eu original. Quem é a V.H. de Portas Abertas? É muito parecida com a G.H. 



276	

	

de Clarice Lispector, porque a autora traduz muito bem o humano. A G.H. de 

Lispector, entretanto, não é o ponto de partida único para a criação da V.H. de 

Portas Abertas. Ela surge, ao mesmo tempo, de outro actante, a música. 

Esse trabalho vem de uma busca pessoal e eu me tomei, também, como ponto de 

partida para a criação. Portas Abertas revela-me enquanto sujeito; ele tem um cunho 

bastante confessional. A atriz transvestindo-se da personagem para ser ela mesma. 

Vargens diz que os artistas falam sempre de si porque precisam (2013, p.190). Eu 

precisei. O que eu emprestei de mim para a minha V.H.? Emprestei-me toda: minha 

voz; meu corpo; minha casa; as minhas angústias, que são traduzidas pelo livro de 

Clarice e pelas letras das canções e que as exponho na cena pelo incômodo, pelo 

ruído, pela dor, pelo atonal; a minha condição de mulher de classe média; as minhas 

escolhas de vida inicialmente equivocadas, no que diz respeito a minha profissão; a 

minha alma, que sente toda a repercussão do que V.H. pulula. Entreguei-me inteira 

na imprevisibilidade inata de todo processo criativo, reforçada pela imprevisibilidade 

também inata da música contemporânea. Claramente, e diante de tudo dito nesta 

tese, não há fronteiras entre Portas Abertas e eu. A personagem de Portas Abertas 

é G.H. – a de Clarice Lispector – e é outra, a minha; é V.H., eu mesma. 

A barata, na obra de Lispector, é o elemento chave da transformação de G.H. Ela é 

quem desperta na personagem todos os questionamentos e visões que engrenam a 

sua transformação. Pensei muito, enquanto todas as escolhas de Portas Abertas 

iam fazendo sentido para mim, no que era a barata para Vica Hamad. Cheguei à 

conclusão de que a barata, em minha vida, foi – e é – a arte. Foi o contato com ela e 

o mergulho nela que me transformaram e me transformam, ainda, a cada instante; 

que me lapidam numa pessoa melhor, que me fazem entrar em contato com o meu 

eu essencial. 

A voz que se espacializava pela janela do meu apartamento trouxe-me também 

como leitura que o que eu procurava e queria dizer não se restringia a mim. Que eco 

essa voz falada ao mundo gerava no outro? Que discurso o experimento – e sua 

atonalidade – carrega? Passo a dizer, com a composição, o que penso e como me 

posiciono diante disso. Quando se faz uma obra artística, ela é lançada ao universo 

e cria-se um novo satélite. O que era dito com Portas Abertas pertencia também a 

todos. Era do humano que falava. Era a voz universal de Lispector, de Milton, de 

Caetano e de Wisnik, com as quais todos se identificam de alguma forma, que era 
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corporificada ali, naquele espaço do apartamento. Com relação a esses satélites e 

esses novos mundos que se abrem no contato da obra com o público, eu não tenho 

como relatar aqui. Não me pertencem. 

Como já citado, no dizer de Heidegger, “ser obra quer dizer: instalar o mundo” 

(HEIDEGGER, 1977 apud LIMA, 2012, p.24). Portas Abertas instalou o mundo de “a 

paixão segundo V.H.”. Tudo o que foi construído aqui partiu de uma atitude 

criacional da atriz-compositora que, a partir da musicalidade e tendo como meta 

compor algo, construiu discursos. Entendo ser esse experimento um processo de 

composição. “Diante da complexidade dos fenômenos teatrais contemporâneos, o 

ator, a fim de ser criador, precisará saber compor. Mas para poder compor, ele 

deverá ser capaz não só de fazer, mas de pensar o fazer” (BONFITTO, 2002, 

p.142). A criação de Portas Abertas foi prática e teoria entrelaçando-se a todo 

instante. Uma alimentando a outra durante todo o processo. 

 

O fazer, com seu sentir e perceber, transforma o pensar. E o pensar, com a 
força de sua elaboração, transforma o fazer. Assim, o fazer transformando o 
pensar e o pensar transformando o fazer geram uma espiral incessante. É 
nessa espiral que se move o ator-compositor. (BONFITTO, 2002, p.142). 

 

O meu discurso se ampara na contemporaneidade para ser construído. A poiése do 

experimento teve como linha direcional a música contemporânea na raiz de toda a 

criação. Como efetivação dessa construção, a atriz-compositora, como foi 

evidenciado no tópico Portas Abertas na visão da atriz-compositora, traduz, através 

de uma atitude criacional, no seu corpo-voz-em-vida, os recursos da dissonância 

para a concepção da musicalidade criada e ainda se mantém atenta à ideia de que 

tudo pode vir a compor a música da cena, se construído para tal. Com isso, 

evidencia a sua postura polifônica, de várias vozes atuando na cena, e uma 

necessidade de uma escuta ativa para se manter presente, viva e em relação no ato 

da composição. Tinha como ideia compor algo que do início ao fim pudesse ser 

percebido como música na cena. Na ideia de Berio, a voz falada não é exterior à 

música. A voz falada e a voz cantada – e suas interconexões – associadas ao 

movimento, ao corpo-em-ação, compuseram o que foi Portas Abertas. 

A composição de Portas Abertas tem, assim como Metamorfoses, uma dramaturgia 

mais vinculada a uma linha expressionista, na qual as cenas são permeadas por 
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uma personagem central que “transita” pelos episódios, fazendo o elo de ligação 

entre os mesmos, numa mesma abordagem temática e num mesmo processo de 

criação, tendo a música como actante. Não há, neste experimento também, um 

encadeamento lógico de cenas, ou seja, se acaso fosse trocada a ordem delas, o 

sentido da encenação se manteria na sua essência. Há ainda o uso de gritos e sons 

não convencionais para expressar estados d’alma que não se traduzem pelo 

discurso lógico. A personagem, segundo a pesquisadora Cleise Mendes, é um tipo 

abstrato, coletivo e universal, como um expoente de um sentimento coletivo. Não há, 

em Portas Abertas, uma preocupação, a priori, com o desenvolvimento do enredo ou 

da personagem, tendo o foco na expressão de uma “alma prenhe de tragédia”. 

Carlson afirma, no dizer de um expressionista da época, que essa tragédia, por se 

referir à vida oculta de todo homem, é instantaneamente reconhecível (1997, p.337), 

reforçando o seu aspecto universal. 

Esta investigação propôs-se a trabalhar com a música contemporânea como 

estímulo para a criação. A música como elemento constitutivo do trabalho da atriz. A 

música como força motriz para a construção de uma voz/corpo em ação, passível de 

ser utilizado no processo expressivo. No meu processo criativo, realizei as partituras 

corpo-voz-música com a sua construção a partir da apreciação das músicas 

contemporâneas como estímulo. Essa matriz criativa gerou uma voz/corpo em ação, 

com o surgimento de situações, imagens e qualidades. Tal matriz foi selecionada e 

posta em prática, experimentada, de diversas formas para, então, perceber aonde 

texto, partituras e músicas se encontravam e dialogavam, criando sentido. Houve, 

nesse processo, uma conexão entre corpo/voz e sentido. 

 

[...] independente das opções subjetivas presentes em todo processo 
artístico, os tipos de seres ficcionais [no meu caso, a música] aqui 
examinados abrem a possibilidade de utilização de diferentes elementos, 
procedimentos e matrizes em seu processo de construção. A utilização de 
materiais de diferentes naturezas deverá gerar, por sua vez, a necessidade 
de inserir transições entre esses materiais. A busca de sentido de cada 
material e das possíveis transições entre eles envolve, dessa forma, uma 
competência especifica do ator. Utilizando-se de vários materiais, o ator 
poderá selecioná-los somente a partir das percepções resultantes de uma 
experimentação prática. Ele deverá ser capaz de perceber quais os 
materiais adequados, que produzem “sentido” a partir da execução de suas 
ações (BONFITTO, 2002, p. 140-141). 
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Relatei por palavras, implicando-me na escrita como atriz-compositora, a estrutura e 

concepção do experimento Portas Abertas e do seu processo criativo composicional 

que resultou na cena apresentada no meu apartamento. Da estrutura pronta até 

aqui, em um processo que não se esgota, percebi como a música atingiu a atriz 

como força motriz para a criação. Como abriu espaços e sentidos para o processo 

criativo. Como a música contemporânea, em específico, ajudou-me na construção 

vocal não previsível e na exploração da voz-música, me envolvendo e conectando 

com um material desconhecido e de grande potência artística. Compus, portanto, um 

experimento, de aproximadamente trinta minutos, onde articulei um corpo-voz-em-

vida em situação na exploração não convencional de timbres diversos, voz falada e 

cantada, movimento, texto, ruídos, respirações, sussurros, desconstruções vocais, 

dissonâncias, ou seja, elementos que caracterizam uma obra de musicateatro. 

Portas Abertas, no entanto, não parte de uma música composta por um compositor, 

mas, sim, de uma musicalidade do corpo-voz-em-vida de uma atriz-compositora, que 

se ampara na raiz estruturante do teatro para compor uma obra, cuja construção 

envolve voz, canto, ação, movimento, dança e texto em interconexão. Portanto, não 

é uma musicateatro, mas a sua vertente.  

A música esteve presente no alicerce do experimento. Ela constituiu o trabalho. 

Essa estratégia composicional de Portas Abertas, a qual experimentei no próprio 

corpo, evidenciou sua potencialidade para o meu trabalho como atriz. Será essa 

estratégia potente para o ator e atriz no geral? Essa pergunta foi levantada numa 

roda de conversa e é justamente nessa trajetória que venho buscando respostas. 

Todo o trabalho da musicalidade no ator e na atriz, considerado nas seções 

anteriores, busca alcançar, a partir da minha experiência, tal percepção e êxito. Por 

essa razão, numa pesquisa que não se esgota, trago para título dessa tese o termo 

Portas Abertas, que não se limitou apenas à designação do meu último experimento, 

mas que dá sentido a todo o trabalho e a todo o meu pensamento sobre o trabalho 

de voz e musicalidade nas artes cênicas. 
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CONCLUSÃO 

 

Foram muitas as indagações que surgiram na caminhada e na construção da 

escadaria deste doutorado. Questões que me desafiaram, dúvidas nas escolhas e 

incertezas/indefinições próprias de todo e qualquer processo criativo que só vão 

apontar um “sentido de descoberta”, após ultrapassar o despenhadeiro e caminhar, 

inclusive com medo, por toda a escuridão de não saber aonde chegar. Quando 

encontro esse sentido, algo conclui-se e portas abrem-se para novas caminhadas; 

para novas possibilidades de entradas em novas escuridões, sem saber ao certo 

para onde elas me levarão. Nessa caminhada, que é individual no coletivo, subi 

alguns degraus, dei continuidade à construção da escadaria, até, um dia, chegar à 

estrela. A estrela sou eu, e todos/as que percorreram essa trilha, em essência e 

verdade. 

O trabalho realizado e registrado nessa tese é mais um caminho; é como eu fiz, 

como eu faço e como busco me aprimorar para poder fazer diferente e melhor. Não 

é uma lei. Não é a única maneira. São indicações de como eu encontrei uma forma 

de trabalhar que pode talvez inspirar outras pessoas. É o que quis dividir com o 

mundo, por acreditar nesse caminho. Durante a tese, deparei-me com algumas 

metamorfoses e disse sim a elas, dando continuidade à trajetória. Foram 

metamorfoses importantes. Metamorfose no próprio projeto de tese; metamorfose do 

estar compositora-teatral-do-experimento-I para ser atriz-do-experimento-I; 

metamorfose da compositora-teatral-do-experimento-I para atriz-compositora-do-

experimento-II, metamorfose de V.H. em barata, abrindo portas. Em meio a 

metamorfoses, portas ainda permanecem abertas e outras tantas ainda estão por se 

abrir. 

Essas metamorfoses fizeram-me uma professora-artista-pesquisadora com mais 

experiência, o que me possibilitou grandes conquistas, percepções e certezas. Os 

experimentos me proporcionaram atestar um caminho a seguir. Considero que 

posso utilizar esse caminho percorrido na construção dos experimentos para o 

aprimoramento, a cada dia, do desenvolvimento de um trabalho de voz e 

musicalidade no ator e na atriz. Esse caminho me aponta, inclusive, 

desdobramentos de si mesmo. Durante a escrita final dessa tese, tive a 

oportunidade de participar da construção de uma cena do espetáculo Na Fila, da 
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Companhia de Teatro da UFBA, dirigido por George Mascarenhas, quando pude 

aplicar os princípios dessa pesquisa e, mesmo em somente dois encontros (20 e 27 

de setembro de 2017), atestar sobre o potencial de trabalho que posso vir a 

desenvolver com o que aprendi na investigação dessa tese. 

Como resultado dessa pesquisa, percebo que a música contemporânea vem a 

somar ao trabalho de voz e musicalidade no ator/atriz e é uma forma de acessar a 

voz-música presente em cada um de nós. Características de rupturas e dissonâncias 

por ela provocadas ajudam o ator/atriz a descobrir novas formas de se colocar em 

ação e em situação no corpo/voz no espaço/tempo. Os experimentos foram a 

realização de uma proposta de trabalho com a musicalidade como estímulo. Uma 

musicalidade aqui proposta de forma ampla, na qual tudo pode vir a ser música, se 

construída nesse intuito. É sobre essa musicalidade que esta tese se debruça. Por 

meio da musicalidade, construir composições, cuja raiz seja o teatro. O ator-

compositor e a atriz-compositora da obra construída têm como material de trabalho 

sua voz/corpo (voz-gesto, voz-silêncio, voz-ruído, voz-canto, voz-palavra, voz-

música...), no espaço/tempo. Posso valer-me de um texto semântico ou não. Posso 

valer-me de tudo da cena para compor a musicalidade que emana de si em atitude 

criacional. Para tanto, é uma voz-corpo-em-vida, que escuta ativamente e em estado 

de polifonia, que busca construir, com algo de dissonante, uma composição de um 

ator-compositor-contemporâneo – um Autor/ator?, uma Autora/atriz? A música é 

estímulo/força motriz e é actante/matriz de uma composição, cuja origem está no 

teatro, no ator e atriz. A obra produzida é teatro e é música. Deixo as portas entre 

essas duas artes abertas.  

Esse caminho pode até restringir-se a um meio de construção de modos de 

teatralidades mais contemporâneas, mas isso não impede que o ator-compositor-

contemporâneo, de alguma forma, amplie seu entendimento de um trabalho 

vocal/corporal e seu repertório sonoro para que aplique em processos de trabalho 

mais tradicionais de teatro. O ator e a atriz desenvolvem-se como uma linha 

melódica em meio a outras tantas vozes da cena. 

Com relação aos desdobramentos que me foram apontados nessa trajetória, abordo 

aqui algumas perspectivas para uma continuidade de trabalho após finalização deste 

doutorado. Quero investigar a criação de um trabalho, no qual toda a trilha seja 

cantada ao vivo pelos atores e atrizes a partir de partituras vocais/corporais oriundas 
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da exploração da voz-música, sendo eles os músicos da cena. Pretendo ainda 

desenvolver as composições que podem ser extensão do trabalho construído em 

Metamorfoses como o exemplo que sugeri na composição de a Menina e suas 

ideias e o Menino e suas gaiatices. Posso promover outros workshops para 

processos criativos de composições que tenham várias linhas de ação como, por 

exemplo, incluir o texto-palavra já como um elemento para a criação desde o início 

do processo. Dessa forma, posso experimentar um mesmo texto para todos os 

atores e atrizes em um momento e, em outro, experimentar textos diversos. Posso 

optar por desconstruir o texto ou não. Posso, ainda, trabalhar o ator/atriz que vem 

construindo um texto e uma cena por um viés mais tradicional de teatro e lançá-lo na 

proposta da atonalidade para que ele possa experimentar o mesmo texto/cena a 

partir da música contemporânea e, dessa forma, possa encontrar algum “sentido de 

descoberta” a ser incorporado na cena em questão. Há diversos caminhos e estes 

são somente alguns deles. 

Pretendo ainda colocar em cena o experimento Portas Abertas. Trabalhá-lo para que 

possa levá-lo ao público em geral. Quando o fizer, penso, em algum momento do 

espetáculo, trabalhar com a desconstrução do texto de Lispector de forma que ele 

apareça sem o seu entendimento lógico das palavras, numa construção somente 

musical das mesmas. A desconstrução como possibilidade de criação e recriação. 

Outro projeto será construir um outro espetáculo inteiramente baseado na música 

contemporânea, sem fazer uso do tonalismo. Ou incluir músicas já existentes ou ter 

uma composição original. 

Como estratégia metodológica de introdução do aluno e da aluna no universo da 

música contemporânea, a partir do canto do corpo/voz, utilizo-me da música Panda 

Chant para esse fim. Pretendo, portanto, criar um canal de colaboração de 

compositores para fomentar a criação de músicas na mesma linha composicional de 

Panda Chant para que novos repertórios surjam como possibilidade de trabalho 

nesse propósito. No entanto, intento, ainda, aprimorar meus conhecimentos para 

desenvolver, em mim, essa possibilidade de composição, a partir da estratégia 

composicional, tratada nessa tese, quando do experimento I.  

O estímulo dos experimentos desta tese foi a música contemporânea. Trabalhei 

aspectos da musicalidade atonal para o desenvolvimento da polifonia no âmbito do 

teatro, da concepção de que tudo pode vir a ser música (se construído nesse 
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intuito), dos timbres e materiais sonoros distintos, da escuta, da experimentação 

vocal. No entanto, ao longo da investigação, percebi que a música em geral pode 

ser o disparador para a criação. Músicas de outras culturas, por exemplo – a 

japonesa, a do oriente médio, entre outras, podem servir de estímulo para a 

exploração vocal/corporal em busca da voz-música, de forma a, pelo estranhamento, 

possibilitar o ator/atriz acessar diferentes registros e ações vocais. Voltar-se, 

inclusive, para a pesquisa e exploração vocal/corporal com músicas de nossos 

ancestrais, como as indígenas e africanas, pode trazer para o ator e atriz potente 

material para a experimentação. 

A ideia é utilizar, por meio da escuta, músicas contemporâneas ou outras de 

diversas culturas e povos para apreendê-las pelo viés da “técnica de aculturação”, 

como nos define Barba. Tal técnica “torna artificial (ou, como se costuma dizer, 

‘estiliza’) o comportamento do ator-dançarino, mas, ao mesmo tempo, cria outra 

qualidade de energia” (BARBA; SAVARESE, 2012, p.228); ativa o nível pré-

expressivo do ator e da atriz e distorce o que aparece para recriar sensorialmente de 

um modo mais surpreendente (BARBA; SAVARESE, 2012, p.229). Acredito que 

posso conquistar com a exploração da voz-música tal nível pré-expressivo do ator e 

da atriz. 

No que concerne ao que foi experimentado com respaldo da música 

contemporânea, mantenho firme a percepção de que a música contemporânea pela 

sua característica inata de experimentalismo e pela sua imprevisibilidade permite ao 

ator/atriz não saber seu desenlace e, com isso, fazer com que ele/a siga também o 

caminho do inusitado e experimente em seu corpo/voz lugares que talvez, sem o 

estímulo, ele/a não acessasse. A música contemporânea trabalha a voz de maneira 

inusitada; fora do padrão esperado. É disso que se trata. A desconstrução como 

possibilidade de criação. Permite a livre criação. Traz abertura para ouvir e criar. 

Possibilita a entrada em labirintos vocais de descobertas. 

Os experimentos foram duas experiências que me fizeram legitimar uma forma de 

trabalho e uma estratégia de composição de uma obra. Uma na condução de atores 

e atrizes e outra na própria condição de atriz. Passou pela minha pele o 

aprendizado, a experimentação e a criação. Isso me dá a segurança de trabalhar na 

condução de alunos/atores/atrizes a partir dessas experimentações. Uma poiésis 

que tem, em si, uma estética. Neste trabalho, está presente uma laboração dos 
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cinco princípios que considero fundamentais para o treinamento da voz e 

musicalidade no ator e atriz – a voz-corpo-em-vida, a escuta ativa, a polifonia, a 

atitude criacional e a dissonância. Quando trabalho a música em sala de aula e 

trabalho o corpo/voz na música, o ator e a atriz passam a se apropriar mais dela e a 

desenvolver uma musicalidade interna que torna a cena mais musical. 

Portanto, meu trabalho vai amadurecendo com o passar dos anos e com a 

experiência. Inclusive, não existem receitas e, eu mesma, daqui a alguns anos, 

posso estar redimensionando tudo o que considero hoje como essencial. Descartar 

algumas escolhas; encontrar outros meios; enfim, é um caminhar. Às vezes, faço 

coisas que só mais tarde enxergarei algum sentido ou conexão. Ou, no dizer de 

Clarice Lispector, “só mais tarde teria uma profunda falta de sentido”, e é justamente 

isso: “o que parece falta de sentido – é o sentido” (2009, p.34). A minha arte, que 

veio de uma trajetória à abertura e ao entrecruzamento de dramaturgias e 

linguagens, é a minha “falta de sentido” e é nela que acredito. A arte possibilita-me 

voar alto como a pipa no céu. Através dela, sendo-me essência e verdade, faço-me 

estrela. 
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APÊNDICE A – Partitura/roteiro de Metamorfoses de uma turbulência externa 

 
Vinicius Amaro 
Colaboração de Vica Hamad no processo criativo  

 
 

Metamorfoses de uma 
Turbulência Externa 

[Composição (peça-roteiro) para sete atores] 

 

 

Em três movimentos interligados: 

I - Retração (pálpebra) 

II - Estase 

III – Reclusão 
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Metamorfoses de uma Turbulência Externa 

[Composição (peça-roteiro) para sete atores] 

 

Em três movimentos interligados: 

I - Retração (pálpebra) 

II - Estase 

III - Reclusão 

Contextualização: 

A obra se passa no íntimo consciente de um ser qualquer, de um lugar qualquer 

(distante e diferente de qualquer perspectiva terrenoocidental), que, ao abrir 

vagarosamente os olhos, como um lapso de distração em um processo meditativo, 

se depara com uma realidade (ou, talvez, ilusão) onde homens e mulheres, imersos 

num modo de vida aparentemente sem gravidade, extravasam suas frustrações, 

anseios e cicatrizes. O ser em questão é incapaz de atribuir juízo, interferir no que 

vê ou sentir algum tipo de sentimento, pois, de alguma maneira, nada para ele é 

desconhecido. Como gesto de sabedoria e humildade, tudo que lhe restou, diante do 

que foi vivenciado, não passou de um 'fechar de olhos' vagaroso, como magnético 

retorno ao ponto interrompido, dando, assim, sequência ao seu caminho quase 

inerte.    

 
Características gerais dos movimentos:  

I - Retração (pálpebra): transformação de pequenos gestos individuais de cada ator, 

que contagiam os outros atores, formando uma textura 'micropolifônica' e criando um 

grande gesto, em geral, crescente, de pouco para muito movimento, atividade e 

som. 

II - Estase: interação entre as 'partituras' individuais de cada ator, criando texturas 

sonoro-visuais onde fiquem claras as noções de planos principais e de 

acompanhamento. Nesta seção, o gesto geral é pouco progressivo e, nesse sentido, 

as cenas e sons são mais importantes do que como elas se desenvolvem. 

III - Reclusão: figuração retrógrada ao primeiro movimento. Isto é, uma 

transformação de gestos e sons (dos atores) no sentido geral de uma neutralização, 
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tudo vai ficando cada vez menos denso e tendendo ao nada, salvo alguns desvios 

de direção propositais.    

Catálogo dos gestos ('partituras corporais' individuais de cada ator): 

OBS: As 'partituras corporais' individuais de cada ator foram desenvolvidas em uma 

atividade ministrada por Vica Hamad, onde os atores foram submetidos à escuta de 

músicas de concerto contemporâneas diversas e, com esse estímulo, criaram gestos 

corpóreo-sonoros de larga escala. Cada ator criou uma média de cinco gestos, que 

foram registrados individualmente em vídeo. Os que foram utilizados na composição, 

designados por 'Px' (onde 'P' significa partitura e 'x' o número relativo à ordem de 

apresentação no vídeo), serão explicados, sucintamente, como meio de referência.   

Partituras de Claudinei: 

P3: ajoelhar-se ao chão, passando as mãos com força no pescoço, criando 

expressões e sons de dor; 

P4: assobiar ajoelhado no chão, de cabeça baixa, olhos fechados e apontando para 

algo que ninguém ver; 

P5: caminhar incisivamente em círculos como se fosse um colonizador inglês; 

P6: caminhar quase saltitante em círculos, como se fosse uma garota vaidosa 

"metida a besta". 

Partituras de Diego: 

P1: caminhar em círculos, mais ou menos saltitando e com certo descontrole mental, 

produzindo sons vocais em "glu-glu-glu";  

P2: caminhar assobiando sutilmente, como se estivesse em uma floresta procurando 

um passarinho; 

P3: mover-se entoando vocalizes completamente aleatórios, apontando os dedos 

para algo que ninguém consegue ver;  

P4: uivar ao chão como se fosse um lobo encarnado; 

P5: desenvolver melodias vocais, quase cantadas, como se fosse um bêbado 

amante de blues. 

Partituras de Eduardo: 
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P1: andar com poucas expressões, com o indicador da mão direita apontado para 

cima e produzindo sons vocais de bip, como se fosse um sintonizador ambulante;  

P2: dançar arrocha quase que introspectivamente;  

P3: caminhar como se estivesse em um ritual religioso; 

P4: correr em círculos deitado no chão produzindo gargalhadas volumosas; 

P5: contorcer-se mais ou menos ajoelhado, como se tivesse em meio a uma 

profunda náusea. 

Partituras de Elaine: 

P1: sacudir a cabeça fortemente, de pé, produzindo sons de bochecha;  

P2: imprimir ódio no olhar e em sons vocais, como se estivesse possuída pelo mal; 

P3: incorporar uma 'indígena' mais ou menos ajoelhada, em estado de sofrimento e 

submissão; 

P4: arrastar-se depressiva ao chão perguntando "tem alguém aí?"; 

P6: entoar vocalizes suaves, de joelhos, como se estivesse varrendo o solo com os 

cabelos. 

Partituras de Elisa: 

P1: movimentos sutis e colados ao chão, produzindo sons vocais em "xxxiii..."; 

P2: movimentos e gestos de um alguém alcoolizado, produzindo sons marcantes 

com a língua; 

P3: caminhar a passos curtos fazendo uma espécie de cochicho, como se fosse 

uma beata em uma procissão; 

P4: correndo contra as paredes produzindo uivos impactantes; 

P5: sons vocais em "prilim...", caminhando a passos curtos, quase saltitantes, como 

se estivesse em crise esquizofrênica;  

P6: passos descontrolados, como se estivesse bêbada, entoando batuques vocais 

em ritmo de samba-reggae.     

 

Partituras de Luísa: 
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P1: movimentos associados à ginástica aeróbica, incisivos e histéricos, como se 

fossem feitos por uma criança; 

P6: vocalize impreciso acompanhado com movimentos que lembram o ballet; 

P7: movimentos corporais e melodias vocais espalhafatosas, lembrando uma 

performance solista de uma cantora pop;  

P8: movimentos, sons e falas desequilibradas, que lembram uma usuária de crack 

completamente alucinada; 

P9: movimentos corporais e sons vocais facilmente associados a uma dançarina 

completamente pervertida. 

Partituras de Moara: 

P1: alisar o cabelo exageradamente e movendo os braços, tronco e pescoço, 

produzindo um som vocal em "xxxiii..."; 

P3: sufocar-se de pé a passos largos, aproveitando amplamente a área disposta, até 

cair no chão; 

P4: Sorrir, mais ou menos introspectivamente, arrastando-se pelo chão; 

P5: Engatinhar assobiando suavemente, como se estivesse procurando um animal 

perdido.   

   

PEÇA-ROTEIRO (em cenas enumeradas) 

OBS.1: o contágio dos gestos dos atores no primeiro e terceiro movimentos é 'viral' 

(quando indicado, ator se aproxima de seu parceiro e, a partir de então, este começa 

a imitá-lo). 

OBS.2: no primeiro movimento, os atores devem se concentrar num fluxo contínuo 

de pouco para muito som (do piano para o forte). No terceiro movimento, o oposto. E 

no segundo, algo adaptável à situação de cena, respeitando sempre a noção de que 

os gestos de acompanhamento não podem cobrir os gestos que são colocados 

como plano principal. 

OBS.3: o tempo de cada cena é indeterminado, mas deve-se levar em consideração 

que as mesmas não devem parecer saturadas na perspectiva do espectador.  
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OBS.4: "P" = partitura do ator (gesto individual formatado a partir do laboratório com 

Vica Hamad) 

I - Retração (pálpebra) 

CENA 1: Todos deitados ao chão levemente espaçados, desordenados e 

completamente paralisados. A partir de então, Elisa, dando vida a sua P1, começa a 

'infectar' o seu colega mais próximo, e este passa a imitar as ações dela. Nesse 

sentido, até o final da cena, todos devem estar fazendo basicamente o mesmo 

gesto, cada um no seu tempo. Tudo deve ser gradual e crescente, mas com pouco 

som. 

CENA 2: Moara (sentando-se) transforma a P1 de Elisa em sua P1. A partir desta 

nova partitura o contágio de gesto tem continuidade. Todos, progressivamente, 

devem ser 'infectados’ por esse novo 'vírus'. 

CENA 3: Elaine vai progressivamente se posicionando ao centro, entre todos os 

atores. Todos, olhando para ela, devem formar um círculo e facilitar a sua passagem 

e posicionamento. Quando ela for o foco das atenções, deve interpretar a sua P6. 

Ela deve continuar no centro e todos ao seu redor que, sem precisarem de sua 

aproximação, começam, gradualmente, a imitá-la.   

CENA 4: Moara interpreta a sua P5 e se aproxima no centro do centro do círculo 

'infectando' Elaine. A partir daí todos se aglomeram, cada ator indo ao centro por 

vez, e imitam o gesto de Moara.  

CENA 5: Claudinei se posiciona na frente de todos, no ponto médio do espaço, e 

interpreta a sua P3. No momento em que ele começa, todos devem ficar 

progressivamente em estátua. Depois de algum tempo, Eduardo, com P5, e Moara, 

com P3, deve, um de cada vez, formar um triângulo com Claudinei (Moara na 

esquerda e Eduardo na direita). 

CENA 6: Elaine sai da posição de estátua e, voltando a interpretar P6, dirige-se ao 

centro do triângulo formado por Claudinei, Moara e Eduardo. Ao chegar no centro, 

transforma a sua P6 em P1. A partir de então, os atores que estão fora do triângulo 

começam a imitar livremente Elaine e se posicionam ao redor do triângulo. Após 

uma média de um minuto, os formadores do triângulo também imitam a P1 de 

Elaine, formando um tutti em grande volume, até que sejam interrompidos e 

paralisados por um uivo de Diego, ao executar sua P4.     
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II - Estase 

CENA 7: Diego, a partir de P4, começa a uivar e todos os atores começam a se 

paralisar, seguindo-o com os olhos. 

CENA 8: Interpretando P8, Luísa vai se aproximando de Diego e, a partir de então, 

começa a dialogar com ele (os outros atores se mantêm paralisados, podendo fazer, 

apenas, pequenos e leves gestos). 

CENA 9: Aos poucos, Luísa vai transformando sua P8 em P1e assim convida a 

todos os atores, inclusive Diego e exceto Eduardo, a imitá-la.   

CENA 10: Eduardo sai de onde está e se posiciona na frente de todos, no ponto 

médio do palco e de frente para a plateia, e começa a interpretar a sua P2 

CENA 11: Enquanto os outros atores continuam imitando a P1 de Luísa, ela se 

direciona ao lado de Eduardo e desenvolve a sua P9. É importante que nessa cena 

dois planos fortes sejam mantidos, o principal com o dueto entre Eduardo e Luísa e 

o secundário com os outros atores imitando Luísa. A dinâmica de toda a cena deve 

ser equilibrada (o segundo plano não pode se sobrepor ao primeiro). 

CENA 12: Moara se direciona aos atores Eduardo e Luísa, e próximo a eles, se atira 

ao chão e interpreta a sua P4. No exato momento do impacto dela no chão, os 

outros quatro atores, que estão imitando a P1 de Luísa, entram em estado de 

estátua. 

CENA 13: Eduardo e Luísa vão, aos poucos, diminuindo suas movimentações, até 

que Eduardo também se atira ao chão e interpreta a sua P4, dialogando com Moara. 

CENA 14: Eis que surge Elaine com a sua P2 se direcionando para a frente do 

palco. No momento em que ela começa a interpretar essa partitura, todos os outros 

atores saem de cena levemente assustados. 

CENA 15: Elaine transforma, gradualmente, a sua P2 na P3. 

CENA 16: Claudinei entra em cena com a sua P5 se posicionando ao lado de Elaine. 

CENA 17: Claudinei interpreta sua P6 e começar a rodear Elaine, pondo-a no centro 

de uma circunferência imaginária. 
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CENA 18: Claudinei sai de cena e neste exato momento Elisa aparece e desaparece 

executando duas vezes a sua P4. Elaine permanece com a sua P3 e se prepara 

para fazer uma transição para a P4. 

CENA 19: Enquanto Elaine desenvolve a sua P4, Diego aparece em cena com a sua 

P5. 

CENA 20: Do lado oposto, Luísa aparece com a sua P7 e compõe um dueto com 

Diego. A interação entre eles dois deve ser o todo tempo enfatizada. Enquanto isso, 

Elaine permanece lá, isolada, e Elisa continua fazendo interrupções pontuais com a 

sua P4. 

CENA 21: Diego e Luísa saem de cena pelos lados contrários aos que entraram. E 

Elaine ainda permanece solitária com a sua P4 perguntado “tem alguém aí?”.    

CENA 22: Esta cena marca o desfecho do segundo movimento, caracterizado pelo 

acúmulo máximo de tensão, resultante da disposição simultânea dos gestos-

partitura mais fortes de cada ator (exceto Elaine que permanecerá com a sua P4 

perguntado “tem alguém aí?). Nesse sentido, os atores reaparecem um por vez: 

Elisa com a P4, Luísa com a P1, Moara com a P3, Diego com a P4, Claudinei com a 

P6 e Eduardo com a P1. Depois de algum tempo de saturação, todos saem de cena, 

de modo que a primeira a entrar (Elisa) é a primeira a sair e, assim, o último a entrar 

(Eduardo) é o último a sair. Elaine é a única a ficar em cena, executando a sua 

insistente P4. 

III – Reclusão 

CENA 23: Elaine transforma a sua P4 na P6 e os outros atores entram em cena, 

livremente, contagiados por ela e fazendo variações de seus sons e movimentos. 

CENA 24: Elisa e Eduardo vão dando vida as suas P6 e P3, respectivamente, quase 

que simultaneamente. Nesta cena haverá dois planos bem definidos: o principal, 

composto pelo diálogo entre Elisa e Eduardo, e o secundário, caracterizado pelos 

vocalizes regidos por Elaine (P6). Essa diferenciação entres os planos deve ser 

reforçada pelo controle de dinâmica dos atores. 

CENA 25: Elisa começa a dar vida a sua P5 e ‘contamina’, aos poucos, os outros 

atores, a começar por Eduardo, o único que estará de pé neste momento.   
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CENA 26: Eduardo incorpora, progressivamente, a sua P1 e os outros atores, por 

ordem de proximidade, começam a deixar de fazer a P5 de Elisa para imitá-lo.  

CENA 27: Claudinei se posiciona em um dos lados do palco e inicia a interpretação 

de sua P4, apontando os dedos para a direção de Luísa, que deve ir se direcionando 

ao lado extremo oposto. No momento em que Luísa já estiver posicionada 

(lembrando que ela e os outros atores, exceto Claudinei, ainda devem estar 

executando a P1 de Eduardo), os outros atores se direcionam ao centro do palco e 

vão, aos poucos, silenciando. 

CENA 28: Enquanto Claudinei continua apontando para Luísa, ela começa a 

transformar a P1 de Eduardo em sua P6. A partir de então, será estabelecido um 

jogo responsorial entre ela e os atores que estarão no centro do palco. Isto é, ela 

entoa um vocalize, silencia e os outros atores, juntos, repetem o que foi feito por ela 

e, logo após, silenciam. Esse gesto deve ser repetido mais de três vezes e com 

variantes melódicas. Enquanto isso, Claudinei continua executando sua P4.   

CENA 29: Elaine, posicionada no centro de todos, começa a interpretar a sua P2. 

Imediatamente, todos (inclusive Claudinei e Luísa) ficam paralisados e com o olhar 

focado nela. 

CENA 30: Subitamente, Diego executa a sua P1 e começa a contagiar os outros 

atores. Elaine deve continuar no centro fazendo a sua P2, até que seja, por último, 

contagiada pelo gesto de Diego (P1). 

CENA 31: Elisa começa, sozinha, a transformar a P1 de Diego em sua P2. Aos 

poucos ela começa a contagiar os seus parceiros de cena por ordem de 

proximidade. 

CENA 32: Diego incorpora, aos poucos, sua P3, que é imitada, espontaneamente, 

pelos outros atores. Os outros atores não podem abandonar o que estavam fazendo 

todos de vez. A transformação deve ser de um a um.  

CENA 33: Elisa começa a executar sua P3 e contagia, progressivamente, os outros 

atores. 

CENA 34: Diego dá vida a sua P2, que é, aos poucos, imitada pelos seus 

companheiros de cena.  
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CENA 35: Moara executa subitamente sua P3, e isso contagia os outros atores. O 

desfecho da P3 de Moara é marcado por uma queda forte ao chão. Esta, no 

contexto da cena, deve funcionar como um ato rítmico forte e exagerado. Nesse 

sentido, é necessário que haja certa sincronia na queda dos atores, caindo um 

imediatamente após o outro (por proximidade), como um efeito dominó. Sendo 

assim, quando todos estiverem executando a P3 de Moara, ela se direcionará, 

progressivamente, para o lado esquerdo da cena e, chegando lá, iniciará o processo 

das quedas, adicionando ao gesto um grito forte em glissando descendente (todos 

devem repetir exatamente a mesma coisa). 

CENA 36: Logo após as quedas, todos devem se manter completamente 

paralisados por uns 15 segundos. É interessante que cada ator apresente um 

desenho corporal distinto.    

CENA 37: Sutilmente, Elaine começa a se mover e dá vida a sua P6. Os outros 

atores começam a ser contagiados por ela até que todos sintonizam os mesmos 

gestos, sons e movimentos. 

CENA 38: Enquanto todos os atores estão a executar a P6 de Elaine, Elisa começa 

a interpretar a sua P1. Como previsto, todos os atores começam, espontaneamente, 

a imitá-la e, depois de algum tempo onde todos estão fazendo os mesmos gestos e 

sons, todos se agrupam mais ou menos no canto direito da cena e cada um vai, 

gradualmente, se desfalecendo ao nada, no que se refere aos sons e movimentos. 

CENA 39: Todos deitados ao chão, paralisados e com formas corporais similares, 

por uns 30 segundos. 

CENA 40 (FIM): Todos ficam de pé, desprovidos de qualquer intenção interpretativa, 

direcionam-se ao centro da cena e esperam os aplausos do público. 



307	

	

APÊNDICE B – Texto do experimento Portas Abertas: a paixão segundo V.H. 

 
PORTAS ABERTAS: 

a paixão segundo V.H. 

 
 

Baseado na obra A Paixão Segundo G.H.  

de Clarice Lispector e nas músicas Janelas Abertas n.°2 

de Caetano Veloso; Fé Cega, Faca Amolada e 

Testamento de Milton Nascimento; Flores Horizontais e 

Mais Simples de José Miguel Wisnik. 

 

 

 

 
Por Vica Hamad 

2017 
RECONHECIMENTO 
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(PARTITURA “modelagem”) 

(SURGE DE DENTRO DO APARTAMENTO PELO CORREDOR, FAZENDO A 

PARTITURA: COMO SE ESTIVESSE SE RECONHECENDO AO ESPELHO) 

 

Nunca havia deixado minha alma livre, e me havia organizado depressa em pessoa 

porque é arriscado demais perder-se a forma. Mas vejo agora o que na verdade me 

acontecia: eu tinha tão pouca fé que havia inventado apenas o futuro, eu acreditava 

tão pouco no que existe que adiava a atualidade para uma promessa e para um 

futuro. 

 

Sou: estar de pé diante de um susto. Sou: o que vi. Não entendo e tenho medo de 

entender, o material do mundo me assusta, com os seus planetas e baratas.  

 
 

ENTRADA NO DESCONHECIDO 
 

(COMEÇA O PIANO – UMA CITAÇÃO DE JANELAS ABERTAS n.°2) 

 

(PARTITURA “empurrar/puxar”) 

 

Entrei. Sei que entrei, sim.  

 

(ATRIZ ENTRA NO QUARTO) 

 

Mas assustei-me porque não sei para onde dá essa entrada. E nunca antes eu me 

havia deixado levar, a menos que soubesse para o quê.  

O que vi não é organizável. 

Por que é que ver é uma tal desorganização?  

 

Sim, eu poderia abrir as portas que dão pra dentro 

Percorrer correndo os corredores em silêncio 

Perder as paredes aparentes do edifício 

Penetrar no labirinto  
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O labirinto de labirintos 

Dentro do apartamento      (PIANO NÃO PÁRA) 

 

(PARTITURA “caminhar à procura”) 

 

---------- estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar 

a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o 

que fazer do que vivi, tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no 

que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não a saber 

como viver, vivi uma outra? 

 

Sim, eu poderia procurar por dentro a casa 

Cruzar uma por uma as sete portas, 

as sete moradas  

Na sala receber o beijo frio em minha boca  

Beijo de uma deusa morta  

Deus morto, fêmea língua gelada  

Língua gelada como nada               (PIANO NÃO PÁRA) 

 
 

LUCIDEZ 
 

O que me acontecia? Nunca saberei entender mas há de haver quem entenda. E é 

em mim que tenho de criar esse alguém que entenderá. 

 

(NA JANELA, VOZ NA AMPLIDÃO) 

 

Estou desorganizada porque perdi o que não precisava? 

 

Escuta, vou ter que falar porque não sei o que fazer de ter vivido. 

 

(ATRIZ VAI PARA A CADEIRA DE BALANÇO. PIANISTA FAZ UMA 

IMPROVISAÇÃO DO AGUDO PARA O GRAVE E FINALIZA NO MOMENTO EM 
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QUE A ATRIZ BATE O PÉ NO CHÃO E PÁRA DE SE BALANÇAR NA CADEIRA. 

COMEÇO DA CENA DO POLIRRITMO) 

 

Perdi alguma coisa que me era essencial, e que já́ não me é mais. Não me é 

necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me 

impossibilitava de andar mas que fazia de mim um tripé́ estável. Essa terceira perna 

eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive: 

apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar.  

 

(APÓS PALMA DA ATRIZ, PIANISTA RETOMA A MÚSICA JANELAS ABERTAS 

n.°2) 

 

Sim, eu poderia em cada quarto rever a mobília 

Em cada um matar um membro da família  

Até que a plenitude e a morte coincidissem um dia  

O que aconteceria de qualquer jeito 

Mas eu prefiro abrir as janelas  

pra que entrem todos os insetos  ⏐⏐ (PIANO PÁRA AQUI) 

 
 

TRANSFORMAÇÃO 
 
(PARTITURA “comer e devorar”) 

 

Eu a via toda, à barata.  

 

(COM A MÃO FACA, VAI EM DIREÇÃO AOS OLHOS DO PÚBLICO) 

 

Seriam salgados os seus olhos?  

 

Se eu os tocasse - já que cada vez mais imunda eu gradualmente ficava - se eu os 

tocasse com a boca, eu os sentiria salgados?  
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Não, não havia sal naqueles olhos. Eu tinha a certeza de que os olhos da barata 

eram insossos. [...] Para o sal eu estava pronta, para o sal eu toda me havia 

construído. Mas o que minha boca não saberia entender - era o insosso. 

 

(PIANO – CLUSTER NA REGIÃO GRAVE) 

(METAMORFOSEANDO-SE EM BARATA) 

 

Eu, corpo neutro de barata, eu com uma vida que finalmente não me escapa pois 

enfim a vejo fora de mim - eu sou a barata, sou minha perna, sou meus cabelos, sou 

o trecho de luz mais branca no reboco da parede, sou cada pedaço infernal de mim - 

a vida em mim é tão insistente que se me partirem, como a uma lagartixa, os 

pedaços continuarão estremecendo e se mexendo. Sou o silêncio gravado numa 

parede, e a borboleta mais antiga esvoaça e me defronta: a mesma de sempre. De 

nascer até morrer é o que eu me chamo de humana, e nunca propriamente morrerei.  

 
 

RENASCIMENTO 
 

(PARTITURA “bebê”) 

(PIANISTA ENTRA FAZENDO MENÇÃO À MÚSICA TESTAMENTO, TOCADA NA 

REGIÃO AGUDA DO PIANO) 

 

Um dia joguem minhas cinzas na corrente desse rio. E plantem meu adubo na 

semente de meu filho. 

 

Juntem todas minhas cinzas 

Ao poema desse rio 

E plantem meu adubo 

Na semente de meu povo 

Cuidem bem de meu esposo 

Do amigo, do ninho 

E do presente que foi prometido 

Pro ano seguinte 
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Na reserva desse índio 

Clamo forte por um rio 

Soprem meus sentidos 

Pela vida de meu filho 

Cuidem bem de minha casa 

Tão cheia, meninos 

Tome conta de aquilo tudo 

Em que acredito 

 

Porque não quero mais sequer a concretização de um ideal, quero é ser apenas 

uma semente. 

 

(MÚSICA ACABA AQUI – VAI FICANDO STACATTO ASSIM COMO A ATRIZ, EM 

STACATTO, VAI DESCENDO AO CHÃO) 

 

 
COLO/CUIDAR-SE 

 
(PARTITURA “pintura/desenho”) 

(CHÃO. DESENHO DE GIZ) 

 

Entregar-me ao que não entendo será pôr-me à beira do nada. Será ir apenas indo, 

e como uma cega perdida num campo. Essa coisa sobre natural que é viver.  

 

(PIANISTA COMEÇA A INTRODUÇÃO DA MÚSICA MAIS SIMPLES) 

 

 É sobre-humano viver. É sobre-humano amar, sentir, doer, gozar, ser feliz. 

 

É sobre-humano viver 

E como não seria 

Sinto que fiz esta canção em parceria 

Com você           (PIANO PÁRA) 

 

(PARTITURA “medo assustado”) 
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Estou tão assustada que só poderei aceitar que me perdi se imaginar que alguém 

me está dando a mão.  

Segura a minha mão, segura a minha mão, segura a minha mão, porque sinto que... 

 

(PIANISTA DÁ O ACORDE – MAIS SIMPLES) 

 

É sobre-humano amar 

'cê sabe muito bem 

É sobre-humano amar, sentir, 

Doer, gozar 

Ser feliz 

Vê que sou eu quem te diz 

Não fique triste assim 

É soberano e está em ti querer até 

Muito mais 

A vida leva e traz 

A vida faz e refaz 

Será que quer achar 

Sua expressão mais simples? 

Mas deixa tudo e me chama 

Eu gosto de te ter 

Como se já não fosse a coisa mais humana 

Esquecer 

É sobre-humano viver 

E como não seria                  (PÁRA EM SUSPENSÃO) 

 

 
RETORNO À ANGÚSTIA 

 
(PARTITURA “bicho” e “sofrimento sussurrado”) 

 

O que é que me havia chamado: a loucura ou a realidade?  
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Todo caso de loucura é que alguma coisa voltou. Às vezes a vida volta. A vida leva e 

traz. A vida faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples? 

 

Isto é a loucura, pensei de olhos fechados. Mas era tão inegável sentir aquele 

nascimento de dentro da poeira - que eu não podia senão seguir aquilo que eu bem 

sabia que não era loucura, era, meu Deus, uma verdade pior, a horrível.  

 

(ATRIZ CORRE PELA SALA, TOTALIZANDO TRÊS GIROS) 

 

 
EXPOSIÇÃO DAS DORES 

 
(PARTITURA “arrancando as tripas”) 

 

“Grite”, ordenei-me quieta. “Grite”, repeti-me inutilmente com um suspiro de profunda 

quietude.  

 

Se eu der o grito de alarme de estar viva, em mudez e dureza me arrastarão pois 

arrastam os que saem para fora do mundo possível, o ser excepcional é arrastado, o 

ser gritante.  

 

É que eu não estava mais me vendo, estava era vendo. Toda uma civilização que se 

havia erguido, tendo como garantia que se misture imediatamente o que se vê com 

o que se sente, toda uma civilização que tem como alicerce o salvar-se - pois eu 

estava em seus escombros. Dessa civilização só pode sair quem tem como função 

especial a de sair: a um cientista é dada a licença, a um padre é dada a permissão.  

 

(PIANISTA ENTRA COM A INTRODUÇÃO DA MÚSICA FLORES HORIZONTAIS)  

 

Mas não a uma mulher que nem sequer tem as garantias de um título. E eu fugia, 

com mal-estar eu fugia. (INTERCALAR ESSAS FRASES NA MÚSICA) 

 

Flores Horizontais, 

flores da vida                                      Não a uma mulher 
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flores brancas de papel,                     Que nem sequer tem garantias 

da vida rubra de bordel,       

flores da vida                                      Nem sequer tem títulos 

afogadas nas janelas do luar 

carbonizadas de remédios, ta...   

 

(PAUSA NO PIANO – CITAÇÃO VOCAL DA MÚSICA DE MONK MADWOMAN’S 

VISION) 

 

Ah Ah Ah Ah Ah....          

 

(ACORDE) 

escuras flores puras, putas, suicidas, sentimentais. 

Flores horizontais.                              Mas não a uma mulher que nem sequer... 

Que rezais? 

 

Flores Horizontais,                                            ah, ah 

flores da vida                                                     ah, ah 

flores brancas de papel,                                    Com mal estar 

da vida rubra de bordel,       

flores da vida                                                     E eu fugia 

afogadas nas janelas do luar 

carbonizadas de remédios, tapas, pontapés 

escuras flores puras                                           Mas não a uma mulher que nem 

sequer tem as garantias de um título. E eu fugia, com mal-estar e eu fugia, com mal-

estar e eu fugia, com mal-estar e eu fugia.  

 

(PAUSA NO PIANO NESSA REPETIÇÃO DO “E EU FUGIA” E DEPOIS RETOMA) 

 

Que rezais? 

 

Com Deus me deito. 

Com Deus me levanto.       (PIANO CONTINUA) 
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(PARTITURA “arrancando as tripas”) 

 

Eu sabia que estava me despedindo para sempre de alguma coisa, alguma coisa ia 

morrer. 

 

“estou pedindo socorro”. 

 

Ocorreu-me então que eu não tinha contra o que pedir socorro. Eu não tinha nada a 

pedir. 

 

Eu estava entendendo que “pedir” eram ainda os últimos restos de um mundo 

apelável que, mais e mais, se estava tornando remoto.  

 

 
CONEXÃO COM O DIVINO 

 
Com Deus me deito. 

Com Deus me levanto. ⏐⏐ (PIANO ACABA AQUI) 

 

 

(LADAINHA) 

Santa Maria, mãe de Deus, ofereço-vos a minha vida em troca de não ser verdade 

aquele momento de ontem. A barata com a matéria branca me olhava. Não sei se 

ela me via, não sei o que uma barata vê. Mas ela e eu nos olhávamos, e também 

não sei o que uma mulher vê.  

 
(PIANO ENTRA ANUNCIANDO A MÚSICA FÉ CEGA, FACA AMOLADA. VAI DO 

AGUDO PARA O GRAVE NUMA ESCALA BEM ALEATÓRIA, TRAZENDO NOTAS 

SOLTAS EM OUTRAS ALTURAS NO MEIO DA DESCIDA) 

 
 

CONSTATAÇÃO DO INEVITÁVEL 
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Não podia mais negar. Não sei o que é que eu não podia mais negar, mas já não 

podia mais. E nem podia mais me socorrer, como antes, de toda uma civilização que 

me ajudaria a negar o que eu via.  

 
 

FÉ DE QUE TUDO VAI DAR CERTO 
 

Agora não pergunto mais pra onde vai a estrada. (FIM DO PIANO QUE 

ACOMPANHOU EM FORTE INTENSIDADE A FALA DA ATRIZ DO AGUDO PARA 

O GRAVE) 

 

Quando se realiza o viver, pergunta-se: mas era só isto?  

 

(ATRIZ REPETE ESSA PERGUNTA EM CINCO FORMAS REFERENTES A CINCO 

MOMENTOS ANTERIORES DO EXPERIMENTO. COMO SE V.H. SE 

PERGUNTASSE A MESMA COISA EM MOMENTOS DIFERENTES DE SUA 

TRAJETÓRIA D’ALMA) 

 

E a resposta é: não é só isto, é exatamente isto.  

 

(DIRIGE-SE À CADEIRA COM MUITA TRANQUILIDADE) 

 

(PARTITURA “tagarelice”) 

 

Com a confiança de pertencer ao desconhecido... (pois só posso rezar ao que não 

conheço e só posso amar à evidência desconhecida das coisas, e só posso me 

agregar ao que desconheço), o mundo independia de mim - esta era a confiança a 

que eu tinha chegado: o mundo independia de mim, e não estou entendendo o que 

estou dizendo, nunca! nunca mais compreenderei o que eu disser. Pois como 

poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim? como poderei dizer senão 

timidamente assim: a vida se me é. A vida se me é, e eu não entendo o que digo. E 

então adoro. 
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(PIANISTA COMEÇA, DO MEIO PARA O FINAL DA FALA ACIMA DA ATRIZ, A 

MÚSICA FÉ CEGA, FACA AMOLADA) 

 

Agora não pergunto mais pra onde vai a estrada 

Agora não espero mais aquela madrugada 

Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca amolada 

O brilho cego de paixão e fé, faca amolada 

 

(ESSA ESTROFE MAIS LENTA) 

Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo 

Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo 

Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar faca amolada 

Irmão, irmã, irmã, irmão de fé faca amolada 

 

Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia  

Beber o vinho e renascer na luz de todo dia  

A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca amolada 

O chão, o chão, o sal da terra, o chão, faca amolada 

 

Deixar a sua luz brilhar no pão de todo dia 

Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia 

Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser muito tranquilo 

O brilho cego de paixão e fé, faca amolada 

 

(NA REPETIÇÃO FINAL DE “FACA AMOLADA”, PIANISTA FINALIZA ANTES DA 

ATRIZ QUE CONTINUA E FINALIZA NA SEQUÊNCIA EM RESPOSTA AO PIANO) 

(ATRIZ SAI, NO ÚLTIMO VERSO DA MÚSICA, PELO CORREDOR POR ONDE 

ENTROU). 
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ANEXO A – DVD v.1 e DVD v.2 




