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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objeto a reflexão sobre a improvisação como 

procedimento criativo no espetáculo teatral Dias de Folia. O interesse em observar e 

construir reflexões sobre este espetáculo, que tem os atores como co-criadores, 

impulsionou a análise do percurso da criação, identificando as escolhas feitas para 

chegar à produção da obra artística. A escolha da Teoria da Formatividade, a partir dos 

estudos do filósofo italiano Luigi Pareyson (1997), como ponto de mirada, se dá pelo 

fato de que esta teoria analisa a obra de arte como a tentativa de dar forma a uma ideia, 

como uma invenção que se realiza enquanto é criada, e é no por-fazer que se dão as leis 

desse fazer. O olhar sobre o processo criativo permitiu refazer o percurso, identificando 

as leis que nortearam esta criação, algo que se pode ver com clareza depois que a obra é 

dada como pronta. Por tratar-se de um espetáculo teatral que tem como via criativa a 

improvisação, e que não parte de um texto dramático, mas do movimento dos corpos e 

sua relação com o espaço e com a musicalidade das cenas propostas, Dias de Folia 

constitui uma obra artística que tem em seu processo criativo um foco de interesse e 

uma amostra de algo que, contemporaneamente, é recorrente no teatro brasileiro: o ator-

criador (também chamado de ator-compositor) e o seu trabalho realizado dia a dia, em 

sala de ensaio. Neste ambiente de discussão da arte como produção, onde o ator é 

agente dessa produção, e não apensas um intérprete das indicações de um texto 

dramático ou das idéias de um diretor, encontrei o pensamento de outros filósofos e 

artistas que vieram somar, trazendo suas contribuições na elaboração de um olhar sobre 

o processo criativo em artes, além de refletir, especificamente, sobre a improvisação 

neste contexto. Foram eles: Fayga Ostrower (1977), Suzanne Langer (2006), Edith 

Derdyk (2001), Matteo Bonfitto (2006 e 2009), Jean-Pierre Ryngaert (2009), Jacques 

Lecoq (2010), Yoshi Oida (2007), Keith Johnstone (1990), Sonia Machado de Azevedo 

(2009), Viola Spolin (2005), Renato Ferracini (2003), Dario Fo (2004), Josette Féral 

(1995) e Ariane Mnoukchine (2009). A Crítica Genética, a partir da obra Gesto 

Inacabado, Processo de Criação Artística (SALLES, Cecília Almeida, 2004), ofereceu 

um instrumental metodológico, no que tange a análise do processo criativo e as 

operações inerentes a ele. Nesta pesquisa, o espetáculo foi analisado do ponto de vista 

da atriz-pesquisadora, que também é atriz-criadora desta obra, na tentativa de identificar 

as leis (chamadas aqui de elementos fundamentais) que nortearam a criação, 

debruçando-se atentamente à improvisação como método de criação. 



 

Palavras chave: Teatro, Improvisação, Musicalidade, Ator-criador, Processo criativo. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research has as its object the creative process of theatrical spectacle Dias de Folia, 

held in Salvador, Bahia, in 2010. The interest in observing and reflecting on this 

composition, which has the actors as co-creators, boosts the analysis of  the creation 

course, identifying the choices made to reach the final result of the work. The choice of 

the Theory of Formativeness, from studies of the Italian philosopher Luigi Pareyson 

(1997), as a point of gaze, is given by the fact that it analyzes the work of art as an 

attempt of shaping an idea, like an invention that is realized while being made, and is in 

the "being done" that you find the laws of doing. The look on the creative process 

allows for redoing the route identifying the laws that coordinated and underpinned this 

creation, something that can be seen more clearly after the work is given as done. Since 

it is a play which has improvisation as means of creation, and which does not start from 

a text but from the movements of the bodies and their relationship with the space and 

the musicality of the proposed scenes, Dias de Folia becomes an artistic work which 

has in its creative process a focus of interest and a sample of something that is recurrent 

in contemporary Brazilian theater: the actor-creator (also referred to as actor-composer) 

and their their work done day by day in the rehearsal room. In this environment of 

discussion of art as production, where the actor is an agent of this production, and not 

just an interpreter of the indications of a dramatic text or the ideas of a director, I found 

the thought of other philosophers and artists who were added, bringing their 

contributions in developing a glimpse into the creative process in art, in addition to 

thinking, specifically, about the improvisation in this context. They were: Fayga 

Ostrower (1977), Suzanne Langer (2006), Edith Derdyk (2001), Matteo Bonfitto (2006 

e 2009), Jean-Pierre Ryngaert (2009), Jacques Lecoq (2010), Yoshi Oida (2007), Keith 

Johnstone (1990), Sonia Machado de Azevedo (2009), Viola Spolin (2005), Renato 

Ferracini (2003), Dario Fo (2004), Josette Féral (1995) and Ariane Mnoukchine (2009). 

The Genetic Criticism, from the work Gesto inacabado, processo de criação 

artística (SALLES, Cecília Almeida, 2004), comes to offer methodological tools when 

it comes to the analysis of the creative process and operations inherent to it. In this 

research the performance is analyzed from the perspective of the researcher, who is also 

an actress-creator of the work, in an attempt to identify the laws that guided the 

creation, and will focus more closely on the most remarkable of them: improvisation as 

means of creation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Há muitas portas de entrada para o teatro. A experiência de assistir a um 

espetáculo teatral por primeira vez pode e costuma guiar um possível novo encontro 

com essa arte. O teatro descoberto na infância é palco das histórias que marcam o 

entendimento da realidade. A criança em seu jogo simbólico experimenta o teatro 

diariamente. Quando assiste, é tomada por aquela experiência de forma total, é 

transportada para a fantasia proposta pelos atores. Há também pessoas que descobrem o 

teatro na fase adulta, e outras tantas que, por terem visto algo que não as agradou, nunca 

mais retornam. 

Nas minhas andanças teatrais, tenho me convencido, a cada dia, que a grande 

experiência é estar no palco, ou apenas numa sala de aula, ou sala de ensaio, vivendo o 

teatro na própria carne. Quem vê de fora e se imagina dentro e, num ato de coragem se 

permite experimentar, este sim terá um vínculo forte com o jogo teatral, este sim foi 

tomado “pela coisa”. 

O teatro me tomou ainda na infância e tornou-se um costume, um deleite, um 

vício. Cada espetáculo visto na infância terminava com subidas ao palco, para 

inspecionar o cenário, ver os atores de perto, sentir seu cheiro, ver seus figurinos suados 

e descobrir os segredos das coxias e camarins. Tive a sorte de ter pais que me 

proporcionavam esses passeios. Amigos e conhecidos que viviam desse ofício também 

me levaram para espetáculos e ensaios. Aos sete anos já estava eu no Grupo Fantasia, 

dirigido por Hilda Figueiredo, na Escola Experimental. Assim comecei a ser também 

atriz e representar esse segredo, essa linguagem que só quem vive de dentro sabe 

mesmo do que se trata. 

Retomo a gênese para localizar também o meu olhar sobre o trabalho do ator. 

Por muito tempo enxerguei apenas o ator e a sua presença, e não me lembro quando 

entendi que existia um texto escrito, ou um diretor que conduzia aquela criação. Assim 

que descobri, escrevi eu mesma uma peça de teatro e experimentei dirigi-la tendo 

minhas primas como atrizes, e assim fiz o que muitos fazem: adentrei o teatro pela sua 

produção, pela necessidade de torná-lo real, realizável, independente das funções a 

serem desempenhadas. O teatro na sua urgência de acontecer, o teatro e a sua força 



11 
 

própria de se fazer existir, e fazer com que cada um e todos assumam as funções 

necessárias para que ele encarne. 

No início era o ator. 

Essa verdade carrego comigo há vinte sete anos de teatro e acho que tudo o mais 

está a serviço desse ator. O ator, ser inseguro, carente de olhares, de palavras e gestos de 

aprovação e de um diretor paternal que lhe diga o que fazer e se está bem feito, vem 

acordando nos últimos anos e tornando-se um ator-criador. Eu, ainda criança, vi apenas 

o ator ali, e sua capacidade de materializar histórias e emoções, sem me dar conta de 

quem mais estaria envolvido nesta criação. 

Nesta trajetória de vinte e sete anos de teatro, desempenhei o papel de atriz, 

dramaturga, diretora, maquiadora, figurinista, produtora, educadora. Fiz teatro com as 

crianças, fui professora de adolescentes, coordenei grupos de alunos atores e não-atores, 

experimentei a linguagem em muitos espaços e realidades diferentes. E sempre foi o 

jogo teatral, o universo do ator e o seu imaginário que me fascinaram.  

Desde que me envolvi com o ofício do teatro, ainda na infância, venho me 

perguntando o que é o teatro para mim, por onde ele me fisga, qual a minha percepção 

dele. Estou há 27 anos envolvida neste universo, passei por algumas funções diferentes, 

e tento observar o tema a partir de pontos de vista diversos.  

A presente pesquisa me colocou no lugar de observar um processo no qual estive 

como atriz, mas que alimentou o meu olhar e a minha curiosidade de professora e 

diretora. O processo vivido semeou em mim o desejo de continuar as minhas 

experimentações em improvisação, linha de trabalho que sempre me conduziu, que 

sempre foi o meu foco de interesse. 

Tive a oportunidade, na década de noventa, de trabalhar com o diretor alemão 

Volker Quandt, que veio, a convite no Goethe Institut, montar um espetáculo em 

Salvador, em 1992. O grupo do qual eu fazia parte, o Nossacara, dirigido pela atriz 

Maria Eugênia Millet, foi escolhido do Volker para participar da montagem O Rei do 

Trono de Barro, uma adaptação de Hamlet de Shakespeare. Volker desenvolve uma 

pesquisa em Teatro Esporte, baseada nos estudos de Keith Johnstone, sobre o qual 

falarei na terceira seção deste trabalho. Desde este encontro com Volker, portanto, me 



12 
 

aproximei de um estudo sistematizado da improvisação, seus jogos e pressupostos, algo 

que eu conhecia apenas intuitivamente. 

Em 1995 fui a Paris estudar Mímica Corporal Dramática na École L´Ange Fou, 

com discípulos de Etienne Decroux. As aulas consistiam em técnica e longos exercícios 

de improvisação. Em 1999 fiz o Retiro de Clown, curso intensivo ministrado pelo Lume 

(Grupo de Pesquisa e Prática da Arte do Ator/ Unicamp), onde a técnica de Clown era 

transmitida numa vivencia intensa, ao longo de dez das, onde ficamos, dezessete atores, 

isolados numa casa, sem quase nada poder falar. 

Acredito que a prática dessas técnicas culminou, para mim, no crescente 

interesse em pesquisar as possibilidades de improvisação com ênfase no corpo e no 

silêncio. A presente pesquisa constitui o relato de uma experiência que combinou esses 

elementos, e que me deu a oportunidade de praticar essa linha expressiva. 

Os momentos de sala de ensaio, enquanto montávamos o espetáculo Dias de 

Folia, foram para mim momentos de experimentação prática e de elaboração de 

questões que me trouxeram respostas e me fizeram formular novas perguntas. O 

caminho de uma experimentação com foco na ação, dos jogos de improvisação, no 

teatro gestual, das pontes com o teatro-físico e a dança-teatro surgiu para mim como 

uma possibilidade de experiência criativa e um espaço de reflexão sobre o trabalho do 

ator. E é isso que venho compartilhar com vocês. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta investigação, de caráter teórico-prático, está inserida na linha de pesquisa 

Poéticas e Processos de Encenação, do Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas, 

da Universidade Federal da Bahia. Partindo da experiência prática de montagem do 

espetáculo teatral Dias de Folia, no qual fui atriz, analiso este processo criativo à luz da 

Teoria da Formatividade, desenvolvida pelo filósofo Luigi Pareyson (1997) tendo a 

Crítica Genética, a partir dos estudos de Cecília Almeida Salles (2004), como 

instrumento metodológico para o levantando os elementos fundamentais que nortearam 

a criação desta obra. 

Esta pesquisa tem como objeto o processo criativo do espetáculo Dias de Folia, 

e como objetivo listar e debruçar-se sobre essas leis internas da obra, as quais 

denominarei elementos fundamentais da criação. É relevante explicitar que o meu olhar 

não é de crítica, até porque estive envolvida no processo criativo como atriz-criadora, e 

não tenho como investir neste olhar distanciado. Trago a referência da Crítica Genética 

como base do aporte metodológico, o ponto de partida, o direcionamento para uma 

análise a partir de uma experiência vivida por mim mesma. Por acreditar que esse 

processo criativo engendrou caminhos de criação que plantaram em mim o interesse na 

construção de outras obras, tentarei percorrer o caminho outra vez, levantando os 

princípios utilizados, as tentativas e os erros, os jogos propostos, e os percursos tateados 

às vezes no escuro, às vezes na penumbra. Nunca está tudo claro, talvez seja essa a 

“beleza” da criação e também por isso torna-se importante reconstituí-la, para que, 

assim, eu possa compreender (ou apenas tentar tomar consciência de) quais trilhas 

foram abertas para chegar onde chegamos. De acordo com Salles (2004): 

Ao emoldurar o transitório, o olhar tem de se adaptar às formas 

provisórias, aos enfrentamentos de erros, às correções e aos ajustes. 

De uma maneira bem geral, poder-se-ia dizer que o movimento 

criativo é a convivência de mundos possíveis. O artista vai levantando 

hipóteses e testando-as permanentemente. Como consequência, há, em 

muitos momentos, diferentes possibilidades de obras habitando o 

mesmo teto. (Idem, p.26) 
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O processo criativo do espetáculo Dias de Folia, pareceu-me, do ponto de vista 

da atriz e também da pesquisadora com experiência em sala de aula, uma oportunidade 

de amadurecer algumas reflexões sobre o universo da criação em artes cênicas. A 

maneira como se deu a geração do material a ser transposto para a cena, a condução 

dessa criação, a utilização das referências e os caminhos escolhidos para transformar 

ideias em movimento, constituíam, a meu ver, uma amostra a ser observada, podendo 

servir de modelo ou referência para outras experiências criativas envolvendo atores-

criadores. 

Luigi Pareyson, professor de Estética na Universidade de Turin, formulou seu 

pensamento original, ao qual denominou “Teoria da Formatividade”, em meados da 

década de 1950. Ao apresentar seu pensamento sobre arte, Pareyson declara que não 

propõe uma estética da contemplação, mas da produção, não uma estética da expressão, 

mas da “formatividade”. Rompendo com seu predecessor na tradição cultural italiana, o 

filósofo Benedito Croce, que defende uma estética da expressão, Pareyson filia-se à 

concepção de arte proveniente da Antiguidade Clássica, que vê a arte como produção. 

Dessa maneira, interessa-lhe discutir o processo criativo, trazendo como lei única da 

arte o êxito, e todas as outras leis, que serão próprias de cada obra de arte, decorrentes 

desta. 

Cabe uma reflexão sobre o termo “êxito”: Pareyson afirma ser a única lei 

comum a todas as obras de arte, a lei do êxito. O que seria isso? “Êxito” é um termo que 

possui inúmeros significados, podendo figurar sucesso, resultado positivo, ou mesmo, 

saída. A escolha de qualquer um destes termos implicaria numa sucessão de outras 

definições de caráter adjetivo, qualitativo. Na reflexão presente neste estudo, cabe 

apenas reiterar que as obras de arte, segundo o pensamento deste estético, fundador da 

Teoria da Formatividade, têm suas leis próprias, e nenhuma delas é obrigatória ou 

universal, apenas a lei do êxito. Isso significa que toda obra tem em si o potencial de 

realização em seu processo criativo e que quando se dá como obra (ou seja, algo já 

realizado, acabado), dá-se como exitosa. Para que um processo criativo dê-se por 

completo e possa tornar-se uma obra de arte, a única lei imprescindível é aquela da sua 

realização, daquilo que transforma um potencial, uma ideia, um projeto, em algo 

acabado, formado. 
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O pensamento da arte como produção oferece à reflexão sobre o processo um 

caráter de reconstituição de um percurso, de observação dos mecanismos que foram 

utilizados para chegar ao êxito da obra. Dessa maneira, pode-se perceber como se deu 

este caminho, e quais leis serviram de base para as escolhas que determinaram o 

resultado. Para reconstituir a experiência de Dias de Folia, servi-me das ferramentas 

oferecidas pela Crítica Genética, na abordagem de Cecília Almeida Salles (2004), e 

também utilizei o meu caderno de anotações além de vídeos, material visto como rastros 

do processo. 

Neste ambiente de discussão da arte como produção, encontrei o pensamento de 

outros filósofos e artistas que vieram somar, trazendo suas contribuições na elaboração 

de um olhar sobre o processo criativo em artes, além de pensar, especificamente, a 

improvisação neste contexto. Foram eles: Fayga Ostrower (1977), Suzanne Langer 

(2006), Edith Derdyk (2001), Matteo Bonfitto (2006 e 2009), Jean-Pierre Ryngaert 

(2009), Jacques Lecoq (2010), Yoshi Oida (2007), Keith Johnstone (1990), Sonia 

Machado de Azevedo (2009), Viola Spolin (2005), Renato Ferracini (2003), Dario Fo 

(2004), Josette Féral (1995) e Ariane Mnoukchine (2009). 

 Silvia Fernandes, em introdução ao livro de Matteo Bonfitto, O Ator 

Compositor (2006), fala dos esforços da pesquisa em Artes Cênicas em relacionar teoria 

e prática. Numa perspectiva em que algumas das transformações atuais na cena teatral 

dizem respeito a uma busca por autonomia por parte do ator, a reflexão sobre o próprio 

processo criativo torna-se fonte de descobertas e sistematização de caminhos e 

princípios. 

Em seu livro, Conversas sobre a formação do ator (2010), Jacques Lassalle, 

dramaturgo, ator e diretor francês, aponta para a recorrência entre os atores uma atitude 

histérica, em que se tenta provar autenticidade através de um exagerado uso de energia. 

Ele diz: 

O jovem ator frequentemente começa exagerando ao interiorizar em 

excesso as modalidades de expressão físicas ou afetivas de ordem 

histérica. Isso porque, hoje em dia, uma grande parte do teatro 

convida-o a todos os paroxismos e exageros, na embriaguez de uma 

conquista desenfreada do espetacular desmedido, e o avilta como se 

fosse cobaia manipulada, como fantoche desvairado e desarticulado. 

Como proporcionar-lhe o gosto pela paciência, pela distancia e pela 

“pensatividade” necessárias?  Como lembrar-lhe da atuação como 
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construção, do papel como partitura e não como identificação ilusória? 

Como convidá-lo à escuta, a “reagir” ao outro, ao invés de ceder 

unicamente às loucuras, às tribulações e às compulsões do ego? (p.56) 

 

Faço minhas as perguntas de Lassalle, por identificar o mesmo comportamento 

em atores com quem convivi, como colega ou professora. Ao entrar em contato com 

esse tipo de postura, eu pergunto como pode um ator se apropriar de outros focos, de 

outras abordagens que não a histeria? De como a utilização do corpo e da voz de 

maneira consciente pode trazer ao ator esse “gosto pela paciência” e essa possibilidade 

de escutar e reagir ao outro, sem parecer que trabalha sozinho, manipulando uma 

qualidade de energia desgovernada e excessiva, e uma falsa espontaneidade? 

Faço a mim essas mesmas perguntas, lançando um olhar à minha experiência 

como atriz. Tento recordar quais formações, cursos e processos criativos me colocaram 

em contato com experiências expressivas que me proporcionaram um “fazer” ligado a 

um “pensar o fazer”, e mais: quais experiências me instrumentalizaram para a 

conscientização do meu próprio corpo e sua expressividade, e do jogo teatral. 

O que se espera de um ator em cena é que ele aja, materializando emoções, 

desejos. O trabalho do ator é poetizar através da ação, da sua presença cênica, do que 

ele emana enquanto materialidade em movimento. O plano das ideias é anterior ao 

plano concreto do espetáculo, faz parte do texto dramatúrgico ou do que pode suscitar 

improvisações. O plano do palco é o plano da ação, e o ator deve buscar estar íntimo da 

pesquisa criativa que envolve essa materialização. Não é apenas o talento, mas a 

instrumentalização do corpo e da voz que permite dar corpo e voz a essas idéias. 

Ao observar o processo criativo de Dias de Folia, busquei me deslocar do centro 

da criação para enxergar “de fora” quais eram os alicerces desta construção, com quais 

pilares estéticos, quais referências, quais regras nos colocavam em movimento, a cada 

dia, em sala de ensaio. As escolhas da direção iam sendo decodificadas pelos atores a 

cada encontro, e essas experimentações diárias deixavam transparecer leis internas da 

obra que vinha sendo construídas, e que, na presente pesquisa, opto por convencionar o 

termo “elementos fundamentais”. Estes elementos fundamentais eram quatro focos do 

trabalho: o tema das festas, a não-utilização de palavras, a cena como estrutura musical, 

e a improvisação como via criativa. A segunda seção desta dissertação se ocupará de 

descrever e discutir esses quatro elementos fundamentais que nortearam a criação, e 
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que, a partir do prisma da Teoria da Formatividade, seriam as “leis” internas da obra de 

arte em questão. Por observar que o quarto elemento, que veio a ser a improvisação 

como via criativa (e quem vem em quarto lugar apenas como resultado de uma 

sistematização para estudo, não obedecendo a hierarquia ou classificação qualitativa) 

exigia um olhar aprofundado, dedico-lhe a terceira seção. 

O processo criativo do espetáculo em estudo focalizou o jogo teatral, o potencial 

criativo do ator como manancial para a elaboração da obra. Nesta pesquisa, trago à tona 

etapas deste percurso, e faço um cruzamento com outras experiências em improvisação 

propostas por Stanislavski, Ariane Mnouchkine, do Théâtre Du Soleil, Pina Bausch e o 

Wuppertal Dança-Teatro, Keith Johnstone e o Teatro Esporte. 
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1. A EXPERIÊNCIA EM DIAS DE FOLIA 

 

       

O interesse de compreender o ato criativo reside no fato de que o 

homem é a única criatura da Terra que tem vontade de olhar para o 

interior de outra. Ele detecta a fenda, a fissura pela qual se pode violar 

o segredo das coisas ocultas. As forças psíquicas em ação pretendem 

deixar os aspectos exteriores para ver outra coisa, ver além, ver por 

dentro, em suma, escapar à passividade. O avesso de todas as coisas e 

a imensidão íntima das pequenas coisas são visitados. E eu 

completaria: transpostos os limites exteriores da obra de arte, quão 

espaçoso é o interior! A intimidade da criação guarda uma 

movimentação intensa e uma vasta diversidade de possibilidades de 

obras. 

                                                                     Cecília Almeida Salles  

 

 

Tenho a ambição que é a de mexer na estrutura subjacente à criação, 

no ambiente que possibilita a criação: não é o caso de criar uma peça 

dentro do mundo dado, mas de mexer nesse mundo dado. 

                                                                                Caetano Veloso 

 

 

 

 

1.1 UM OLHAR SOBRE O PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

O espetáculo Dias de Folia, décima terceira montagem do Núcleo do Teatro 

Castro Alves
1
 (TCA), teve sua estreia em Salvador, em 16 de outubro de 2010, no 

Teatro Plataforma, tendo cumprido sua segunda temporada na Sala do Coro do Teatro 

Castro Alves, em novembro e meados de dezembro do mesmo ano. Sob a direção de 

Jacyan Castilho de Oliveira, direção de movimento de Jorge Alencar e assistência de 

direção de Lilih Cury e Natan Duarte, o espetáculo tinha no elenco os seguintes atores: 

Daniel Becker, Danillo Novais, Felipe Benevides, Isabela Silveira, Manhã Ortyz, 

Márcio Bernardes e Mariana Freire. Pela primeira vez na história do Núcleo do TCA, a 

criação não partiu de um texto prévio, mas de um tema: “Festas públicas e privadas”. 

Este tema foi desenvolvido a partir de improvisações, tendo como escolhas estéticas e 

metodológicas a não-utilização da palavra falada e a concepção cênica como uma 

                                                           
1
 O Núcleo de Teatro do Teatro Castro Alves (TCA) é um projeto iniciado em 1995, com a montagem do 

espetáculo teatral Otelo, sob direção de Carmem Paternostro. Vem oferecendo à comunidade baiana uma 

montagem anual, com exceção do ano de 2010, quando foram produzidas duas montagens, o infanto-

juvenil As aventuras do maluco beleza, dirigido por Edvard Passos, e o adulto Dias de Folia. 
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estrutura musical, privilegiando os deslocamentos dos corpos, as composições espaciais 

e a sua relação com a música composta. 

Nesta seção, reconstituirei alguns aspectos do processo criativo do espetáculo 

Dias de Folia, a partir da análise da memória do processo, expressa em cadernos de 

anotações, fotos e entrevistas. No reencontro do percurso de montagem, analisarei 

passagens e desenvolverei algumas reflexões a respeito dos princípios criativos 

utilizados e como se deu a “costura” de uma obra teatral que teve a improvisação como 

via criativa.  

Estive envolvida no processo de maneira direta, no lugar de atriz. Aqui, neste 

presente estudo, coloco-me em um novo lugar, em outro ponto de mirada, o de 

pesquisadora. Sirvo-me de cadernos de anotações, entrevistas, fotos, filmagens, 

conversas informais, e também de lembranças e impressões pessoais, além de reflexões 

que cruzam com outras experiências cênicas. Constituo, portanto, um olhar que é de 

dentro e se coloca fora, um olhar de atriz que observa o trabalho realizado pela direção, 

por acreditar que este processo instaura um modo de fazer que pode multiplicar-se em 

outros, e que desde já serve de referência para mim, quando o assumo o papel de 

professora e/ou diretora. 

No contexto teatral contemporâneo, em que são pesquisadas e experimentadas 

diversas vias criativas, no qual o texto dramatúrgico não ocupa mais o centro da criação 

e nem sempre está no seu ponto de partida, a experiência relatada aqui se torna uma 

amostra dessa pesquisa artística no âmbito das Artes Cênicas. Ao desnudar seu passo-a 

passo, retratando a criação de algumas cenas escolhidas a título de exemplificação, tento 

fazer um levantamento do que teriam sido os pilares desta proposta criativa. É 

importante deixar claro que, mesmo partindo de entrevistas com outros profissionais 

envolvidos, responsabilizo-me pelas reflexões, pelos termos que serão utilizados e as 

discussões levantadas. Parto das minhas próprias impressões e do que em mim esta 

experiência mobilizou e iluminou, fazendo-se relevante como relato e referência, mas 

por acreditar que possam ser também inspiradoras para o outro que venha, por ventura, 

entrar em contato com esta pesquisa. 

Antes de tratar especificamente de Dias de Folia como processo criativo, trarei 

algumas reflexões a respeito da natureza da criação artística.  
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1.1.1 A arte como formatividade. Existe uma lei geral para a arte? 

 

A respeito do fazer artístico, muitos entendimentos foram construídos ao longo 

da História. Nem sempre a arte foi vista como é na contemporaneidade, tampouco o 

processo criativo de uma obra de arte foi sempre interessante aos olhos do mundo. Na 

atualidade podemos entrar em contato com o processo criativo de uma obra de arte 

quando vamos ao museu, por exemplo. Em algumas exposições encontramos os esboços 

traçados pelo artista antes de chegar ao resultado final da obra. Há também o costume, 

atualmente, de publicar o chamado making of de uma obra audiovisual, ou seja, as 

imagens do processo criativo, os rastros do fazer.  

O olhar que lançamos sobre as etapas da criação nos orienta para a elaboração de 

um pensamento sobre a obra de arte. Não é apenas o resultado final, a obra em si, que 

interessa à reflexão sobre a matéria artística e sua natureza. Pensar o que é arte é pensar 

como se dá a criação desta obra, em que contexto ela se insere e quais são as suas 

características essenciais. Na história do pensamento ocidental, algumas definições da 

arte tornaram-se mais recorrentes. Dentre elas destacam-se três: a arte como fazer, como 

conhecer ou como exprimir. Por vezes, as definições se contrapõem, como também se 

combinam, complementando seus pontos de vista. 

Na Antiguidade, prevaleceu a primeira noção de arte, em que era entendida 

como um fazer. O aspecto executivo, fabril, manual era o que definia a arte e o papel do 

artista, o que poderia ser confundido com o ofício e a técnica do artesão, já que o 

pensamento antigo não produziu grandes teorias que exemplificassem essa distinção. 

A segunda distinção, da arte como conhecimento, visão, contemplação, também 

é recorrente no pensamento ocidental. Neste caso, o aspecto executivo passa a ser 

secundário e, por vezes, desimportante e supérfluo. A arte é vista como a forma 

suprema, como a forma ínfima do conhecimento (PAREYSON, 1997, p.21), mas, acima 

de tudo, como o próprio conhecimento, como evidência de uma realidade sensível ou 

uma realidade metafísica superior. 

No Romantismo, foi configurada a definição de arte como expressão, fazendo 

com que a beleza da arte não estivesse vinculada e adequada a “[...] um modelo ou a um 

cânone externo de beleza, mas na beleza da expressão, isto é, na íntima coerência das 
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figuras artísticas com o sentimento que as anima e suscita” (PAREYSON, 1997, p.21). 

Este pensamento se fortaleceu, sendo desenvolvido por diversos filósofos, entre eles 

Croce e Dewey, e servindo de base para teorias que concebem a arte como linguagem. 

É relevante explicitar que nenhuma das definições existe isoladamente nem tem 

um caráter absoluto. Nem mesmo que existe uma definição que seja certa ou errada, e 

que cada nova definição tenha vindo suplantar a anterior. Elas podem mesmo coexistir. 

Sobre isso, Pareyson diz: “Certamente a arte é expressão. Mas é necessário não 

esquecer que há um sentido em que todas as operações humanas são expressivas” 

(p.22). Para ele, toda operação humana configura um retrato da pessoa que a executou, 

pois sua espiritualidade, sensibilidade e personalidade estão implicadas neste ato. Da 

mesma maneira, a arte também teria um caráter expressivo do artista responsável por 

sua realização. “E, quando muito, poder-se-ia acrescentar que, se não o tivesse, nem ao 

menos seria arte, porque lhe faltaria aquele caráter de humanidade acabada, que é 

condição indispensável para o êxito de qualquer obra humana.” (Idem). 

Portanto, a arte constituiria um meio de expressão de sentimentos e da 

espiritualidade do artista (por vezes revelando o que nem se pretende), mas nem todo 

resultado da expressão de sentimentos constitui arte. A expressão atribuída à arte tem 

um sentido especial quando se diz que a arte é “expressão conseguida”, e essa expressão 

se dá enquanto forma. “A forma é expressiva enquanto o seu ser é um dizer, e ela não 

tanto tem quanto, antes é um significado. De modo que se pode concluir que, em arte, o 

conceito de expressão deriva o seu especial significado daquele de forma” (Idem). 

Da mesma maneira, quando se caracteriza a arte como um fazer, não se pode 

negar que todas as atividades humanas tenham também um lado executivo. É por esse 

caráter da produção, da realização, que a arte foi e é chamada de criação. Para Fayga 

Ostrower (1977),“Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo” 

(p.09).  Neste caso, o ato de criar algo “novo”, em qualquer que seja o campo de 

atividade, não restrito à arte, é o ato de articular novas coerências, reconfigurar idéias, 

compreender de novas maneiras. Sendo assim, o ato criador engloba as capacidades de 

compreender, relacionar, ordenar, significar. A capacidade de relacionar os eventos e 

formar à sua maneira, e por isso de forma “nova”, é o que faz do homem um ser 

criativo. Continuamos no âmbito em que a criação, assim como a expressão, constitui 

um ato formativo. 
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À medida que nos movimentamos, agimos, vivemos, enfim, nos relacionamos 

com formas que se configuram no nível da nossa percepção. Identificamos padrões, 

ordenamos, relacionamos experiências.  Nada disso é gratuito, pois nossa percepção, e 

as relações que criamos a partir dela, não se estabelecem ao acaso. A esse respeito, 

Ostrower diz: 

 

Ainda que talvez a lógica de seu desdobramento [das formas de 

percepção] nos escape, sentimos perfeitamente que há um nexo. 

Sentimos, também, que de certo modo somos nós o ponto focal de 

referencia, pois ao relacionarmos os fenômenos nós os ligamos entre 

si e os vinculamos a nós mesmos. Sem nos darmos conta, nós os 

orientamos de acordo com expectativas, desejos, medos, e sobretudo 

de acordo com uma atitude do nosso ser mais íntimo, uma ordenação 

interior. Em cada ato nosso, no exercê-lo, no compreendê-lo e no 

compreender-nos dentro dele, transparece a projeção de nossa ordem 

interior. Constitui uma maneira específica de focalizar e de interpretar 

os fenômenos, sempre em busca de significados. (1977, p.09) 

 

Se o homem compreende o mundo à sua volta à medida que o percebe e cria 

relações, é assim também que ele compreende a si próprio, criando reflexos e 

observando o entorno a partir de si mesmo. É a partir do seu trabalho que elabora seu 

potencial criador, e quando falamos de trabalho, estamos incluindo o fazer artístico, 

“um fazer intencional produtivo e necessário que amplia em nós a capacidade de viver” 

(Idem, p.31). O fazer artístico é visto aqui como essa cadeia de atos criativos, de 

tentativas de formalização. O fazer artístico como trabalho, como ato criador. 

Ostrower (1977) afirma que os processos criativos ocorrem no âmbito da 

intuição, mesmo que integrem outros níveis da experiência do indivíduo, inclusive a 

racional. As etapas de escolhas e decisões que permeiam todos os processos criativos 

não se reduzem a mecanismos conscientes. Pensando também o uso da razão e da 

intuição na arte, Langer diz: “A intuição é o processo básico de toda compreensão, 

sendo exatamente tão operacional no pensamento discursivo quanto na clara percepção 

sensorial e no juízo imediato [...]” (LANGER, 2006, p.31). A criação operaria o fluxo 

de ideias do nível intuitivo ao nível da sua materialização. “Intuitivos, esses processos 

se tornam conscientes na medida em que são expressos, isto é, na medida em que lhes 

damos uma forma” (OSTROWER, 1977, p.10). Outra vez encontramos a necessidade e 
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a característica imprescindível da arte: a criação de uma forma, a expressão concreta 

num nível formal. 

 Nas palavras de Cecília Salles (2004), “O ato criador é uma ação conduzida 

pelo grande projeto do artista: procura pelas possíveis formas que concretizem esse 

projeto (p.52)”. Para ela, o artista, ao criar, pede uma recompensa material. A criação 

precisa saltar do nível das ideias para a concretude da forma. “A concretização é uma 

ação poética, ou seja, uma operação sensível ampla no âmbito do projeto do artista” 

(SALLES, 2004, p. 52). Esta recompensa material seria o trabalho em que o artista 

relaciona matrizes, manipula fontes e materiais. A autora diz: 

Estamos falando do trabalho indispensável para dar aos olhos o 

conhecimento das formas. Processo através do qual dá-se a conhecer 

algo que não existia anteriormente como tal, e que passa a existir a 

partir de certas ações do artista que vão dando determinadas 

características a esse objeto em construção. Trata-se, portanto, do 

trabalho criador de construção de novos sistemas ou novas coerências; 

engendramento de novas formas em um contínuo percurso 

transformador[...] (SALLES, 2004, p. 52). 

 

Clive Bell, citado por Suzane Langer em seu livro Sentimento e forma 

complementa: 

Todos falam de “arte” fazendo uma classificação mental pela qual 

distinguem a classe “obras de arte” de todas as outras classes. Qual é a 

justificativa dessa classificação?[...] Deve haver alguma qualidade 

única sem a qual uma obra de arte não pode existir; com a qual, no 

grau mais baixo, nenhuma obra é totalmente sem valor. O que é essa 

qualidade? Que qualidade é partilhada por todos os objetos que 

provocam nossas emoções estéticas? Que qualidade é comum à Santa 

Sofia e aos vitrais de Chartres, à escultura mexicana, a um jarro persa, 

a tapetes chineses, aos afrescos de Giotto em Pádua, e às obras-primas 

de Poussin, Piero dela Francesca e Cézanne? Apenas uma resposta 

parece possível – a forma significante. Em cada uma, linhas e cores 

combinadas de uma determinada maneira, certas formas e relações de 

formas, excitam nossas emoções estéticas. A essas relações e 

combinações de linhas e cores, a essas formas esteticamente 

comoventes, chamo de “Forma Significante”; e a “Forma 

Significante” é a qualidade única comum a todas as obras de arte 

visual. (apud LANGER, 2006, p.35). 

  

 Por termos chegado num ponto fundamental da reflexão sobre o que seria a arte 

e a sua criação, a questão da forma, posso enquadrá-las (sem asfixiá-las), no âmbito dos 

atos de executar, produzir, realizar, como sinônimos de inventar, figurar e descobrir. Os 
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conceitos de forma e formatividade adequam-se, portanto, para qualificar arte e 

atividade artística, e a partir deles, o estético Luigi Pareyson (1997, p.27), como em suas 

próprias palavras, “(...) procurou teorizar uma estética da „formatividade‟, que concebe 

as obras de arte como organismos vivendo de vida própria e dotados de legalidade 

interna, e que propõe uma concepção dinâmica da beleza artística.” 

 Segundo Pareyson, em sua Teoria da Formatividade, a arte não constitui 

somente a realização de algo idealizado enquanto forma. Portanto, à noção de processo 

artístico como a concretização de uma forma (mesmo que abstrata, como no caso da 

música), soma-se a noção de arte como invenção. Para ele, quando a obra é idealizada, 

não existem regras dadas ou predispostas que orientarão a sua realização. A arte é vista 

por ele como invenção porque, em suas próprias palavras “ela é um tal fazer que, 

enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer.” (PAREYSON, 1997, p.26). Desse 

modo, a arte seria uma atividade em que as etapas de execução e invenção dão-se 

simultaneamente, de maneira inseparável. Pareyson afirma ser a arte um “incremento de 

realidade”, por constituir, em sua criação única e irrepetível, um valor original. Ele diz: 

Nela [na arte] a realização não é somente um “facere”, mas 

propriamente um “perficere”, isto é, um acabar, um levar a 

cumprimento e inteireza, de modo que é uma invenção tão radical que 

dá lugar a uma obra absolutamente original e irrepetível. Mas estas 

são as características da forma, que é, precisamente, exemplar na sua 

perfeição e singularíssima na sua originalidade. De modo que, pode 

dizer-se que a atividade artística consiste propriamente no “formar”, 

isto é, exatamente num executar, produzir e realizar que é, ao mesmo 

tempo, inventar, figurar, descobrir. (PAREYSON, 1997,p.36). 

 

 Da afirmação da arte como invenção que descobre o seu modo de fazer-se na 

medida em que é feita, surgem novas questões: Existe uma lei geral para a arte? Qual 

seria ela? Na tentativa do artista de dar forma à sua ideia e, portanto, de inventá-la 

enquanto obra, a qual lei ele deve obedecer para chegar ao êxito?  

 Segundo Pareyson, por séculos afirmou-se que a lei da arte era a imitação da 

natureza. Até o romantismo, a lei da arte foi reconhecida como a beleza. Ele diz: 

Qualquer que fosse, pois, o modo concreto de entender a beleza, ou 

como harmonia e proporção, ou como perfeição interna, ou como 

unidade variada de um múltiplo, ou qualquer que fosse o lugar 

designado à beleza com relação à arte, ou como objeto de imitação, ou 

como cânone, ou como finalidade, este foi o modo de conferir à arte 
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uma lei geral, sobre um plano estético, para além das mudanças das 

poéticas dos programas, dos gostos. (PAREYSON1997, p.137). 

 

Mas, com o romantismo, um novo movimento teve início, subvertendo 

totalmente essa perspectiva. Tornou-se importante a representação da singularidade do 

objeto representado, além de qualquer idealização conforme os cânones da beleza. Em 

lugar da beleza canônica, deu-se importância à beleza da expressão, considerando 

artístico aquilo que revela um sentimento ou uma interioridade, mesmo que isso 

contrastasse com as leis do belo. Nesta nova perspectiva instaurada, chegou-se mesmo a 

recomendar o feio. Artistas e teóricos da época, como Baudelaire e Zola, afirmavam ser o 

belo feio, e atribuíam beleza não ao objeto representado, mas ao modo de representá-lo. 

Dessa maneira, afirmavam ser possível uma representação artística, e bela, portanto, de 

objetos feios e repugnantes. Pareyson (1997, p. 138) completa: 

E deste princípio o romantismo tirou uma consequência que vai bem 

além de um conflito de poéticas e gostos, que é a contraposição do 

programa de figurar objetos feios àquele de representar objetos belos, 

isto é, o princípio de que a beleza não é lei, mas resultado da arte: 

não seu objeto ou fim, mas seu efeito e êxito. Não que a obra de arte 

seja artística porque bela, mas é bela porque artística: o artista deve 

preocupar-se não com seguir a beleza, mas com fazer a obra, e se esta 

lhe sai com êxito, então terá conseguido o belo. Como diz Goethe, o 

artista deve visar não o efeito, mas a existência da obra.  

 

  Nas reflexões de Pareyson, ele afirma que isso significa, ao fim e ao cabo, que 

não existiria uma lei geral da arte, só existiriam, enfim, a inventividade e a originalidade 

do artista. Acrescenta-se a isso a impossibilidade de prescrever ou recomendar 

procedimentos ou leis ao artista. O que não significa que a atividade artística seja privada 

de lei, configurando uma atividade cega e arbitrária. Não, as obras de arte não estariam, 

assim, condenadas e reduzidas ao resultado de espontaneidade cega e incontrolada, “[...] 

privadas quer de valor quer de desvalor, não susceptíveis nem de apreciação nem de 

juízo.” (PAREYSON, 1997, p.139). 

  Essas reflexões parecem encaminhar-se para uma antinomia. Se por um lado 

afirma-se que a atividade artística constitui um ato de invenção, originalidade, criação, ou 

seja, liberdade, novidade, imprevisibilidade, e que a arte prescinde de uma lei geral que 

guie o trabalho do artista e que ele deva conformar-se a ela; por outro lado, é notório que 
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a arte implica em rigor, em legalidade, a necessidades e pressupostos, o que nos 

encaminha para o entendimento de que deve, portanto, haver uma lei sem a qual o artista 

não possa chegar ao êxito. Pareyson (1997, p. 138-139) livra-nos do impasse ao afirmar: 

A antinomia não se resolve senão reconhecendo que na arte não há 

uma lei geral e predisposta, cuja intervenção a mataria na sua 

qualidade de arte, mas há uma legalidade que é aquela querida pela 

obra singular, isto é, a regra individual da obra. Na arte, a lei geral é a 

regra individual da obra a ser feita. O que significa, em primeiro 

lugar, que em arte não há outra lei senão a regra individual da obra: a 

arte é caracterizada precisamente pela falta de uma lei universal que 

seja sua norma, e a única norma do artista é a própria obra que ele está 

fazendo; em segundo lugar, que em arte a regra é uma lei férrea, 

inflexível e inderrogável: a arte implica uma legalidade pela qual o 

artista deve obedecer à própria obra que ele está fazendo, e, se não lhe 

obedece, nem mesmo consegue fazê-la. Isto concilia liberdade e lei, 

contingência e necessidade, inventividade e norma, criação e rigor, 

originalidade e legalidade: o artista inventa não só a obra, mas na 

verdade a legalidade interna dela, e a tal legalidade ele é o primeiro a 

estar submetido. Extremamente livre e criador enquanto cria não 

somente a obra, mas também a lei que a governa, e este é o único 

modo como ela se deve deixar fazer; mas, ao mesmo tempo, 

vinculadíssimo e sujeito a uma lei inviolável e extremamente severa, 

que é aquela mesma legalidade que ele desencadeia no ato de 

conceber a obra: autor e súdito, inventor e seguidor, criador e 

subalterno, ao mesmo tempo.  

 

 Destas reflexões podemos inferir que a lei universal da arte é que na arte não 

existe outra lei senão a regra individual. A obra é lei da mesma atividade de que é 

produto, ou seja, ela governa e rege as leis e operações das quais resultará. Daí pode-se 

concluir que a única lei da arte é o critério do êxito, portanto o artista, no intuito de 

chegar a um resultado exitoso, ao inventar sua obra, irá também constituir as próprias 

leis do processo, as operações que irão guiar a configuração desta. 

 

1.1.2 Dias de Folia: Teoria da Formatividade e Crítica Genética 

  

Ao pensar o processo criativo do espetáculo Dias de Folia, perguntei-me muitas 

vezes como chegamos ao resultado, como nos guiamos nas escolhas, como a direção 

norteou os caminhos que foram traçados para o êxito da obra. A presente pesquisa tem 

como interesse refazer o percurso da montagem, de modo a trazer à tona uma 
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experiência que me parece exemplar no que tange este aspecto da arte: o de se auto-

inventar, como, outra vez, nas palavras de Pareyson (1997, p.36) “inventa o por fazer e 

o modo de fazer”. Por ter partido de um tema a ser improvisado, Dias de Folia constitui 

um processo criativo que se serviu de uma rotina criativa na qual descobríamos a cada 

dia o que estávamos forjando e, juntos, íamos criando as leis internas da obra. 

 Dias de Folia soma-se a outras experiências que tive com a improvisação como 

método criativo, consolidando o meu desejo de estar em contato com esta via, por 

acreditar que ela dê origem a produtos artísticos relevantes, e desenvolva no ator 

potenciais criativos e autorais. No presente estudo, coloco-me no lugar de alguém que 

retoma os rastros e tenta relembrar o percurso, para compreender como essa experiência 

foi e pode ser inspiração para gerar outros processos criativos, com base em 

improvisações. 

A fim de encontrar um ponto de mirada, desenvolvo um olhar inspirado pela 

Crítica Genética, um dos braços da Estética, que possui um campo de pesquisa e lida 

com documentos de processos criativos na arte e na ciência, a partir do livro O Gesto 

Inacabado, de Cecília Almeida Salles. Segundo Salles, (2004, p. 12): 

A crítica genética é uma investigação que vê a obra de arte a partir da 

sua construção. Acompanhando seu planejamento, execução e 

crescimento, o crítico genético preocupa-se com a melhor 

compreensão do processo de criação. É um pesquisador que comenta a 

história da produção de obras de natureza artística, seguindo as 

pegadas deixadas pelos criadores. Narrando a gênese da obra, ele 

pretende tornar o movimento legível e revelar alguns dos sistemas 

responsáveis pela geração da obra. Essa crítica refaz, com o material 

que possui, a gênese da obra e descreve os mecanismos que sustentam 

essa produção. 

   

A partir destas reflexões, e dos pressupostos da Crítica Genética como 

instrumentos de construção do relato de um processo criativo, pretendo encarar a 

criação do espetáculo Dias de Folia como um processo de formatividade, de invenção 

de uma obra de arte que conteve em si suas próprias leis. Desta maneira, irei traçar o 

que acredito que foram estas leis, como pretendo chamá-las, os elementos fundamentais 

da sua criação. 

É importante perceber como, no percurso criativo do espetáculo, a ideia inicial 

se transformou tantas vezes, e como o resultado deu-se como consequência de infinitas 
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operações de descarte. Muitas possibilidades são descartadas todos os dias, o exercício 

da montagem inclui a necessidade permanente de desapegar-se e fazer escolhas. Num 

caso como este, em que o material é gerado através do improviso, a profusão de ideias e 

materiais levantados exige um olhar apurado que possa fazer essa seleção e reconhecer 

o que é apenas um primeiro momento de “tempestade de ideias”
2
 e o que faz parte da 

costura definitiva. 

Ao mesmo tempo, a operação de descarte constitui uma maneira de editar o 

produto final sem que se possa evitar que o material gerado (e aparentemente 

descartado) retorne como memória, estando impresso naquilo que permanece. Na 

pintura, por exemplo, existe um termo chamado “pentimento”. O artista pode esboçar 

ou chegar a pintar uma imagem que depois, não o interessando mais, receberá novas 

camadas de tinta, sendo metamorfoseada numa segunda imagem. O pintor não pode 

descartar a primeira imagem por ser a pintura uma arte que cria sobreposições. Ele pode 

apenas cobri-la e recobri-la com novas camadas. Anos depois, pela ação do tempo e da 

luz, a imagem primeira retorna, reaparece como que uma revelação de algo que estava 

escondido. O “pentimento” seria a imagem que reaparece, que sobrevive apesar de 

sofrer sobreposições. No caso do teatro, o “pentimento” perdura no resultado final como 

uma “contaminação”. Cenas inteiras podem ser descartadas, sendo que alguns 

personagens sobreviventes são recolocados em outros momentos, ou ainda nada se salva 

em nível consciente e visível, mas sobrevive como um indicativo que reaparecerá em 

outro momento, talvez sob outra forma, mas guardando relação com a ideia inicial. A 

ideia de contaminação instaura-se na crença de que algo, uma vez criado, pode 

transmutar-se em novas formas e desdobrar-se em diversas pinceladas que se alastram 

por outras etapas do produto criativo.  

No caso específico de uma obra teatral criada com base em improvisações, as 

noções de pentimento, indicativo e contaminação
3
, tornam-se etapas de um percurso que 

se dá a partir de tentativas de criar uma composição, um produto final íntegro. À medida 

que se experimenta em sala de ensaio, o material levantado pelos atores irá tornar 

visível quais são os caminhos daquele processo. Quando um texto de Nelson Rodrigues, 

                                                           
2
 Em geral, usa-se a expressão em língua inglesa, brainstorm, para nomear esta ação de levantamento de 

ideias.  

3
 Estas noções serão revisitadas nas considerações finais, quando serão também exemplificadas dentro do 

processo criativo do espetáculo de dança Instantâneo. 
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por exemplo, é escolhido para ser o ponto de partida de uma montagem, sabe-se de 

antemão que, mesmo que as escolhas estéticas encaminhem o espetáculo para outros 

lugares, alguns indicativos já estão implícitos. Temas como o incesto, características 

melodramáticas e personagens que vivem conflitos morais são indicativos 

“Rodrigueanos”, que podem já estar presentes na obra desde o início. No caso do 

espetáculo criado a partir de improvisações, esses indicativos criativos surgem da 

experimentação, da pesquisa que se ocupa do imaginário dos atores e das soluções 

propostas por eles a cada tentativa de criação. 

Da mesma maneira, esses indicativos que surgem contaminam as próximas 

escolhas, por se tratarem de uma expressão consensual, de uma identificação de 

elementos do discurso que se está engendrando. Como se fossem descobertos os meios 

de expressão de algo que existia apenas no nível das ideias, e que começa a ganhar 

corpo. Sobre o fluxo entre o pensamento e sua materialização em ação, Derdyk (2001, 

p.78) afirma: 

O anseio criador potencializa as experiências comuns de nosso corpo, 

aprisionando-as e liberando-as através de um modo poético de 

construção de linguagem, através de um modo singular do pensamento 

se constituir em ação e movimento, Desengatando os conhecimentos – 

do natural, do anônimo e do involuntário − que jazem sob as coisas do 

mundo, o ato criador evidencia universos escondidos sob formas que 

inexoravelmente ocupam publicamente um lugar no mundo das 

coisas, nem que seja por uma fração incontável de tempo e espaço. 

 

Esses indicativos, resultados de ideias que vão aos poucos se delineando em 

ações, dão origem a um léxico que vai sendo acessado a fim de chegar a novas 

descobertas. Cada novo passo dado, relaciona-se com esses indicativos criativos já 

reconhecidos e estabelecidos, e é reconhecido ou não como parte do léxico. 

Em Dias de Folia, alguns desses indicativos foram trazidos por desejos da 

direção, e outros surgiram da interação entre os atores. As entradas e saídas de cena, por 

exemplo, foram indicativos que surgiram a partir da transposição para o produto final de 

um jogo utilizado repetidas vezes numa fase de levantamento de cenas, o jogo do 

“Ponto Zero”, que será aprofundado ainda nesta sessão. Existia, no espetáculo, uma 

dinâmica em que os personagens não permaneciam em cena por muito tempo, logo 

saindo, podendo voltar ou ser “abandonados” na coxia, para que o ator retornasse com 

outra caracterização. Isso se deu como reflexo do jogo em que tínhamos que entrar e 
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sair dele, retornando vez ou outra com novas propostas. Ao longo de todo o espetáculo 

essa dinâmica surgiu como um indicativo, como um traço estilístico que foi descoberto 

em improvisações e que constituiu parte do discurso estético proposto. Por vezes existia 

um efeito do palco como continuidade de algo que preexistia na coxia, e isso era 

também um desdobramento do indicativo de entradas e saídas. 

A estrutura da diagonal, que constitui uma convenção da dança moderna 

largamente utilizada, também se mostrou como um indicativo a ponto de ser utilizada e 

reutilizada como modo de dispor espacialmente uma gama de tipos diferentes dentro de 

uma mesma cena. No caso da diagonal, fundiram-se dois indicativos: a utilização do 

espaço com a maneira de entrar e sair de cena, e, neste caso ainda, as ações pareciam 

continuar na coxia ou iniciar-se nelas, antes mesmo de serem vistas. 

 Quando se instaura um “problema” a ser resolvido no jogo da improvisação, 

como um objetivo a ser alcançado em cena, pode-se, aí, surgir um indicativo criativo, 

que, uma vez assimilado, retornará em repetições que reafirmam sua importância dentro 

da obra. A tentativa de caracterizar situações festivas nos levou a um lugar de recorte 

dessas situações, como se colocássemos o espectador no lugar de alguém que tem um 

binóculo e passeia de janela em janela, captando fragmentos de famílias nestas 

situações. Por exemplo: não se trata de retratar a festa do Dois de Julho
4
 no que ela tem 

de característico, que é o desfile em praça pública, mas reconstruir um momento em 

família (a mãe prepara os filhos para este desfile). Temas transversais, como o 

homossexualismo e o preconceito surgem na cena como consequência de uma escolha 

que constitui a indicação desta encenação: a de criar recortes que sintetizam aspectos a 

ser discutidos em cada festa escolhida para ser encenada. No caso descrito, a indicação 

do preconceito e o homossexualismo; na Copa do Mundo, a indicação do barulho; no 

Carnaval, a indicação do desfile de diferentes figuras e situações; na tradicional festa de 

15 anos, a estilização e “romantização” do evento; e assim por diante. 

Estes indicativos criativos, e as noções de pentimento e contaminação podem ser 

norteadores de um processo criativo a partir de improvisações, quando se tenta buscar 

                                                           
4
 A festa do Dois de Julho refere-se ao dia dois de julho de 1823, data da Independência da Bahia do 

domínio de Portugal. Apesar da independência ter sido declarada em 1822, as tropas portuguesas 

continuavam dominando algumas províncias. Neste dia, as tropas brasileiras entraram na cidade de 

Salvador, que encontrava-se ocupada pelo exército português, tomando a cidade de volta e consolidando a 

vitória. Comemora-se este dia com um desfile, uma celebração às tropas do Exército e da Marinha 

Brasileiras. 
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coerência no que se está produzindo, e unidade no que constituirá no produto final. Para 

clarificar o processo criativo de Dias de Folia, apresento a seguir a proposta do 

espetáculo e seus desdobramentos. 

 

1.2  A PROPOSTA DO ESPETÁCULO 

 

Em junho de 2010, foi divulgada no site do Teatro Castro Alves uma audição 

pública para a escolha dos atores que fariam parte da décima terceira montagem do 

TCA Núcleo. O projeto intitulava-se Ocasiões, mas este era apenas um nome 

provisório.Ao contrário das montagens anteriores, produzidas pelo TCA Núcleo, esta 

nova montagem não contava com um texto dramatúrgico previamente escolhido. O 

espetáculo seria criado a partir de improvisações e teria uma livre inspiração no filme O 

Baile, do cineasta italiano Ettore Scola. 

Partindo do espetáculo homônimo do Théâtre Du Campagnol sobre ideia 

original de Jean-Claude Penchenat, Ettore Scola filmou O Baile (1983), em uma única 

locação, uma boate, onde décadas da história da França desfilam através das músicas e 

do comportamento corporal das personagens. Enquanto dançam e se relacionam, essas 

personagens nos “relatam” mudanças comportamentais, políticas, econômicas e 

culturais, como a Segunda Guerra Mundial, a influência norte-americana, a 

emancipação feminina. Por ser originalmente um espetáculo teatral, a locação única nos 

remete à origem da obra, além de sugerir um microcosmo, onde a realidade do 

macrocosmo está representada. 

O fato de tratar-se de uma obra cinematográfica essencialmente musical levanta 

alguns elementos narrativos e expressivos específicos. Por não haver palavra falada em 

momento algum, acompanhamos a dramaturgia a partir das pistas que nos dão a música, 

as ações desempenhadas pelos personagens e o figurino. A conexão das canções serviu 

de base para o desenrolar de situações, e constitui um elemento que explicita a 

passagem do tempo em décadas, quando faz sucederem grandes sucessos musicais, 

caracterizando, assim, as épocas descritas. Esta base narrativa e temporal sugere 

atmosferas e personagens, a partir dos quais serão construídas as relações e os discursos 

corporais. Os deslocamentos, os contatos corporais, assim como os figurinos que vão se 
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transformando com o passar do tempo, são os elementos narrativos, os índices que nos 

situam nas mudanças comportamentais retratadas, como se aquele espaço, onde as 

pessoas encontram-se para beber e dançar, configurasse uma amostra de uma sociedade 

em transformação. 

O fato de o filme O Baile ser uma referência para o espetáculo Dias de Folia, 

lançava uma perspectiva que incluía uma abordagem gestual e musical, e que sugeria 

também a criação de tipos, numa proposta que poderia aproximar-se de algo cômico 

e,ao mesmo tempo, crítico. Imaginei que seriamos estimulados a criar tipos que 

viveriam encontros e desencontros, jogos de poder e todo tipo de situações que 

pudessem dramatizar, através do corpo, humores e experiências humanas, tendo como 

“pano de fundo” as festas. 

Houve boatos entre atores e outros profissionais da classe artística de que a 

décima terceira montagem do TCA seria um espetáculo de Teatro Físico, o que 

influenciou uma seleção natural dos atores inscritos. Muitas pessoas desistiram de tentar 

a audição por imaginarem ser um trabalho específico, direcionado para atores com 

experiência anterior. Falou-se em Dança-Teatro, Mímica e Musical.  

Fui atraída pela proposta de improvisação como método criativo, assim como 

pelo tema. O fato de viver numa cidade como Salvador, que oferece uma ampla 

variedade de festas populares, lavagens, cerimônias religiosas que evoluem para festas 

de largo, proporciona a apreensão de um vasto material a ser acessado numa proposta 

como essa. Sentia-me ávida por entrar em contato com esses tipos populares e 

recorrentes na cidade.  

Relembrava tipos que observei em eventos como a festa de Yemanjá
5
, no dia 02 

de fevereiro, quando barracas são armadas e se pode entrar em contato com todo tipo de 

gente, desde baianas e religiosos do candomblé que vão ao Rio Vermelho presentear e 

agradecer à entidade homenageada, até figuras interessadas em vender, beber, seduzir e 

pilheriar quem passa. Cresci observando estes tipos e sentia-me pronta a mimetiza-los 

se preciso fosse.  

                                                           
5
 A festa de Yemanjá, comemorada no dia dois de fevereiro, é uma festa tradicional da cidade de 

Salvador. Neste dia, milhares de brasileiros e turistas presenteiam essa entidade religiosa do candomblé 

afro-brasileiro, que tem por domínio o mar, com flores, perfumes, pentes e outros artigos de beleza e 

higiene. Yemanjá, rainha do mar, que inclusive apresenta diferentes grafias para o seu nome, podendo ser 

escrita com a letra “I”, é também conhecida, no senso comum, como Janaína, Inaiê, Princesa de Aiocá e 

Maria e outros nomes. 
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 Acredito ser o teatro um espaço de reencontro com o comportamento corporal da 

cultura em que estamos inseridos. Espaço de evocação do que observamos, do que 

somos testemunhas, e espaço de descoberta e expressão do que está em nós, no nosso 

próprio corpo. Concordo com a professora, atriz e pesquisadora baiana, Isa Maria Faria 

Trigo, quando ela diz: 

Acho que devemos nos interessar, enquanto profissionais da cena 

baiana, não apenas pelo corpo individual do ator, que ele utiliza e 

acredita ser o seu eu; mas aquele que também sendo ele guarda uma 

relação com o que ele considera como pertencendo ao seu universo de 

baiano; sotaques e gestos, recebidos de avós, amigos. Danças como 

forró, sambas de roda, rodas de festa, percussões e batuques familiares 

ao corpo dele e ao seu ouvido e canto; pessoas das relações próximas 

ou distantes, passíveis de serem imitadas por ele por prazer; 

ambiências, formas de estar junto. (TRIGO, 2005, p.371) 

 

Por isso eu também pensava em festas de família, em quantas decorações montei 

e desmontei, em festinhas de 15 anos, formaturas, casamentos e natais que também 

estavam prontos a ser acessados. 

O filme O Baile como referência constituía também um grande atrativo. Já havia 

assistido algumas vezes e nesta ocasião o revi, a fim de entrar em contato com o 

universo da criação de tipos e da comunicação corporal proposta. 

 

1.3 A AUDIÇÃO 

 

Desde a audição individual, a abordagem corporal do tema “Festas” foi-nos 

solicitada. Era preciso apresentar uma pequena cena, com duração máxima de três 

minutos, sem o uso de texto verbal. Em casa, numa sala de trabalho, parti de uma 

canção cigana de origem iugoslava para inspirar-me. Sabia da pesquisa de Jacyan 

Castilho de Oliveira
6
, e pessoalmente, inspiro-me através da música para a criação de 

imagens. Partindo do pressuposto de que a cena a ser construída não teria texto falado, 

optei por relacionar-me com estímulos provenientes da música, como ritmo, pulsação e 

                                                           
6
 Ver tese de Doutorado defendida em 2008, pelo Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da 

Universidade Federal da Bahia. OLIVEIRA, Jacyan Castilho de. O ritmo musical da cena teatral: A 

dinâmica do espetáculo de teatro. 
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todo um universo que pode ser sugerido através dos instrumentos escolhidos e do tema 

desenvolvido. 

A canção me sugeria uma atmosfera dramática, que poderia evoluir para um 

desfecho cômico. Chamo de canção porque havia letra, mas como o idioma cantado nos 

é estranho, as palavras soavam como vocalizes, ou grammelot
7
, não influindo no sentido 

da cena. A certa altura da canção, no primeiro terço desta, surgia um momento de tensão 

e, por um instante, uma sonoridade que se assemelhava a um grito estendido, contínuo. 

A continuação da canção parecia criar um desenlace, a resolução de um problema. Tive 

assim, a partir da audição da música e, consequente criação de imagens, a ideia que 

desenvolveria. 

À medida que improvisava e organizava o material levantado, concentrava-me 

em ser clara em meus movimentos e expressões, para que pudesse ser compreendida. 

Era preciso desenhar movimentos precisos, economizando deslocamentos, gestos e 

expressões faciais que pudessem confundir. Deveria buscar o essencial nos 

movimentos. Essa foi a opção que fiz, pois mais do que qualidades de movimentos ou 

algum estado corporal, interessava-me expor uma situação dramática. Quando dispomos 

apenas da expressão corporal não existem palavras para confirmar o que se quer 

demonstrar, e o fato de estar só em cena me impedia também de comunicar-me através 

da contracena. Dessa maneira, optei por relacionar-me com personagens invisíveis 

através do olhar, mas nunca me dirigindo a eles diretamente como se fosse falar sem 

palavras, apenas localizando sua presença e expressando o que decorria dessas trocas de 

olhares.  

Escolhi relacionar-me também com a música e seus estímulos, complementando 

e dialogando com a dramaticidade da composição musical escolhida. As duas 

linguagens estavam interligadas e, do modo como procedi, parecia que uma composição 

tinha sido feita para a outra. Quase tudo estava interligado e conectado. Alguns 

movimentos casavam-se com evoluções da música, e existia, muitas vezes, uma 

                                                           
7
 O termo gromelot identifica um idioma inventado, palavras criadas a partir das suas qualidades sonoras, 

sem tradução. Esta prática é comum no teatro, e por vezes, ao criarem-se essas novas palavras, os artistas 

se apropriam de sons facilmente identificáveis em idiomas já existentes. “Grammeloté uma palavra de 

origem francesa, inventada pelos cômicos dell´Arte e italianizada pelos venezianos, que pronunciavam 

gramlotto. Apesar de não possuir um significado instrínseco, sua mistura de sons consegue sugerir o 

sentido do discurso. Trata-se, portanto, de um jogo onomatopeico, articulado com arbitrariedade, mas 

capaz de transmitir, com acréscimo de gestos, ritmos e sonoridades particulares, um discurso completo.” 

(FO, 2004, p.97). 
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correspondência rítmica entre eles. Em outros momentos, busquei ir contra a música, 

como, por exemplo, quando ela tornou-se um pouco mais pulsante, mais alegre, deixei 

que a personagem entristecesse. Tive, assim, a intenção de criar um contraste, como se a 

música tivesse correspondência direta com a alegria obrigatória, esperada numa boda, e 

configurasse o fundo para o destaque da tristeza inesperada da personagem. 

A minha proposta de uso do espaço consistia num percurso em diagonal, em que 

desloquei-me do fundo da sala em direção à banca examinadora
8
, e depois refiz o 

percurso, de costas para a banca, terminando no ponto inicial. A cena partia da ideia da 

trajetória de uma noiva que atravessa a igreja, cumprimentando seus convidados, chega 

ao altar, casa-se, e sai da igreja. Com um detalhe que apimentava e tornava tragicômica 

a situação: enquanto encaminha-se ao altar, cumprimentando seus convidados, a noiva 

percebe na igreja, entre os convidados, a presença do seu verdadeiro amor.  

Este dado era instaurador do conflito e imprimia na dinâmica corporal um 

sentido de contradição, como se houvesse forças opostas operando neste corpo. 

Enquanto dirigia-se ao altar sem ainda ter visto o homem amado entre os convidados, a 

personagem se deslocava com suavidade, fazendo meneios de cabeça para cada fileira 

de pessoas sentadas na igreja. Ao ver o amado, seu susto era sincronizado com o “grito” 

sugerido pela passagem musical citada e, a partir daí, forças opostas operavam em seu 

corpo. Desta maneira construía-se o conflito interior da personagem, expresso no 

movimento corporal e também na música, que evoluía para um momento de tensão e de 

pulsação mais acelerada. A cena culminava com uma solução cômica, em que a 

personagem, após um momento de confusão e de incapacidade de decidir-se, chegava 

ao altar, acompanhada pelos dois homens, e como um dado de fantasia, casava-se com 

ambos. 

Além da audição individual, fomos divididos em pequenos grupos para sermos 

testados em outras habilidades. Luciano Bahia, músico e compositor, foi o artista 

convidado para compor a trilha sonora. Ele testou nossa habilidade de criar ritmos 

através de percussão corporal, e também solicitou que cantássemos alguma canção de 

nossa preferência. O ator, diretor, bailarino e coreógrafo Jorge Alencar era o 

responsável pela direção de movimento do espetáculo e, portanto, testou nossa 

                                                           
8
 A banca examinadora era composta pela diretora Jacyan Castilho e sua assistente Lilih Curi, além de 

Jorge Alencar, nosso diretor de movimento. 
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expressividade corporal, ritmo, e capacidade de repetir pequenas sequências 

coreográficas. 

Pela primeira vez, eu que já havia passado por algumas audições do Núcleo 

TCA, não fui observada em minha expressividade ao dizer um texto e isso soava para 

mim, no mínimo, excitante! Parecia estar sendo convidada a despertar outras escutas, 

outras expressões, e outros modos de comunicar-me. Algo que contemplaria minha 

energia inquieta, sedenta por jogos de improvisação e por um trabalho que relacionasse 

corpo e música. Sentia-me tendo que acionar um nível de expressividade dilatado, no 

qual prescindiríamos da palavra, o que responsabilizava o corpo pela comunicação, e 

abria para mim novas portas de pesquisa. 

 

1.4 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO ESPETÁCULO 

 

O processo criativo do espetáculo Dias de Folia, originalmente chamado de 

Ocasiões,como já foi dito, iniciou-se logo após os cinco dias de seleção. Em verdade, 

desde a seleção pode-se dizer que o espetáculo já vinha sendo gestado. A relação dos 

trinta atores deu-se de maneira tão cooperativa e prazerosa que muitas contribuições 

dessa interação ficaram para a etapa de formalização do produto final. Havia sido 

levantado um material significativo nas improvisações com o grupo de trinta atores, 

material esse que poderia ser acessado ao longo do processo de experimentação e 

montagem que se sucederia a partir da escolha do elenco.  

Nós, atores selecionados, fomos convidados a criar, em parceria com a direção 

de movimento de Jorge Alencar e a direção do espetáculo de Jacyan Castilho de 

Oliveira, cenas que retratassem situações festivas vividas por uma família. A partir 

destas festas, o público conheceria aquelas personagens, e poderia identificar e fruir 

comportamentos corporais cotidianos que, codificados, comporiam uma dramaturgia 

reveladora de relações e hábitos
9
. 

                                                           
9
 Esta dissertação não se ocupará de discutir em profundidade aspectos dramatúrgicos do espetáculo, mas 

alguns comentários poderão ser tecidos sobre assunto, inclusive por se tratar de um aspecto que suscitou 

reflexão ao longo do processo criativo. 
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Existia uma indicação que, mais do que isso, era a chave do espetáculo: 

nenhuma palavra seria dita. Nós, atores, não falaríamos. As situações deveriam ser 

expressas por meio do corpo, das expressões faciais, dos gestos, dos deslocamentos, e o 

uso da voz estaria restrito a ruídos e canções.Jacyan Castilho de Oliveira desenvolve 

uma pesquisa como atriz, professora e diretora a respeito da musicalidade da cena, e 

esta seria a base do processo criativo, tendo como método de levantamento de materiais 

a improvisação. Em entrevista concedida a mim ela diz: “[na etapa de improvisações] 

tinha a intenção de que os signos saíssem dos deslocamentos, das ações, da visão 

espacial e rítmica”(27/08/2011). 

Para esclarecer o que era esperado de nós, atores, pela direção do espetáculo, 

caminho que fomos tateando a cada encontro e proposta em sala de ensaio, trarei a 

discussão levantada por Jacyan Castilho de Oliveira, em sua tese de doutorado 

denominada “O ritmo da cena teatral: a dinâmica do espetáculo de teatro” (2008), sobre 

o que ela chama de ator-múltiploe a relação que este conceito tem com a musicalidade 

da cena, na segunda seção, onde tratarei da cena como estrutura musical. 

 

1.4.1 Tateando o universo 

 

Começamos o processo de levantamento de material com uma listagem de tipos 

presentes em festas. Figuras recorrentes como o bêbado, a tia solteirona, a criança 

chorona, o convidado inconveniente, a noiva, o penetra, dentre outros. Buscávamos 

mapear personagens que pudessem gerar uma identificação imediata por parte do 

espectador. Estes tipos nos levariam posteriormente a estados que desencadeariam 

situações, e vice-versa. Era importante fazer essa revisão de tipos e relembrar situações 

que normalmente acontecem nestes eventos, como encontros e desencontros, 

bebedeiras, brigas, trocas de presentes. Dessa maneira, entramos na viagem que nos 

levaria por três meses ao universo das festas públicas e particulares, à memória de cada 

um e ao âmbito da expressividade corporal e da musicalidade da cena como 

construtoras de dramaturgia.  

Frequentamos todos os tipos de festas, desde pequenas reuniões de amigos, a 

coquetéis, passando por festas religiosas e procissões. Promovemos festas entre nós, e 
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cada aniversário foi comemorado ao longo dos ensaios! Era preciso fazer um 

levantamento de imagens, sensações, personagens, movimentos corporais recorrentes, 

ruídos, situações, conflitos, estados, emoções e todo tipo de estímulo proveniente desses 

encontros sociais. 

Assistimos juntos ao filme O Baile, já citado como referência, e também a 

filmagens de trabalhos de Pina Bausch
10

, DV8
11

, assim como a trechos do musical 

Chicago. Este último, trazido por Jorge Alencar, nosso diretor de movimento, veio a se 

tornar uma referência à cena da boite. A cena dos 15 anos, também coreografada por 

Jorge, teve como referência os filmes de princesas da Disney, apesar de não termos 

assistido juntos a nenhum deles, mas todos nós do elenco crescemos desfrutando dessas 

obras.  

Jacyan Castilho e Jorge Alencar, como diretores e proponentes de práticas 

dentro do processo, haviam selecionado, num nível consciente e também a nível 

inconsciente, o que se chama na Crítica Genética de “imagens geradoras”. De acordo 

com Salles (2004): 

Trata-se de uma imagem sensível que contém uma excitação. O artista 

é profundamente afetado por essa imagem que tem poder criativo; é 

uma imagem geradora. Essas imagens, que guardam o frescor de 

sensações, podem agir como elementos que propiciam futuras obras, 

como, também, podem ser determinantes de novos rumos ou soluções 

de obras em andamento (p.54). 

  

Além de imagens oriundas de outras obras artísticas, existiam experiências 

vividas em festas que constituíam imagens sensíveis passíveis de entrar na cena ou 

desencadear a criação de novas situações. A festa de Natal que exibe uma criança com 

medo de Papai Noel era uma imagem sensível trazida pela direção que se impunha na 

                                                           
10

 Pina Bausch nasceu PhilippineBausch, no dia 27 de julho de 1940, na cidade de Solingen, Alemanha. 

Foi bailarina, coreógrafa e pedagoga, além de fundadora do TanzTheater Wuppertal, grupo que 

revolucionou a cena da dança alemã na segunda metade do século XX, e que viaja regularmente por 

vários países, apresentando seu repertório de peças originais. Pina Bausch faleceu em 30 de junho de 

2009, vitimada por um câncer. 

11
 “O DV8 (dance vídeo 8) foi fundado em Londres, em 1986, quando Lloyd Newson, bailarino e 

coreógrafo, criou o dueto My Sex, Our Dance.[...] Entre os grupos de Teatro Físico internacionalmente 

reconhecidos, o DV8 PhysicalTheatre ocupa posição de destaque. Para alguns críticos, especialmente 

aqueles atuantes na área de dança, o grupo foi responsável pela divulgação do termo physicaltheatre na 

Europa, demarcando um tipo de espetáculo diferenciado das produções de dança contemporânea nas 

últimas décadas do século XX [...]” (ROMANO, 2005, p.77-78). 
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cena, e que acabou por ser aderida à obra. A imagem sensível de uma ceia de Natal, em 

que cada um traz de casa um prato a ser servido, constituiu uma imagem geradora de 

uma sequência em que todos os convidados trazem bandejas de pãozinho, tornando-se, 

por fim, uma imagem-síntese de uma família específica. 

Portanto, eram várias as referências diretas dentro do trabalho, e podíamos por 

vezes recorrer a elas para ajustarmos nosso olhar ou mesmo nos afastar delas, 

construindo um diálogo de aproximação e também de crítica a essas referências. 

Continuando com o pensamento de Salles (2004), 

As imagens geradoras que fazem parte do percurso criador funcionam, 

na verdade, como sensações alimentadoras da trajetória, pois são 

responsáveis pela manutenção do andamento do processo e, 

consequentemente, pelo crescimento da obra.  (p.57) 

 

A nossa rotina de trabalho se dava em encontros todas as tardes, durante cinco 

dias da semana, por quatro horas. Alguns de nós tínhamos intimidade pessoal ou 

profissional anterior. A primeira seleção de atores deu origem a um grande grupo de 

trinta pessoas, que conviveu por cinco dias experimentando a proposta da encenação. 

Deste grande grupo saímos os sete, três mulheres e quatro homens. Dessa maneira, ao 

começar o processo criativo, tínhamos uma experiência juntos vivida anteriormente na 

seleção e um acúmulo de informações, de subtemas (considerando que o tema era 

“festas”) e algumas possibilidades de exploração destes corporalmente. Sentíamo-nos 

tateando o universo que iríamos adentrar e, mais que isso, não sabíamos exatamente o 

que Jacyan Castilho de Oliveira queria de nós. Não exatamente. Existiam algumas 

pistas, mas ela parecia precisar enxergar nas nossas ações o delineamento de suas ideias 

antes de fazer certas escolhas. Sobre isso, Salles (2004) diz: 

O trabalho criador mostra-se como um complexo percurso de 

transformações múltiplas por meio do qual algo passa a existir. 

De uma maneira ainda geral, poderia dizer que pode ser visto como 

um movimento falível com tendência, sustentado pela lógica da 

incerteza. Um percurso que engloba a intervenção do acaso e abre 

espaço para o mecanismo de raciocínio responsável pela produção de 

ideias novas. [...] A própria ideia de criação implica desenvolvimento, 

crescimento e vida; consequente, não há lugar para metas 

estabelecidas a priori e alcances mecânicos. (p.27) 
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Existia o desejo da direção de realizar algumas experimentações que estavam 

situadas no terreno movediço entre o teatro e a dança. Nós, atores, nos deixamos levar 

pelas indicações, a cada dia, sem pensar no que consistiam aquelas escolhas nem no 

resultado final. Confiávamos nas tentativas propostas pela direção, e improvisávamos 

oferecendo nosso entendimento do que era pedido. Sem um texto prévio para nos 

ancorar, seguíamos tentando materializar algo que seria gerado apenas através do 

trabalho de sala de ensaio. Sobre essa necessidade de se deixar levar pela criação, Salles 

(2004) diz: 

Intuição amorfa, conceito ou premissa geral e miragem são alguns 

modos de descrever o elemento direcionador do processo. O artista, 

impulsionado a vencer o desafio, sai em busca da satisfação de sua 

necessidade. Ele é seduzido pela concretização desse desejo que, por 

ser operante, o leva à ação. [...] O trabalho caminha para um maior 

discernimento daquilo que se quer elaborar. A tendência não apresenta 

já em si a solução concreta para o problema, mas indica o rumo. O 

processo é a explicação dessa tendência (p. 28 e 29). 

 

Em minha análise, qualquer processo criativo envolve dúvidas a respeito do que 

será construído. Caminhamos com alguns desejos e projeções na direção do resultado 

final que iremos alcançar. O que difere um trabalho completamente construído sobre 

improvisações de um trabalho que parte de um texto prévio, é a total falta de previsão. É 

claro que um pintor planeja o que fará daquela tela em branco, e pode, antes mesmo de 

começar a pintar, esboçar suas ideias. O que faz de um trabalho improvisado diferente, é 

que agimos como um pintor que não sabe nem mesmo que cor terá como resultante da 

mistura de outras cores. Caminhamos na experimentação do início ao fim. 

 Para que não se entenda, erroneamente, que elaboramos o espetáculo apenas 

intuitivamente, irei esclarecer quais foram os caminhos que nos nortearam. Neste 

caminho, nosso processo criativo envolveu, na minha análise, quatro elementos 

fundamentais com os quais dialogamos, como se fossem, além de escolhas expressivas, 

limites de um campo de atuação, ou bússolas que norteavam nossos passos criativos. 

Eram eles: 1) O tema das festas, 2) A não utilização de palavras, 3) A cena como uma 

estrutura musical, 4) A improvisação como método de levantamento de material.  

Irei agora descrever cada um deles, a partir da percepção de que foram bases que 

se retroalimentaram, construindo neste diálogo um resultado expressivo decorrente da 

pesquisa desses elementos. 
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2. OS QUATRO ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1 O TEMA DAS FESTAS 

 

Desde o início do processo criativo, sabíamos que o tema das festas seria o ponto 

de partida do espetáculo. Em lugar de um texto, tínhamos um universo temático a 

adentrar: festas públicas e particulares num contexto brasileiro, próximo a nossas 

experiências pessoais. Não havia necessidade de mergulhar num universo estranho ao 

nosso, tarefa às vezes necessária quando parte-se de um texto dramatúrgico. 

Precisávamos apenas entrar em contato com o tema escolhido, partindo das nossas 

vivências e impressões sobre ele. 

Norberto Luiz Guarinello, em seu livro Festa, Trabalho e Cotidiano, elabora a 

seguinte definição para a festa: 

A festa é, portanto, sempre uma produção do cotidiano, uma ação 

coletiva, que se dá num mesmo tempo e lugar definidos e especiais, 

implicando a concentração de afetos e emoções em torno de um 

objeto que é celebrado e comemorado e cujo produto principal é a 

simbolização da unidade dos participantes na esfera de uma 

determinada identidade (2001, p.972). 

 

 Ao localizar a festa no cotidiano, o autor não se refere ao cotidiano como 

dimensão do particular, e sim como espaço e tempo onde se dão as relações humanas. 

Para Lobato (2008, p.15), neste âmbito de produção e consumo e forjam estruturas de 

poder, a festa 

[...] sempre é um ato de explosão coletiva e produzirá identidades 

provisórias em diferentes graus. Produto da realidade social, a festa 

produz identidades, mas nunca alcança o consenso, muito pelo 

contrário, ressalta e expressa os conflitos e tensões dessa mesma 

sociedade. 

 

 A festa é um fenômeno que se instala nos espaços, aproxima os indivíduos, 

propiciando e acentuando as relações emocionais e os contatos afetivos, e desta maneira 

cria um ambiente no qual podemos identificar aspectos culturais e comportamentais de 
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uma sociedade. Desta forma, o tema escolhido nos trazia estímulos vários, e como um 

elemento norteador da criação, tangia diferentes aspectos da construção cênica. 

 Tínhamos no tema um universo propício ao contato com diferentes emoções, 

estados corporais, ritmos musicais, expressões religiosas, comportamentos corporais, 

diversos usos do espaço e do tempo.  

 É importante reiterar que cada um desses elementos fundamentais (o tema das 

festas, a não utilização da palavra, a cena como estrutura musical e a improvisação 

como método de geração de material) não é acessado, ao longo da criação, de maneira 

estanque. Como já foi dito, eles se retroalimentam, compartilhando e instaurando 

escolhas éticas e estéticas que configuram o resultado final. O tema das festas se 

multiplica em subtemas, que por sua vez encontram eco na construção da cena como 

estrutura musical, e vão resvalar em comportamentos corporais que prescindem da 

palavra falada, e assim por diante.  

 Por vezes, a escolha de uma festa a ser trabalhada a partir das improvisações já 

indicava o foco num estado corporal diferenciado, como a cena do carnaval, por 

exemplo. Em outro momento, a escolha de outra festa indicava um foco sonoro, como 

na cena da Copa do Mundo e, assim, os elementos iam-se articulando, complementando 

e norteando as escolhas da direção, forjando juntos uma trama única. Por esse motivo, 

às vezes não é possível discriminar que elemento configurou cada escolha, se um 

comportamento corporal, por exemplo, partiu da festa escolhida, ou da ausência de 

palavra – que exigia uma expressividade mais dilatada e precisa – ou mesmo da relação 

com a música da cena. 

Como o tema das festas nos parecia muito vasto, tentamos delimitá-lo a partir de 

algumas escolhas. Num primeiro momento, quando o espetáculo ainda se chamava 

Ocasiões, havia o interesse em construir cenicamente o percurso de uma família. As 

situações festivas seriam o “pano de fundo” sobre as quais as relações familiares se 

dariam, e este seria o estímulo para as improvisações e construção dramatúrgica. Como 

já foi dito na sessão anterior, uma obra artística se constrói também no exercício do 

descarte de ideias, e esta ideia inicial foi explorada na etapa de seleção do elenco e nas 

primeiras semanas de ensaio, mas logo vimos as improvisações tomarem outros rumos e 

deixamos a família para trás. 
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O processo criativo de Dias de Folia se deu através da construção de pontes. 

Num primeiro momento, idealizamos discursos e imagens que gostaríamos de imprimir 

na cena e tentamos realizar numa instância prática, criando uma ponte entre o mental (a 

ideia) e o material (sua realização). Nesse exercício de transposição, que incluiu, 

principalmente, a comunicação entre quem dirige a cena e os atores (uma ponte), alguns 

conteúdos se materializaram e outros se tornaram resíduos. Ainda neste exercício, nós 

pudemos entrar em contato com conteúdos não planejados, que insurgiram das 

improvisações, sugerindo soluções inesperadas e subtemas insipientes não antes 

levantados. 

Neste jogo de improvisações previamente roteirizadas e de outras mais livres, 

que incluíam regras, mas não traziam sugestões de ações, fomos desviando o interesse 

em contar a história de uma família específica para uma direção na qual o foco era a 

costura de situações diversas com o mesmo pano de fundo: festas públicas e privadas. A 

família acabou aparecendo em algumas cenas, como o Natal, a Copa do Mundo, o dia 

das mães, o aniversário do avô, deixando os espectadores livres para interpretar a 

relação entre os personagens e inferir uma possível passagem de tempo. Podemos dizer 

que a ideia inicial diluiu-se tomando outra dimensão na construção das cenas. 

Para centrarmos nossa atenção e pesquisa no tema das festas, trazido 

anteriormente como o primeiro dos quatro elementos fundamentais, fizemos um 

mergulho neste universo. Nas nossas experimentações, pudemos acionar 

comportamentos recorrentes nestes eventos, como algumas que enumero a seguir: 

- montar e desmontar uma festa, o que inclui fazer ligações telefônicas, encher 

bolas, carregar bandejas, arrumar mesas, preparar bebidas, etc.; 

-preparar-se para a festa, vestindo trajes, maquiando-se, preparando penteados, 

ensaiando passos de dança; 

- executar diferentes tipos de cumprimentos (encontros, despedidas, felicitações) 

e, consequentemente, um esquema de repetições que podia incluir filas em casamentos, 

formaturas, etc.; 

- representar a empatia entre indivíduos ou grupos, seduções, desentendimentos, 

brigas; 
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- consumo de comidas e bebidas, assim como suas consequências incluindo 

vômitos e bebedeiras; 

- trocas de presentes; 

- movimento de jogar algo para cima, como lançar o buquê no casamento, o ato 

de jogar arroz nos noivos, o confete que é lançado para o alto, ou o banho de pipoca em 

cerimônias afro-brasileiras, em que a pipoca é lançada para o alto sobre a cabeça da 

pessoa que está sendo “rezada”.  

As festas escolhidas para serem dramatizadas no espetáculo eram retratadas a 

partir de diferentes pontos de vista. A cada cena, o foco era deslocado para algo que 

acreditávamos ser a especificidade daquela festa, ou apenas o viés que interessava à 

direção tornar mais visível. Algumas mostravam apenas a preparação, como, por 

exemplo, a festa de Iemanjá, para a qual um cesto de flores é arrumado para ser 

oferecido. Noutras, retratávamos um recorte em que havia uma briga, como na cena da 

boite, ou apenas uma diagonal onde desfilavam os tipos recorrentes na festa, como no 

carnaval. Não tínhamos o intuito de reconstituir estas festas em cena, mas sugerir os 

rituais envolvidos e seus desdobramentos dramáticos. 

Pensamos que seria interessante investir em festas particulares e públicas, 

citando algumas festas típicas da cidade (a data cívica do Dois de julho, o carnaval e a 

festa de Iemanjá), correndo o risco de não sermos completamente compreendidos pelo 

público em geral, mas sem chegar ao extremo de sermos regionalistas. Escolhemos 

também, entre as festas particulares, algumas mais óbvias, como a tradicional festa de 

15 anos, o Natal e o Reveillon, mas também investimos em festas como o aniversário do 

avô, que estavam mais centradas nas relações do que na mímesis de uma festa 

tradicional. A festa era um “pano de fundo” (e manancial de situações) para o desfile de 

comportamentos e relações com as quais o público poderia se identificar, e essa era a 

grande celebração proposta. O momento da festa é uma pequena amostra de relações 

interpessoais, ou entre pessoas e uma cidade, ou mesmo entre pessoas e suas crenças. É 

como e escolhêssemos um recorte que pode dar-nos uma visão do todo sobre uma 

família, uma comunidade, um país. 

Sobre as festas, Gomes (2008, p.44) diz: 
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As festas contribuem para manter viva e memória das comunidades; 

como produções sociais estão conectadas a histórias e experiências 

significativas, atualizando os ritos comunitários. A multiplicidade de 

fenômenos encontrados no contexto da festa implica em adaptações às 

situações próprias desses eventos, realizados de diferentes formas e 

estilos. 

 

 E completa quando diz: “O contexto da festa permite que se construa uma 

ressignificação do sentido de humanidade em função das identificações culturais, que 

acontecem mediadas pelo corpo.” Portanto, o âmbito da transposição do tema das festas 

para o corpo é também um elemento fundamental da criação do espetáculo, e deles nos 

ocuparemos a seguir. 

 

 

2.2 A NÃO - UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS 

 

O nosso corpo – matéria permeável entre os lados de lá e o de 

cá – é ponte, é âncora, é pedágio para a invenção de sentidos. A 

circulação dos sentidos em todas as direções inventaria trânsitos 

de valores que parecem fixar o movimento da vida e, 

paradoxalmente, são destas amarras que o corpo faz tocar, 

vislumbrar, alcançar outros limites. 

                                                                         Merleau-Ponty 

 

 

A escolha de criar um espetáculo sem palavras foi feita pela direção e, assim 

como o tema proposto, já tínhamos conhecimento desde o início do processo. Isso não 

significa que sabíamos como se processaria esta escolha num nível prático. Eram muitas 

as perguntas que nos fazíamos sobre como prescindir da palavra, como nos fazer 

entender, como construir situações expressivas que pudessem se bastar no corpo e suas 

relações com o espaço, o tempo, a música e os outros corpos.  

Descobrimos à medida que experimentamos em sala de ensaio, e é importante 

dizer que a direção não havia escolhido uma linguagem como mímica, ou dança-teatro 

para cumprir essa escolha estética. Realmente nos encontramos em sala de sala com 
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uma escolha a desdobrar na prática, a partir do repertório de cada ator e dessa interação 

coletiva, sendo guiados pela direção de Jacyan Castilho de Oliveira, que nunca se furtou 

a solicitar a colaboração de Jorge Alencar, nosso diretor de movimento, e dos 

assistentes de direção, Lilih Cury e Natan Duarte. Estávamos todos juntos pesquisando 

as possibilidades expressivas desta escolha, sem uma técnica específica norteando a 

experiência. Em consonância com a Teoria da Formatividade, de Pareyson (1997), 

trazida na primeira sessão, em que ele diz que a arte inventa o por fazer e o modo de 

fazer, nos vimos “inventando” modos e procedimentos para chegar ao resultado que 

queríamos. 

Depois dessa primeira etapa de levantamento do universo temático, as 

improvisações que se seguiram deram-se tanto a partir de roteiros sugeridos aos atores, 

quanto de maneira livre. Para organizar as improvisações livres, convencionamos 

chamar de “Ponto zero”
12

 uma pilastra situada no meio da sala de ensaio. Jacyan 

esperava que o espetáculo apresentasse uma dinâmica de entradas e saídas dos atores 

pelas coxias, de modo que uma profusão de personagens passeasse pelas cenas, além de 

poder criar a ilusão de que a cena começava antes mesmo que pudesse ser vista pelos 

espectadores, como se acontecesse no espaço da coxia e caminhasse para o palco. O 

recurso do “Ponto zero” nos permitiu jogar com as entradas e as saídas, assim como 

com diferentes combinações dos atores em solos, duos, trios, quartetos, entre outras. 

A pilastra, ou o “Ponto zero”, constituía um espaço fora do jogo, um lugar de 

onde se sai para jogar, de onde ainda não se conta o tempo do jogo, por isso atribuir o 

número “zero” ao nome. Nós, atores, nos reuníamos em volta da pilastra e esperávamos 

pelos comandos. Por vezes, a regra dizia respeito ao número de atores permitido no jogo 

e, sempre que entrava um a mais, outro deveria sair. Esse simples comando definia a 

dinâmica da cena, e trazia uma qualidade de ação e reação anterior a qualquer criação 

nossa: a resposta cinestética
13

. Nosso objetivo seria encontrar uma justificativa para sair 

                                                           
12

Na segunda seção o termo será explicado em profundidade, constituindo uma proposta de jogo. 

13
Segundo Anne Bogart e Tina Landau, autoras do livro The Viewpoints Book: A Practical Guide to View 

points and Composition, Resposta Cinestética seria “Uma reação espontânea a um movimento que ocorre 

fora do seu corpo; o timing no qual você responde aos movimentos ou sons externos; o movimento 

impulsivo que ocorre através da estimulação dos sentidos. Um exemplo: alguém bate palmas em frente a 

seus olhos e você pisca em resposta, ou alguém bate a porta e você impulsivamente se levanta da 

cadeira.” (2005, p.08. Tradução minha). “A spontaneous reaction to motion which occurs outside you; the 

timing in which you respond to the external events of movement or sound; the impulsive movement that 

occurs from a stimulation of the senses. An example: someone claps in front of your eyes and you blink 

in response; or someone slams a door and you impulsively stand up from your chair”. 
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do jogo ou simplesmente sair, sendo, inevitavelmente, a saída uma ação-resposta à 

entrada do outro ator. O “Ponto zero” estimulava a criatividade e prontidão do ator, 

além de configurar, a partir do comando descrito, a dinâmica da cena. O constante 

número de atores envolvidos no jogo e a saída como resposta à entrada davam a 

dinâmica. 

Pensando o segundo elemento fundamental, a não utilização de palavras, 

entramos na perspectiva do uso do corpo na cena. A impossibilidade de falar como 

escolha estética redimensiona a presença do ator, e nessa instância, o corpo falará em 

cada gesto, movimento, pausa e deslocamento figurados. 

Existia esse desejo da direção, de comunicarmos apenas através do corpo, 

porém, tínhamos mais perguntas sobre como fazê-lo do que respostas. Sabíamos do 

desejo de pesquisar a expressão pela via corporal, e tínhamos certeza das infinitas 

possibilidades do corpo em si, desprovido da palavra falada, mas os caminhos ainda 

constituíam uma incógnita. Nas palavras de Derdyk (2001, p. 79), 

Como será que incide no corpo de nosso ser um pensamento como que 

formado alheio ao corpo e com este, no entanto, produzido? Como 

será que, através de um fazer, se materializa o coeficiente de arte – 

aquele espaço entre a intenção e a realização? 

 

 Sabíamos e concordávamos que o corpo é quem vive a experiência da vida em 

todos os níveis, pois somos corpo e nesta forma nos materializamos e nos relacionamos, 

mas prescindir da palavra num espetáculo teatral em que os atores fazem parte de um 

elenco e não de uma companhia que pesquisa há muito tempo essa linguagem, 

constituía um desafio. Precisávamos encontrar juntos, um caminho expressivo que 

pudesse ser alcançado e assimilado a tempo de chegar a um resultado, um espetáculo 

acabado, e dispúnhamos apenas de três meses. Se algo nos acalmava e encorajava era a 

certeza de que o tema das festas constituía um universo que tinha muito a dizer através 

do corpo. A festa, pode-se dizer, é um evento em que vivemos os sentidos de maneira 

intensa, e as relações humanas num nível físico, mesmo em se tratando de festas 

sagradas. Nas festas comemos, bebemos, dançamos, abraçamos, beijamos. Estamos no 

universo do corpo, no domínio do corpo e dos sentidos, enfim. Neste caso, o corpo 

media as relações vividas nos eventos festivos, mas ainda que a palavra. De acordo com 

Derdyk (2001, p.79), 
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O corpo expressa uma crise constante absorvendo e extraindo as 

experiências sensíveis oriundas do mundo e, simultaneamente, 

povoando e devolvendo ao mundo experiências formalmente 

reconstruídas. Dentre as múltiplas direções que se oferecem 

generosamente para nós, a experiência criadora é uma fundação 

possível. O corpo é o primeiro e o último agente que atua sobre as 

matérias do mundo: estamos sempre no meio. 

  

 Confiávamos também na certeza de que, do momento que começássemos a 

improvisar e experimentar situações em que o corpo estivesse estimulado, as imagens 

iriam surgir e descobriríamos as possibilidades expressivas que por ora não 

conhecíamos ainda. Nas palavras de Joseph Campbell, em seu livro O Poder do Mito, 

(1990, p.15): 

O corpo informa uma subjetividade. O corpo conforma uma 

identidade. O corpo transforma as vontades, que não sabemos muito 

bem de onde vêm e para onde vão. O corpo sabe mais da gente do que 

a gente mesmo pensa que sabe. 

 

 Pensando nisso, Jacyan Castilho de Oliveira nos pediu muitas vezes que 

trabalhássemos numa perspectiva em que o corpo materializasse tudo. Cada aspecto que 

quiséssemos ilustrar numa situação a ser improvisada deveria estar no corpo. Se o foco 

fosse externo ao corpo, como, por exemplo, uma situação em que as personagens estão 

numa janela vendo o cortejo do carnaval passar, o corpo deveria dar conta de expressar 

o efeito daquela visão, as sensações presentes naquela experiência. Em entrevista 

concedida a mim (2011), ela diz: 

Um dos espetáculos que mais me marcou na vida foi o espetáculo de 

três malucos ingleses que foram no Rio [de Janeiro] num circuito 

alternativo e eles faziam os três mosqueteiros sem uma palavra. Essa é 

uma história bastante conhecida e era nisso que eles se fiavam. O mais 

interessante é que eram os três que faziam tudo. Inclusive os três 

mosqueteiros que são quatro! Porque quando chega o d´Artagnan eles 

ficam quatro. Eles faziam as mulheres, eles faziam os guardas do Rei 

lutando com os mosqueteiros e era uma coisa maravilhosa assim que 

virava um adereço de roupa e era o brasão do Rei, e eles mudavam de 

lugar e lutavam. [...] Tudo coreografado. Muita micagem, do jeito que 

eu adoro. O cara andando no calabouço e plic! Ele fazia a goteira. E 

ele fazia a aranha que passava. Eles faziam tudo: o personagem e a 

ambientação. [...] Eu vi no programa que eles tinham formação 

corporal. Um em Feldenkrais, o outro em Lecoq, o outro em 

mímica...mas não era mímica que eles faziam, era micagem! Eu 
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adoraria fazer isso! Um dos espetáculos que mais gostei de assistir na 

vida. Eu queria fazer isso. Que o corpo do ator fizesse tudo, e que 

fosse tão simples nessa comunicação. Eles contavam a historinha só 

com três pessoas e seus corpos.
14

 

 

FIG. 1 – Cena do Natal. 

 

O que Jacyan chama de “micagem” em sua entrevista, foi experimentado por nós 

quando improvisávamos, principalmente, cenas individuais. Um único ator que recebia 

a tarefa de improvisar uma cena de festa de 15 anos deveria, a partir do princípio da 

“micagem” (que seria esta tentativa de fisicalizar tudo que se tornaria visível), compor 

toda a situação em seu próprio corpo. A ideia de “micagem”, além de se concretizar 

através do corpo e suas possibilidades expressivas, trazia também a qualidade de 

aglutinação de diferentes personagens, espaços e objetos. Explico: quando sozinho, o 

ator, na tentativa de recriar uma situação partindo apenas do seu próprio corpo e de sua 

relação com o espaço, via-se estimulado a fisicalizar diferentes personagens que se 

relacionam, tornando o seu corpo o espaço de jogo que imprime as ações e as reações 

presentes na cena.  

                                                           
14

Entrevista concedida a mim em setembro de 2011. 
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A tentativa de alcançar essa qualidade de movimento, levando em conta nossas 

experiências corporais anteriores que não incluíam a passagem pela escola de Lecoq, 

deu-se em vários níveis. Durante o processo, em introdução a um dia de trabalho, 

Jacyan comentou uma cena do filme O Baile,em que uma personagem expressa amor 

por outra na ação de oferecer o resto de sua comida. Não há palavras de amor, já que, 

neste filme, assim como no espetáculo proposto, as cenas são mudas. O ato de 

compartilhar o resto da comida é suficiente para o entendimento de que existe amor 

entre os dois. A necessidade da síntese, assim como encontramos em filmes de Charles 

Chaplin, igualmente mudos, proporcionou a Ettore Scola, diretor de O Baile, a 

descoberta de situações dramáticas que envolvem apenas ações físicas e a relação destas 

com a música. Jacyan Castilho de Oliveira buscava enveredar-se por esse caminho de 

síntese. Sabíamos que num primeiro momento iríamos nos lançar numa tempestade de 

ideias que, inevitavelmente, nos levaria ao encontro de clichês, mas existia essa meta de 

deixar a “festa passar pelo corpo” e ele, o corpo, comunicar ao máximo todos os 

elementos presentes nesses contextos. 

Precisávamos buscar ações-síntese de sentimentos e relações, na tentativa de 

comunicar situações vividas, além do caráter das personagens
15

. Jacyan trouxe para o 

processo um jogo proposto por Marcos Barbosa
16

 que é gerador de ações, e a meu ver, 

do que estou convencionando chamar de imagem-síntese
17

. Em roda, partindo de verbos 

flexionados na primeira pessoa (tanto do singular, quanto do plural) como: eu te amo, 

eu te beijo, eu te rejeito, eu te cuspo; ou: nós nos odiamos, nós nos ignoramos, etc.; 

propúnhamos ações ou uma curta sequência de ações que materializasse esses verbos. 

Nestes casos, podíamos improvisar, por exemplo, uma situação de violência para 

“eu te desprezo”, assim como, simplesmente, um ator poderia colocar-se de costas para 

o outro no intuito de significar o mesmo estado. Íamos assim, repetindo muitas e muitas 

vezes o mesmo verbo, experimentando diferentes imagens-síntese, na dupla tentativa de 

ultrapassar um primeiro momento de “ideias rasas”, e de nos embeber desta 

possibilidade de comunicar e sintetizar imagens no corpo e, principalmente, na 

composição através do contato. Nas palavras de Laban (1978): 

                                                           
15

O caráter, neste caso, não se trata de uma construção tridimensional de personagem, mas a construção 

de tipos. 

16
 Professor Doutor Marcos Barbosa, dramaturgo cearense radicado em Salvador, professor da Escola de 

Teatro da Universidade Federal da Bahia. 
17

A imagem-síntese pode englobar mais de uma ação por, vez ou outra, envolver mais de um personagem. 
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Quando nos movimentamos, nós criamos relacionamentos mutáveis 

com alguma coisa. Essa alguma coisa poderá ser um objeto, uma 

pessoa ou mesmo partes do nosso próprio corpo, podendo ser 

estabelecido um contato físico com qualquer um destes (p.109). 

 

 A simples disposição dos corpos no espaço, e a maneira como eles se 

aproximavam e entravam em contato, era para nós uma fonte de imagens a explorar. 

No processo criativo do espetáculo, antes que criássemos qualquer dramaturgia 

ou qualquer personagem, exploramos as capacidades expressivas do corpo pesquisando 

o contato. Tanto o “Ponto zero”, quanto a busca por imagens-síntese, privilegiavam o 

contato e o que podia decorrer dele. Éramos estimulados pela direção a investir em 

diferentes utilizações de princípios espaço-temporais como direção, força, velocidade, 

intensidade, ritmo, dentre outros. O contato entre os corpos e o diálogo resultante deste 

encontro foi um recurso muito explorado em jogos que enfatizavam relações em que 

estávamos “contra” ou “a favor” do outro. Estes conceitos poderiam ser compreendidos 

em todos os níveis, porém deveriam ser expressos num nível corporal-espacial. 

Em decorrência dessas experimentações, situações surgiram e puderam ser 

identificadas como pertencentes ao universo temático, o que não significa que 

estivéssemos, a todo o momento, buscando por isso. Como já foi dito, o estímulo 

passava pelo corpo através de princípios espaço-temporais e pela busca de contato. Em 

caderno de anotações, pude descrever uma improvisação que partiu do “Ponto zero” e 

que agora compartilho: Deveríamos entrar no espaço de jogo um de cada vez, sem que 

nenhum saísse. Uma sucessão de abraços entre dois atores que improvisavam repetindo 

o simples movimento de abraçar e separar-se para abraçar outra vez deu origem a uma 

partitura que privilegiava o contato, o afastamento, o desenho que o deslocamento 

imprimia no espaço e diferentes velocidades de encontro e despedida. À medida que os 

outros atores iam aderindo ao jogo, essas propostas iam sendo também absorvidas e 

desenvolvidas. Não houve descarte da ideia inicial proposta pelos primeiros dois atores. 

Aos poucos, essa sequência de abraços evoluiu para uma partitura que se 

utilizava de um movimento mecânico – o abraço, de uma situação legível – uma 

despedida, para uma dimensão poética por explorar o caráter cíclico desses abraços e 

afastamentos. Cada ator que abraçava e se despedia, logo à diante era abraçado por 

outro que também se despedia, e assim sucessivamente. O movimento evoluía de uma 
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atmosfera emocional para algo mecânico, culminando num resultado repetitivo, cíclico 

e infinito. 

À medida que executávamos essa sequência de movimentos, maneiras pessoais 

de abraçar e de reagir ao afastamento iam se delineando. Participando, e também 

observando a improvisação, fiz algumas reflexões em meu caderno de anotações: 

Percebi que não criamos personagens, e nem esse era o objetivo do 

jogo, mas era possível identificar diferenças entre os abraços e as 

despedidas. Pude ver pais, mães, namorados, filhos, relações que 

tiveram seu fim, noivos indo para a guerra. O jogo não teve palavras, 

mas a qualidade dos movimentos e olhares sugeriu para mim a 

percepção dessas diferentes vidas, ali representadas (CADERNO DE 

ANOTAÇÕES, 2010). 

 

 Esse trecho das minhas anotações explicita algo que pude compreender 

sobre o processo criativo: a ênfase dada ao corpo, que consistiu uma escolha tanto 

metodológica quanto estética, propiciou um caminho de criação de tipos a partir dos 

movimentos destes corpos. As personagens não existiam antes de se movimentar, nem 

surgiam através da escolha de partes do corpo que iriam direcionar o movimento ou 

algo parecido. Era o próprio movimento e o contato entre os corpos que delineava estes 

seres que iam surgindo. Cada particularidade expressa por movimentos ajudava a 

compor o agente daqueles movimentos. E, assim, surgiram pais, mães, crianças, e 

outros seres ficcionais. Sobre os fatores de movimento, Laban aponta:  

Embora esses fatores mensuráveis de velocidade, força, direção e 

extensão sejam comuns tanto às pessoas quanto aos objetos em 

movimento, é bem evidente que os movimentos do corpo humano são 

amplamente diferentes dos das máquinas. Até mesmo nas ocasiões em 

que as ações de seu corpo têm que cumprir com requisitos da função 

prática, distinguem-se os seus movimentos segundo sua expressão 

pessoal. Em algumas oportunidades, contudo, podem ser executados 

sem a participação interior, o que lhes confere consequentemente um 

caráter mecânico. Noutras vezes, porém, modulam-se ricamente 

conforme modelos peculiares de esforço que não têm qualquer 

serventia funcional. Uma vez que todos esses se originam das próprias 

raízes da personalidade, podem criar expressões características que se 

tornam visíveis na ação corporal (LABAN, 1978, p. 111). 

 

 E continua: 

O valor de uma caracterização por intermédio de movimentos de 

mímica semelhantes à dança reside no evitar-se a simples imitação das 

peculiaridades dos movimentos externos, pois uma imitação deste teor 
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não penetra nos mais remotos recantos do esforço interior do homem. 

Temos necessidade de um símbolo autentico da visão interna que 

efetue contato com o publico e ele só é atingido quando se aprendeu a 

raciocinar em termos de movimento. O problema fundamental do 

teatro é aprender como usar esse tipo de pensamento com o proposito 

de atingir o domínio do movimento (LABAN, 1978, p.46). 

 

 E ainda: 

 

Cada fase do movimento, cada mínima transferência de peso, cada 

simples gesto de qualquer parte do corpo revela um aspecto de nossa 

vida interior. Cada um dos movimentos se origina de uma excitação 

interna dos nervos, provocada tanto por uma impressão sensorial 

imediata quanto por uma complexa cadeia de impressões sensoriais 

previamente experimentadas e arquivadas na memória. Essa excitação 

tem por resultado o esforço interno voluntário ou involuntário, ou 

impulso para o movimento (LABAN, 1978, p.49). 

 

 Pude viver neste processo criativo o que descreve Laban nos trechos acima e, 

mais que isso, pude tomar consciência destas etapas de criação que envolvem o corpo e 

suas reações. Reações essas que se tornam expressões da vida interior da personagem, 

por mais superficial que seja a sua caracterização. Ao movimentar-se, o ator imprime no 

espaço exteriorizações de uma humanidade possível. É através das relações que este 

corpo estabelece com outros, travando movimentos de ação e reação, que o ator oferece 

ao espectador aquilo que só ele sabe da personagem, dos seus medos, seus anseios. 

Simples transferências de peso, distâncias estabelecidas entre os corpos, o ritmo das 

ações, são apenas alguns exemplos do que é possível construir numa cena sem palavras 

a fim de caracterizar uma vida interior, e uma maneira de ser relacionar com o mundo 

externo. A partir do movimento, criamos personagens que foram se solidificando não 

através de uma psicologia que se expressa em palavras, mas de desejos que 

impulsionam comportamentos, e assim podem chegar a definir um caráter.   

 Ariane Mnoukchine (2009), diretora do Teatro do Soleil, fala da necessidade do 

ator descobrir a “doença” da personagem e expressar os “sintomas”. Esse seria o 

trabalho do ator, expressar esses sintomas.  

Il [l´acteur] connait la maladie, mais il ne connaît pás lês symptoms, Il 

doit decouvrir lês symptômes. Il connaît la maladie parce que le texte 

lui donne la maladie, le texte est censé lui donner la maladie, lesmille 

et une maladie dans un  seule page...Toute la versatilité des emotions. 
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Les grands auteurs sont ceux quiont l´art de donner à chaque phrase 

une petite maladie différente que s´aggrave jusqu´à aller jusqu´au 

crime ou à la mort, ou qui au contraire se calme. Um acteur, une 

actrice doit comprendre ces maladies et em trouver lês symptômes
18

. 

(p.28) 

 

 Acredito que foi o que fizemos, em partes, ao buscar dar ênfase ao corpo. Cada 

movimento tinha que ser precisamente um sintoma da personagem, a expressão de um 

desejo. Não buscávamos o movimento gratuito, o movimento que afirma ou nega, ou 

mesmo repete a palavra, pois não havia palavra. Todo e qualquer movimento deveria ser 

um sintoma da humanidade representada. 

 

Fig. 02 – Cena do Natal. 
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Ele, [o ator] conhece a doença, mas ele não conhece os sintomas, ele deve descobrir os sintomas. Ele 

conhece a doença porque o texto oferece a doença, as doenças, as mil e uma doenças numa só 

página...Toda a versatilidade das emoções. Os grandes autores são os que dominam a arte de dar a cada 

frase uma pequena doença diferente que se agrava até chegar ao crime ou à morte, ou que, ao contrário, se 

acalma. Um ator, uma atriz deve compreender as doenças e encontrar os sintomas (Tradução minha). 
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Um dado que para mim foi incrível perceber foi que, inevitavelmente, esses 

personagens que foram aos poucos se delineando, voltavam em outras improvisações. 

Não se tratava de retomar o desejo inicial de compor uma única família ao longo do 

espetáculo, mas de uma apropriação que alguns atores fizeram de alguns personagens 

que podiam, vez ou outra, reaparecer, criando links lógicos ou não, criando parentescos 

sugeridos, mas nunca confirmados. No caso específico da “dobradinha” construída entre 

a festa dos 15 anos e o baile da terceira idade, fazíamos na primeira e refazíamos na 

segunda uma sequência de paquera seguida de dança em pares. Não estava pré-

determinado que éramos os mesmos sessenta anos depois, mas, ainda assim, 

investíamos em alguns pequenos trejeitos que podiam sugerir isso. Neste caso, a direção 

de movimento optou por criar algumas repetições entre uma cena e outra, que 

retratavam similaridades entre os encontros de casais nas duas fases da vida. Algo que 

poderia ser uma mera repetição de estrutura da cena contribuiu para o possível 

entendimento de que seriam as mesmas pessoas anos depois, ou de que, independente 

da fase da vida, nos movimentamos todos partindo dos mesmos desejos: de amar, 

seduzir, de sermos aceitos e queridos. 

 

Fig.03 – Cena do Baile da Terceira Idade. 
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Estávamos situados no tema das festas, que por pressupor encontros e relações 

sociais, tornava mais do que propícia a pesquisa do contato.  Além do olhar para o 

contato, ambicionávamos buscar no corpo a memória dessas ações próprias das festas, 

ações que se expressam em todos os corpos dentro de uma mesma cultura, e que podem 

ser facilmente identificáveis. 

Partimos do pressuposto que nossas experiências corporais representariam uma 

experiência social universal. Mesmo que haja particularidades na expressão de cada 

indivíduo e nuances (e até falsas semelhanças) na gestualidade de cada cultura, o 

comportamento humano dispõe de um repertório de gestos, expressões e movimentos 

corporais que podem facilmente organizar-se de maneira a comunicar estados de 

espírito e relações. 

Em seu livro sobre a experiência de Pina Bausch, Ciane Fernandes diz: 

Segundo Lacan, a imagem corporal inicia sua formação na infância, 

através de sucessivas internalizações de específicas imagens externas. 

A construção deste “mapa corporal” não depende de leis biológicas, 

mas sim de significações e fantasias de familiares a respeito do corpo. 

A imagem corporal é, então, a repetição do mapa ambiental ou sócio-

familiar na própria psique e órgãos físicos do indivíduo. É através da 

imagem corporal que o esquema de gestos e posturas de uma 

sociedade é transmitido. A identidade corporal individual não é 

autentica nem contrastante à sociedade. O corpo individual é um 

corpo social – uma construção a nível psíco-físico, constantemente 

permeada e controlada por repetitivas normas de disciplina em meio a 

relações sociais de poder. (FERNANDES, 2007. Pág. 29) 

 

Partindo da consciência deste “mapa corporal
19

”, enveredamos pela pesquisa de 

gestos, movimentos e situações que estariam presentes em cada festa, e que o público 

pudesse se identificar, por ser também integrante desta sociedade, usufruindo deste 

mesmo repertório corporal. A festa de 15 anos, por exemplo, como já foi dito, teve em 

parte sua inspiração nos filmes de princesas da Disney. Esta referência servia para o 

momento inicial da cena, em que expúnhamos, numa diagonal, tipos presentes nesta 

festa tão tradicional no Brasil, na qual a jovem é apresentada à sociedade. Após a 

diagonal, construíamos a situação da festa em que os rapazes e as garotas encontram-se 
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 Não utilizávamos o termo, mas em nossas discussões falávamos desse domínio comum do corpo. 
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separados em grupos divididos por gênero, se observam de longe e “duelam” a 

distancia, através de risos que se tornam cada vez mais altos. 

Nossa busca, em sala de ensaio, partia das nossas experiências pessoais e de 

referências próximas às nossas vivências. A cada sugestão da direção, a cada estímulo 

musical, trazíamos para o espaço da sala o nosso “espaço mental” (BONFITTO, 2006)e 

nossa memória corporal, relacionados às situações de festas que queríamos representar. 

Em verdade, não tínhamos como distinguir de onde vinham aquelas memórias e aquela 

expressão, se de um lugar de racionalidade ou de uma movimentação corporal 

impregnada por anos de imersão em situações sociais, eventos festivos e momentos 

familiares que trazíamos à tona.Sobre isso, Dentz, estudioso da obra de Merleau-Ponty 

diz:  

Quando se pensa dentro do registro merleaupontyano, a concepção 

racionalista é deslocada radicalmente, em função da compreensão de 

que o corpo, não é mais um intermediário entre subjetividade e 

mundo, mas o pivô, o centro, o núcleo de fato do sujeito. 

Traduziríamos isso dizendo que não há um Eu sustentador do corpo, 

mas, ao contrário, que a estrutura corporal sustenta o Eu. Como tal, a 

alma ou consciência não mais pensa segundo ela mesma, mas segundo 

o corpo e o universo das relações – relações estabelecidas por este 

corpo. É neste sentido que Merleau-Ponty afirma o homem como 

comportamento-discurso. (DENTZ, 2008, p. 04) 
 

 

Nesse âmbito do corpo como estabelecedor de relações e desse homem como 

comportamento-discurso, investimos na ideia de que, através do corpo e da relação com 

os outros corpos na cena (incluindo os objetos), na relação com o espaço e com a 

musicalidade da cena (e não se trata apenas da sonoridade, mas de todas as relações 

rítmicas entre os corpos e das estruturas de refrão e repetição propostas pela encenação), 

estaríamos criando discurso e dramaturgia, prescindindo de qualquer palavra. 

Um espetáculo que se inspira na obra de Pina Bausch e suas imagens 

autobiográficas, nos filmes de Charles Chaplin e todos os expoentes do cinema mudo, 

no Teatro Físico do DV8 e seus movimentos-síntese de comportamentos sociais, mas 
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que propõe um discurso leve, despretensioso e bem-humorado, essencialmente baiano, 

apesar de ter uma carioca como diretora e atores de outros estados
20

. 

O que se pode inferir desse trabalho é, mais que uma proposta dramatúrgica, a 

busca por um estado corporal em que o ator parece se divertir e faz questão que isso seja 

visto como proposta cênica. Os atores jogam com seus corpos às vezes como se 

estivessem improvisando, como se estivessem criando no momento presente, como se 

existisse uma “frouxidão” no gesto, uma espontaneidade, que convive com uma 

coreografia precisa, em que a compreensão das situações depende inextricavelmente do 

timing das ações. Sobre o estado de jogo em que o ator deve se colocar enquanto 

improvisa, que passa pelo corpo, Ariane Mnouchkine diz, no filme dirigido por 

Catherine Vilpoux, “L´aventure du Théâtre du Soleil” (2009): 

Julgo que o encanto, este retorno ao sótão da infância, é uma espécie 

de alegria que se deve conseguir apesar do medo. O corpo deve saber 

o que se lhe pede, que se conta com ele. Há um aquecimento da 

imaginação que começa no corpo. Disso eu tenho a certeza. 

 

Esse corpo que é comportamento-discurso é o foco do trabalho. Ele não precisa 

da palavra para estabelecer conflito nem para movimentar desejos em cena.  

Nesta busca expressiva, experimentamos em sala de ensaio estruturas espaciais 

simples, como a linha diagonal onde desfilariam tipos e situações recorrentes em festas, 

como um grande painel. “Flashes” de situações, como um clipe, desenhavam momentos 

facilmente reconhecidos pela plateia. A encenação se apropria de uma linguagem de 

audio-visual quando propõe esse desfile de imagens corporais que parecem, por vezes, 

começar antes que os atores despontem das coxias e atravessem o palco. A mesma 

situação parece continuar fora de cena e logo já aparecem outros tipos e outras novas 

situações sendo propostas. Em ritmo frenético, nesta mesma estrutura de diagonal, 

mostramos à plateia a atmosfera de um baile de 15 anos burguês, brasileiro, assim como 

uma noite de carnaval, onde muitos tipos se encontram, na avenida em Salvador. 

Esse panorama construído pelo corpo-discurso, independente de expressar 

emoções, ou conflitos, ou desejos, expressa um “corpo em festa”, um corpo que é, ao 
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Daniel Becker é nascido em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e Márcio Bernardes nasceu 

na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. 
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mesmo tempo, cotidiano e extra cotidiano. Um corpo que expõe padrões de conduta, 

que expõe comportamento sexual, social, afetivo, um corpo que expressa poder e status 

e que dança quando se movimenta sem querer dançar. Em alguns momentos 

“esgarçamos” os gestos para que eles pareçam dançados, para que fique claro como 

nossos gestos cotidianos fazem parte de uma coreografia que mimetizamos e repetimos 

sem nos darmos conta. 

Numa perspectiva teatral como a vista atualmente em Salvador, em que o meio 

artístico e os pensadores dessa arte ainda esperam dos produtos uma dramaturgia 

baseada na palavra, a proposta de Dias de Folia vem somar a outras experiências um 

desejo de pesquisa corporal. Junto aos recentes espetáculos vistos em palcos baianos, O 

Sapato do meu Tio (João Lima, 2005) e Uma Vez Nada Mais (Hebe Alves, 2009), 

produzidos por artistas baianos através de um processo criativo autoral, com base em 

improvisações, Dias de Folia acrescenta experiência a essa tendência que se desenha e 

que abre precedentes para que se pesquise cada vez mais os pontos de encontro entre o 

teatro e a coreografia, entre a dramaturgia corporal e a necessidade de contar histórias 

em cena sem a palavra pronunciada. 

Nessa cena corporal que se delineia nas fronteiras da dança, do teatro, da música 

e do circo, retomamos o corpo como discurso subjetivo e nos desvinculamos do texto 

dramatúrgico, abrindo nossa percepção de atores e plateia ao corpo como índice de 

subjetividade.  

Ainda durante a fase de seleção, quando ainda éramos 30 atores, Lilih Cury, 

assistente de direção de Jacyan Castilho de Oliveira, propôs um aquecimento. O 

trabalho iniciou-se no chão, e nos proporcionou a exploração do peso do nosso corpo, e 

a criação de imagens decorrentes disso. Ela pedia que “deixássemos o corpo fazer o que 

ele desejasse”, e aos poucos nos estimulava a sair do nível baixo (exploração do contato 

do corpo com o chão), para os níveis médio e alto. 

A certa altura encontrei um movimento e nele fiquei por muito tempo. Pelo 

menos me parecia muito tempo, pois nestes momentos de improviso, a noção de tempo 

do ator não é a mesma do espectador. Podemos nos entregar a sensações que interferem 

na nossa percepção do externo, e o tempo é uma das noções que sofre dilatação. Repeti 

algumas vezes a ação de escorregar pela parede, como se derretesse, como se perdesse a 

força das pernas, e caísse no chão. 
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Após algumas repetições, muito prazerosas, que me faziam buscar novas 

maneiras de “derreter” pela parede, nos foi proposta uma atividade: dividiram os 30 

atores em pequenos grupos, e a cada grupo foi confiado um ambiente da casa, como 

cozinha, quarto ou sala.  

A mim foi proposto que trabalhasse num solo, e que ficasse com o banheiro. 

Logo me vi repetindo o movimento de escorregar pela parede, e ele me parecia um bom 

estopim para uma cena! 

Lembrei-me que o tema maior do futuro espetáculo era festa, portanto logo 

imaginei que estaria no banheiro de uma casa onde estaria acontecendo uma festa. 

Queria aproveitar este movimento de queda, para partir de um estímulo corporal e não 

forçar a racionalização de um roteiro. Desde o primeiro momento da seleção, tomei a 

decisão de exercitar o meu corpo para que ele fizesse as propostas. Sei que quando 

proponho a noção de corpo trato do corpo enquanto corpo, voz e consciência, mas é 

muito diferente quando o movimento propõe a ideia que será racionalizada, de quando 

temos uma ideia racional e então a reproduzimos corporalmente. Neste caso, a minha 

decisão era de experimentar movimentos sugestivos e depois tentar aplica-los a alguma 

dramaturgia. E por muitas vezes foi essa também a proposta da direção quando lançava 

alguns jogos de improviso. 

Voltando à experimentação da cena do banheiro: vi-me escorregando sozinha 

pela parede, com uma festa acontecendo do lado de fora. À medida que experimentava 

explorar ao máximo essa qualidade de movimento em ações passíveis de acontecer no 

banheiro, como abrir a porta, trancá-la, destampar o vaso sanitário, urinar, etc., 

compreendi que seria interessante justificar o movimento com um estado de 

embriaguez.  

Somei ao movimento a manipulação de uma garrafa de bebida que, além de 

complementar a imagem escolhida, me trazia a dificuldade de desempenhar as ações 

tendo que coordenar com o objeto. Essa dificuldade, a meu ver, enriquecia a 

movimentação, por ser transposta da atriz para a personagem. Alguém que está bêbado 

e precisa articular ações com a necessidade de sustentar um objeto tem um problema a 

mais que pode ser a raiz do sentido cômico da cena. Então, a personagem estava bêbada, 

segurando a garrafa e tendo que desempenhar as ações escorregando, tentando se 

sustentar. Somei mais um elemento: ela estaria triste, decepcionada com o homem que a 
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havia traído e por isso bebia. E também por isso tinha imensa vontade de chorar. Já 

tinha os elementos emocionais que norteariam o gestual da cena, e que construiriam um 

tipo recorrente e uma situação passível de acontecer numa festa. Era como se ela tivesse 

flagrado seu amado com outra, bebido muito, e agora estava no banheiro sozinha, ainda 

bebendo, e tratando de urinar e desempenhar as ações decorrentes deste ato. 

Para que fosse perceptível sua tristeza, optei por chorar pela primeira vez assim 

que sentasse no vaso. Ao urinar ela não consegue controlar-se e chora. Daí surgiu uma 

sequência um pouco atrapalhada de pegar o papel higiênico, enxugar-se e tentar jogar 

no lixo. Ao pressionar a descarga, o choro veio outra vez, dessa vez mais intenso. É 

como se ela aproveitasse o barulho da descarga para chorar mais alto e ninguém da festa 

escutar. Ao mesmo tempo, é como se eu substituísse os momentos em que a cena 

deveria ter som (o momento de urinar e a descarga) por sons propostos corporalmente, 

sons não óbvios. 

Depois de chorar pela segunda vez, fui até a pia lavar as mãos e vi o meu rosto 

no espelho. Enxuguei as lágrimas e tentei melhorar a minha aparência. Neste momento, 

percebe-se menos o estado de embriaguez. Encontro um batom e passo nos lábios, e 

então construo o gesto da vingança que fechará a cena ainda de maneira cômica: 

escrevo com o batom no espelho palavrões endereçados ao amado traidor, e saí do 

banheiro vingada.  

Dessa maneira, pareço viver a cena sozinha, mas através dos movimentos 

escolhidos, das tensões e intenções expressas nos mesmos, torna-se claro que 

contraceno com alguém que não está em cena, que de alguma maneira me relaciono 

com um personagem ausente, além de descrever mudanças de conduta. A personagem 

apresentada se transforma ao longo das ações desempenhadas. Sobre isso, Laban(1978) 

afirma: 

Um solilóquio e um solo de dança são, na realidade, um diálogo entre 

dois polos de uma individualidade mobilizada por reflexões pessoais e 

ou por alterações de humor. A dualidade dos polos se torna visível nos 

movimentos, os quais exibem as tensões internas. (p.22) 

 

 De maneira geral, o processo de Dias de Folia elucidou para mim muitos 

procedimentos criativos no qual o corpo tem especial destaque. E desta maneira, pude 

experimentar o corpo como índice dos sentimentos humanos, como resultado de 
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comportamentos arraigados na cultura. Descobri na prática e na necessidade de 

comunicar conscientemente, o corpo como algo que existe no tempo e no espaço, e que 

se desloca a partir de desejos e cria música em seus deslocamentos e respiração. Sua 

pulsação é música e sintoma de desejos. 

 As nossas experimentações traziam para mim uma sensação que sempre busquei 

sentir no teatro: a sensação de tocar numa banda. Observo em shows musicais a 

liberdade que os músicos têm de tocar seus instrumentos enquanto dançam com eles, 

numa interação que é, ao meu ver, inevitável e que faz parte da música. Do mesmo 

modo, eles se olham, sorriem e comentam sobre o prazer que estão sentindo ao tocar 

juntos. Isso na música popular, pois na música erudita, o comportamento dá-se dentro 

de regras estritas de conduta que não permitem essa flexibilidade. Sempre sonhei um 

“estar no palco” assim, entre a dança, o teatro e a música. Dias de Foliame 

proporcionoueste prazer que eu sempre julguei ser pertencente ao universo musical. 

Pude sentir, neste espetáculo, como se estivesse executando músicas com meu corpo, 

em parceria com os outros atores. Cada personagem, um instrumento, cada cena, uma 

composição musical cheia de sons e pausas, tensões e relaxamentos. E falando disso, 

parto para o próximo elemento fundamental. 

 

2.3 A CENA COMO ESTRUTURA MUSICAL 

 

Montamos espetáculos muito musicais. Como costumamos 

dizer, tentamos, e por vezes conseguimos, reconciliar o teatro e 

a música. Na Antiguidade, formavam um par. Não sei 

exatamente quando foi que alguém decidiu que de um lado 

haveria a música e, do outro, o verbo e o teatro. 

                                                                 Ariane Mnouchkine 

  

Segundo Jacyan Castilho de Oliveira, existem equívocos frequentes quanto ao 

entendimento do fenômeno da musicalidade no teatro. Costuma-se entender o ritmo de 

um espetáculo a partir da velocidade das réplicas dadas pelos atores, assim como das 

ações desenvolvidas em cena. Pessoalmente, vivi muitas experiências em que havia uma 
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exigência em “correr” a cena, em evitar pausas e silêncios, o que muito me angustiava, 

por não acreditar nesta fórmula. O perigo iminente do desinteresse do espectador que 

deve ser “fisgado” a todo custo, aliado à falta de conhecimento de estratégias de 

utilização do ritmo na cena, propiciam resultados cênicos eufóricos, gritados. O 

contrário também acontece: no intuito de instaurar atmosferas densas em que se possa 

construir um tempo dramático propício à emoção, certos espetáculos “perdem a mão” e 

apresentam resultados ralentados e enfadonhos. 

Jacyan Castilho de Oliveira (2008) cita também outro equívoco recorrente: 

(...) só [se] reconhece atributos de musicalidade num espetáculo que 

ofereça canções ou trilha sonora musical, sem perceber que a 

musicalidade é um elemento organizador do espetáculo como um 

todo, na articulação e proporção entre suas partes, qualquer que seja 

seu caráter (p.239). 

 

A compreensão sobre as habilidades musicais do ator também costuma ser 

equivocada. Acredita-se que um ator é “musical” apenas se canta ou domina algum 

instrumento. Para Jacyan Castilho de Oliveira, o fato de o teatro, a partir do século XX, 

ter-se voltado para o trabalho do ator, trouxe uma grande responsabilidade para a sua 

formação. Descartando-se a ideia de que o este seria um indivíduo dotado do “dom da 

interpretação”, a necessidade de buscar conhecimentos e treinamentos que o 

possibilitassem uma compreensão aprofundada da condição humana e sua 

expressividade, fez dele alguém que precisa reunir em si uma quantidade enorme de 

experiências e habilidades. A autora afirma: “Nesse terreno movediço entre o talento, a 

vocação e a aprendizagem, o ator ainda se vê às voltas com a expectativa de que se 

torne, cada vez mais, um artista completo, capaz de dar conta das múltiplas e 

interdisciplinares tarefas que o teatro contemporâneo lhe impõe” (OLIVEIRA, 2008, 

p.240). Dentre as habilidades que enumera, estão:  

lidar com a palavra em verso e prosa, conquistar uma organização 

corporal fluida e equilibrada, dotada de resistência e flexibilidade, ter 

formação musical, boa versatilidade vocal, [e] ser detentor de uma 

cultural geral ampla (...) (OLIVEIRA, 2008, p. 240). 

 

 Acrescentaria, ainda, as habilidades de improvisar tanto corporal quanto 

textualmente, capacidades narrativas, de interação com o espectador e de geração de 
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materiais e propostas cênicas, no papel de ator compositor. Isso sem citar capacidades 

relacionadas à produção e à administração teatral, além da realização de outros aspectos 

da cena. 

Na sequência do seu raciocínio, a autora dialoga com o pensamento de Ernani 

Maletta (2005), quando ele defende, em sua tese de doutorado, a prática pedagógica que 

chama de polifônica. Em sua opinião, essa prática pedagógica seria um processo de 

formação totalizante, na qual o ator entraria em contato com aspectos elementares de 

várias linguagens artísticas, no intuito de dialogar com elas, aglutinando-as e lançando 

mão desta articulação em seu processo criativo e expressivo. Vale ressaltar que ele 

deixa claro que não está propondo que este ator (que ele chama de artista múltiplo) seja 

um virtuoso. O que se espera dele não é o desenvolvimento das habilidades ligadas às 

linguagens em sua máxima potência, mas a articulação dessas habilidades. 

É natural que cada artista descreva o seu caminho a partir das técnicas com as 

quais se identifique mais, e com as quais teve a possibilidade de desenvolver em sua 

trajetória. Seja porque tenha inclinações específicas ou porque tenha cruzado com 

mestres ou processos criativos que lhe proporcionaram tais experiências. Mas o que se 

vê no cenário teatral contemporâneo a cada festival, a cada evento de circulação de 

espetáculos em que se pode experimentar um panorama por menor que seja, é uma 

gama de perspectivas expressivas, cruzamentos de linguagens e perfis de artistas. São 

muitos os modos de fazer teatro na atualidade, e esta formação polifônica estaria em 

consonância com a necessidade de se instrumentalizar frente a estes discursos estéticos 

e necessidades intrínsecas da cena teatral contemporânea. Sobre isso, Jacyan Castilho de 

Oliveira diz:  

Cada linguagem artística pode dotar o ator de elementos essenciais, 

que contribuirão, de forma integrada, para a sua formação contínua 

como intérprete. Vale ressaltar [...] que a aquisição de habilidades não 

deve ser encarada como processo fragmentado, e sim como um 

processo interdisciplinar de diálogo entre os pilares da criação 

artística. O estudo da música, das artes corporais, das artes visuais não 

visa a formação de atores-músicos, atores-bailarinos, atores-

cenógrafos, etc. Visa a formação de artistas múltiplos, dotados de 

sensibilidade ao tempo e ao espaço, possuidores de um apurado senso 

de ritmo, dinâmica, timbre, altura, intensidade e também de forma, 

cor, espaço, volume, textura, plasticidade, destreza, tonicidade, 

equilíbrio, força, agilidade, flexibilidade [...]” (2008, p.241).  

 



65 
 

Não venho, através desta explanação, afirmar que o elenco do espetáculo era 

constituído de artistas múltiplos, até porque não saberia julgar-nos a partir desta visão, 

nem penso que seria interessante questionar Jacyan Castilho de Oliveira a este respeito. 

Acredito apenas que exibimos possibilidades expressivas que interessavam à direção e 

fomosestimulados a utilizá-las em nossa criação. Segundo a própria Castilho, 

apresentávamos um aparente domínio criativo do corpo, versatilidade e capacidade de 

improvisação, além de musicalidade, no sentido amplo do termo. Individualmente 

trazíamos formações diversas (como Mímica Corporal Dramática, Ballet Clássico, 

Pilates, Clown, dentre outras) e diferentes experiências profissionais e, como um corpo 

coletivo, exibíamos complementariedade e entrosamento. 

Jacyan Castilho de Oliveira, em sua tese de doutorado, dedicou-se ainda a 

discutir a musicalidade no teatro, trazendo alguns exemplos práticos em que esteve no 

lugar de encenadora. Para ela, a discussão sobre a musicalidade no teatro ocidental foi 

pouco aprofundada ao longo dos anos, no que diz respeito à sua teorização e seus 

procedimentos metodológicos de criação. É como se fosse uma organização que tange 

apenas a percepção sensório-emotiva, e que está hierarquicamente abaixo de discussões, 

por exemplo, a respeito do texto. “Nesta visão do teatro, se torna mais premente a busca 

por seus sentidos – os temas, os assuntos, as relações morais entre personagens, os 

aspectos sociológicos” (OLIVEIRA, 2008, p.16). 

Essa falta de aprofundamento se daria, também, pela dificuldade em apreender 

os potenciais musicais da cena, como ela explica neste trecho: 

A musicalidade, entendida como uma construção dinâmica dos signos 

plásticos e sonoros do espetáculo, remete-nos àquele componente do 

fenômeno teatral que pertence ao domínio do imponderável, aquele 

que ninguém consegue explicar, embora todos busquem o seu 

segredo: o que faz de um espetáculo uma verdadeira sinfonia. O que 

nos leva a reconhecer, em determinado encenador ou ator, o domínio 

do timing certo, um determinado senso rítmico apurado (OLIVEIRA, 

2008, p. 16). 

  

Ao trazer uma citação de José Miguel Wisnik, Oliveira 

(2002, p.26) tenta elucidar de que material é feita a música, de que tipo de relações entre 

os sons e outros elementos musicais esta arte se apropria. Tomo a liberdade de utilizar 

esta mesma citação para enriquecer a minha explanação sobre a musicalidade da cena: 



66 
 

Os pulsos rítmicos são complexos e se traduzem em tempos e 

contratempos; os pulsos melódico-harmônicos são complexos e 

projetam estabilidades e instabilidades harmônicas. Tempo e 

contratempo, consonância e dissonância são modos como 

interpretamos determinadas combinações de certas propriedades 

básicas do som [...]. Os sons entram em diálogo e “exprimem” 

semelhanças e diferenças na medida em que põem em jogo a 

complexidade da onda sonora. É o diálogo dessas complexidades que 

engendra as músicas. As músicas só são possíveis por causa das 

correspondências e desigualdades nos interior dos pulsos. 

 

Seja através das durações e das pausas, seja através das 

intensidades, o fato é que conferir uma dinâmica ao espetáculo implica, necessariamente, em 

criar um jogo de contrastes em seus ritmos. O ritmo em si (...) não é dinâmico, mas suas 

variações sim. São elas que vão criar na obra teatral (como na música), os efeitos de tensão → 

soltura, suspense → alívio (Idem, p. 24). 

Na aplicação prática da musicalidade na cena, a pesquisa desenvolvida no 

processo criativo do espetáculo contemplou diversos aspectos possíveis. Por não 

utilizarmos a palavra falada e, portanto, não podermos trabalhar os aspectos musicais 

das palavras e da sua utilização teatral, concentramos a pesquisa na musicalidade da 

utilização do corpo no espaço. Existia uma atenção voltada para o ritmo dos 

movimentos, a relação entre as partituras desenvolvidas por cada ator, além da 

construção de movimentos em cânone, em estruturas de pergunta e resposta, assim 

como passagens eram construídas para funcionar como “refrões”. 

Nas primeiras semanas de ensaio, elaboramos uma sequência em que diferentes 

garçons serviam uma fila de convidados. Com apenas uma fila e uma bandeja, que era 

revezada pelos sete atores, ilustrávamos sete festas possíveis a partir do comportamento 

de cada um desses garçons, e da resposta dos convidados que eram servidos. Essa 

pequena sequência coreografada tornou-se um refrão que aparecia no início do 

espetáculo e reaparecia, modificado, ao meio do mesmo. Neste exemplo, a questão da 

musicalidade aparece como uma noção que se tem ao coreografar e executar a cena, de 

modo que ela obedeça a regras musicais, e exista dentro de uma contagem de 

compassos. Além disso, a estrutura sugerida como um refrão se constrói na repetição, 

na sensação de retorno a uma unidade temática que, no espetáculo, assim como numa 

canção, experimentamos. 
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A construção da cena, também do ponto de vista de sua musicalidade, atendia a 

uma estratégia de exibição da ideia que se utilizava de um leitmotiv
21

, e também de um 

gráfico crescente de situações que iam da simplicidade ao exagero, como uma obra 

musical que exibe uma ideia e a desenvolve dilatando os elementos ao extremo. O 

primeiro garçom servia uma bebida qualquer, outros serviam canapés, docinhos ou 

guardanapos, num crescente, até que o último servisse cocaína, deixando que a bandeja 

caísse no chão e todos os convidados rastejassem tentando servir-se apesar disso. 

Também a maneira como a sequência entrava e depois reaparecia no espetáculo, feito 

um refrão, como já foi dito, sugeria uma utilização musical da cena em relação à 

totalidade da obra. 

Noutra passagem da peça, mais precisamente a cena do aniversário do avô, a 

questão da musicalidade é um elemento crucial de toda a movimentação construída. A 

preparação da festa é feita de maneira rápida pela neta adolescente, e a movimentação 

anterior à chegada do avô (convidados que aparecem, filha e marido que se arrumam) 

édotada de um ritmo levemente acelerado. Assim que o avô chega à cena, os outros 

personagens aguardam parados que ele se aproxime. Neste momento se dá uma longa 

pausa, na qual apenas o avô se desloca de modo ralentado, acompanhado de sua filha 

que tenta ajudá-lo. O avô, então, se prepara para sentar na cadeira e o faz de modo mais 

ralentado que a caminhada, além de apoiar-se na mesa e fazer com que ela balance 

criando ruídos entre os pratos e talheres. Enquanto ele se abaixa até sentar-se, os outros 

personagens curvam-se juntos, criando expectativa em relação à ação do avô. Assim que 

ele se senta todos, aliviados, voltam a movimentar-se em ritmo mais acelerado que o 

avô. Na sequência, uma partitura que envolve palmas e risadas é executada, e como a 

cena é muda e não dispõe de trilha sonora mecânica, essa partitura e os ruídos dos 

talheres no momento anterior, constituem a “música” da cena, em verdade a sonoridade. 

A música da cena, em si, é a atmosfera gerada pela dinâmica dos movimentos descritos. 

Durante todo o processo criativo, estávamos atentos aos movimentos 

desempenhados pelos atores em relação ao silencio, à musica e também na criação de 

                                                           
21

A expressão de origem alemã, Leitmotiv, caracteriza um motivo musical condutor, uma frase ou 

fórmula que ocorre por várias vezes em uma obra literária. Constitui um tema ou motivo nuclear 

persistente numa obra. 
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ruídos a serem executados ao vivo. Exploramos ruídos vocais, tais como: tosses, 

risadas, choros, gritos; ruídos corporais diversos, ruídos na manipulação dos objetos, 

como pratos, talheres, cadeiras, além do canto e de instrumentos musicais. 

No que diz respeito à direção musical propriamente dita, o espetáculo contaria 

com trilha sonora original composta por Luciano Bahia, a ser criada de acordo com as 

nossas improvisações de maneira a, em alguns momentos, sincronizá-la com as nossas 

ações. Muitas vezes ele esteve filmando os ensaios, e depois de alguns dias trabalhando 

em estúdio, retornava com propostas musicais gravadas. Nestes encontros, orientados 

por ele e Jacyan Castilho de Oliveira, íamos fazendo a conexão entre a música e os 

movimentos das cenas, de modo a articulá-los em mínimos detalhes. 

Apesar disso, algumas cenas não seriam musicadas por Luciano, e então 

exploraríamos capacidades vocais e sonoras do corpo, de objetos e instrumentos 

musicais. Desde a seleção ficou claro que nós sete cantávamos, Danillo Novaes toca 

pandeiro, Márcio Bernardes toca acordeom e Daniel Becker, violão além de um pouco 

de flauta. Luciano Bahia também estaria disponível para dirigir-nos cantando e tocando, 

e havia o interesse da direção em tornar algumas cenas essencialmente silenciosas ou 

ruidosas. 

Na cena da Copa do Mundo, por exemplo, além da corporeidade expressa, 

existia um foco preciso que era o ruído característico do evento. Os barulhos de apitos, 

de gritos, da vibração da torcida e do gol eram orquestrados de maneira que esse fosse o 

traço principal da cena, como se colocássemos um microscópio naquela amostra de 

cultura, naquele evento específico representado por uma família típica brasileira, e 

extraíssemos a síntese dele. Sua síntese, além da movimentação corporal característica, 

apresentava como dado principal o ruído.   
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Fig. 04 – Cena da Copa do Mundo. 

O quarto elemento fundamental que caracteriza este processo criativo é a 

geração de material através da improvisação, e sobre ele irei me debruçar a seguir. 

 

2.4 A IMPROVISAÇÃO COMO VIA CRIATIVA 

É preciso treinar o músculo da imaginação. 

Ariane Mnouchkine 

 

O processo criativo que originou o espetáculo partiu de múltiplas referencias e 

deu-se de maneira a acolher estímulos vários e a contribuição de um grupo de 

profissionais. Não só Jacyan Castilho de Oliveira propunha improvisações, mas também 

Jorge Alencar, na função de diretor de movimento, assim como os assistentes de 

direção, Lilih Curi e Natan Duarte, que tiveram oportunidade de propor jogos criativos, 

os quais originaram cenas inteiras do espetáculo.  

A Copa do Mundo, por exemplo, partiu de uma proposta de Duarte em que 

jogamos uma partida de futebol improvisada em sala de ensaio. Essa partida foi filmada, 

e depois improvisamos a cena em que a família assiste ao mundial de futebol, assistindo 
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ao nosso próprio jogo. Assim pudemos vibrar outra vez com as nossas jogadas. E 

pudemos trabalhar em cima da movimentação corporal no jogo e na plateia do jogo. 

A cena do casamento, proposta por Lilih Curi, partiu da lembrança das fotos. 

Após muitas diferentes tentativas de improvisação sobre esta festa especificamente, 

ainda não estávamos satisfeitos. Em vários momentos do processo o subtema do 

casamento surgiu e não chegávamos a um resultado que agradasse. Seguiu-se uma 

improvisação em que reconstruímos uma festa de casamento, o momento da recepção.  

Construímos uma trama bem dramática, envolvendo um suposto amor clandestino e 

outras micro tramas, mas a direção sinalizou que não era essa a síntese que gostaria de 

fazer do casamento. 

 

Fig. 05 – Cena do Casamento. 

 

Concordamos, a partir da interferência de Lilih Curi, que o que normalmente 

fica registrado desse evento são as fotos. As poses são a síntese da euforia, dos rituais 

presentes na cerimônia, das relações, das expectativas. Por isso elaboramos uma 

sequência de fotos em que pudemos acompanhar a recepção de um casamento, em que 

lugares comuns como o brinde e a briga pelo buquê misturam-se ao comportamento 



71 
 

machista e ao nascimento de um novo casal que se conhece neste evento. As poses 

estanques apresentam mais uma vez o comportamento-discurso presente nos corpos que 

se relacionam na cena. Uma narrativa feita de quadros, na qual o ritmo dado pela 

música é entrecortado por momentos de escuridão, instante em que os atores se 

deslocam sem ser vistos e se colocam nos lugares das próximas poses, e momentos de 

luz, onde podemos ver estes quadros. Algo que se aproxima de um efeito de história em 

quadrinhos, mas em movimento. 

Essa ideia também nos proporcionou dialogar com os outros dois elementos 

fundamentais da criação do espetáculo: a estrutura musical, já que toda a cena se dava 

de maneira ritmada e articulada à música, como se toda a festa fosse o tempo de uma 

canção; e a não-utilização da palavra, já que as poses, as posturas, eram os quadros 

narrativos da cena. 

As cenas da festa de 15 anos, do baile da terceira idade, da boite e da festa do 

cabide foram cenas improvisadas a partir de estímulos propostos por Jorge Alencar, 

nosso diretor de movimento. Partindo de referências como filmes da Disney e musicais 

norte-americanos, assim como obras baianas como “Pororoca”, de Lia Rodrigues, 

Alencar nos propôs experimentações corporais e espaciais que acessavam memórias e 

mesclavam movimentos cotidianos com a dilatação de alguns padrões corporais. Muitas 

destas experimentações ficaram no produto final, assim como outras tantas foram 

descartadas. 
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 Fig. 05 – Cena dos 15 Anos. 

Experimentamos improvisar o que ele e Jacyan Castilho de Oliveira chamavam 

de Medley
22

, que consistia numa colagem de movimentos recorrentes em festas e passos 

característicos de danças populares. Éramos estimulados a improvisar os movimentos e, 

principalmente, a transição de um movimento para o outro. Desta maneira construíamos 

um encadeamento que sugeria a familiaridade entre o comportamento da aglomeração 

do carnaval e da procissão religiosa, por exemplo. Como se a origem de um gesto 

profano fosse a mesma de um gesto sagrado, ou uma movimentação de extrema euforia 

pudesse dilatar-se tanto a ponto de sugerir extremo cansaço. 

  

                                                           
22

 Na linguagem musical, Medley é um termo empregado para se referir a uma forma musical sem 

repetição de temas, do tipo ABCDEF. Nesta forma de orquestração, as secções individuais são 

simplesmente justapostas sem existir uma conexão trabalhada entre elas. Usualmente encontrado em 

coletâneas de canções de um mesmo artista ou estilo musical. 
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Fig. 06 – Cena do Carnaval. 
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Ficamos, em muitas improvisações, neste limiar entre o teatro e a dança, 

“bebendo” em referências provenientes das duas linguagens, sem definir os territórios. 

Do mesmo modo que nas improvisações nós, atores, trazíamos nossas experiências 

pessoais e nossas trajetórias profissionais expressas em escolhas e propostas, também 

Jacyan Castilho de Oliveira e Jorge Alencar trouxeram descobertas provenientes de 

trabalhos anteriores e novas aspirações de suas próprias pesquisas para aplicar conosco, 

neste projeto.  

Neste âmbito, Dias de Folia instaurou um ambiente criativo em que inúmeras 

pesquisas se cruzaram, no intuito de gerar um produto que é fruto do cruzamento dessas 

experimentações e reflexões. Alencar, em entrevista concedida a mim, fala inclusive das 

funções borradas, que seriam esses lugares de direção de cena, direção de movimento, 

direção musical, assistência de direção, em que não há um território de criação 

estritamente delimitado, e as contribuições acabam borrando as fronteiras, criando um 

resultado que não se deu sob a hierarquia das funções. 

 

Fig. 07 – Cena da Boite. 

Este processo criativo, em que a improvisação era geradora do material a ser 

construído, nos colocou, a cada dia, frente à necessidade de trabalhar o músculo da 
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imaginação, como costuma dizer Ariane Mnouchkine (2009). Tínhamos que desdobrar 

ideias iniciais em infinitas possibilidades, exercitando tanto a criatividade quanto o 

desapego, pois teríamos que criar em profusão, sabendo que a maior parte deste produto 

seria descartada. Passamos muitos dias improvisando sobre os mesmos elementos, 

repetindo procedimentos como montar e desmontar uma festa, ou sequências de 

cumprimentos, assim como nos vimos, inúmeras vezes, vivendo e revivendo o Natal, 

tentando extrair desta festa todo tipo de relação e acontecimento que pudesse gerar uma 

situação teatral onde o corpo contaria uma história. 

O caminho da improvisação nos coloca implicados no “como” fazer. Coloca-nos 

frente a frente com situações que se dão no nível da formalização das escolhas. Mais do 

que lidar com o tema das festas, tínhamos que descobrir os caminhos para criar o nosso 

olhar sobre as festas. O “como” materializar estas ideias. Cecilia Almeida Salles (2004) 

fala sobre o “olhar transformador” do artista. Ela cita Bakthin (1988, p.69) quando ele 

diz que a criação não ocorre a partir do nada, mas pressupõe a realidade do 

conhecimento, que a liberdade do artista apenas transfigura e formaliza. E ela completa: 

É a criação como seleção de determinados elementos que são 

recombinados, correlacionados, associados e, assim, transformados de 

modo inovador. Ao mesmo tempo, não se pode afirmar que haja 

realidades poéticas e realidades vulgares. A poeticidade não está nos 

objetos observados, mas no processo de transfiguração deste objeto. O 

que está sendo enfatizado é o papel transformador desempenhado pela 

percepção, nessa ação do olhar sobre a realidade externa à obra. [...] O 

artista apropria-se da realidade externa e, em gestos transformadores, 

constrói novas formas. Nessa apropriação, são estabelecidos jogos 

com a realidade. (SALLES, 2004, p.95) 

 

 Neste processo, a responsabilidade do olhar transformador proposto por Salles é 

compartilhado entre a direção e os atores. A criação através da improvisação é uma 

proposta que dá grande responsabilidade para o ator. Neste caso, mesmo que haja o 

diretor do espetáculo e seu constante retorno e supervisão, a autoria da obra é 

democratizada, e o autor-intérprete dá lugar ao ator-criador. Ele deve estar consciente de 

suas ferramentas expressivas e da ética presente na criação. Seu corpo deve recriar-se na 

relação com o espaço e com os outros atores, buscando a criação do drama, e ele deve 

estar consciente de quais são os elementos que norteiam a sua criação. 



76 
 

O exercício da improvisação é um espaço de jogo onde a intimidade e 

cumplicidade devem ser desenvolvidas. No caso específico de Dias de Folia, nós, 

atores, começamos a ganhar intimidade e conhecer o modo de trabalho de cada um 

desde a seleção. Quando do início dos ensaios, já nos conhecíamos um pouco mais, 

porém não éramos um grupo, e para executar o trabalho de improvisação, precisávamos 

investir nesta intimidade, na observação do trabalho do outro. 

Além da responsabilidade criativa de cada um, era preciso desenvolver a 

comunicação entre nós, atores, de modo que pudéssemos criar juntos, respeitando 

nossas diferenças e, ao mesmo tempo, criando um corpo único. Enquanto se improvisa, 

ao contrário do que possa parecer, o ator deve estar atento a muitos aspectos diferentes 

que envolvem o jogo. É preciso pensar em quem são os personagens, o estado 

emocional em que eles se encontram naquele momento, qual a situação, o lugar onde ela 

se passa, a atmosfera da cena, e assim por diante. É importante desenvolver no ator a 

escuta, a possibilidade de se abrir para a proposta do outro com total confiança, de 

modo a abandonar qualquer outra ideia que estivesse projetando, com o desprendimento 

de uma criança que deixa um doce por outro. 

Como não existia por parte da direção uma escolha técnica que nos guiasse, a 

própria escolha do elenco proporcionou uma tentativa de situar um domínio técnico-

expressivo que bebia em várias fontes, mas que caminhava para uma unidade. Muitos 

de nós tínhamos experiência com dança, Mímica Corporal Dramática, Clown, Teatro 

Esporte
23

. Mais do que um repertório expressivo, acredito eu, essas técnicas nos 

proporcionaram uma postura ética quanto à proposta improvisacional.  

Afirmo isso, pois acredito que todas essas técnicas citadas utilizam a 

improvisação como etapa do seu método, e a improvisação exige do ator um 

entendimento do que é contracenar e ser generoso a ponto de escutar o outro e seguir 

seus estímulos. Não poderia existir disputa por espaço na cena. O jogo improvisacional 

se dá através de um diálogo criativo, onde as ações são encadeadas a partir de um pacto 

de escuta entre os atores, além do domínio dos objetivos e dos recursos escolhidos. 

Precisávamos formar um time que jogasse junto por um objetivo: levantar o máximo de 

material possível para a montagem do espetáculo.  

                                                           
23

O Teatro Esporte será discutido na terceira seção. 
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 Era preciso também encontrar o modo de concretizar as ideias a ponto de elas 

serem teatrais. Por vezes, o exercício da improvisação, quando não se dá sobre alguns 

pressupostos fundamentais e alguma prática conjunta, torna-se um exercício infértil de 

propostas que estão visivelmente situadas no nível racional, e não físico. É preciso fazer 

o transito do nível das ideias para o nível espaço-temporal, e não é qualquer ideia que 

pode ser transcodificada. O teatro é o espaço do visível, por isso precisamos enxergar o 

que está sendo feito. No livro de Josette Féral, Reencontres avec Ariane Mnouchkine 

(Encontros com Ariane Mnouchkine), a diretora do Théâtre du Soleil comenta a 

dificuldade do ator: 

[...] Ce travail du detail est menace par deux grands maux qui guettent 

l´acteur. Le premier vient de ce que l´acteur, trop souvent, a tendence 

à jouer “l´idée” de la situation ou du personnage et non l´action elle-

même, ce qui entraîne un “verbiage” gestuel que étouffe La pureté du 

jeu. Le second vient de La tendence qu´al´acteur à se laisser emporter 

par “Le faire quile bloque ou le laisser-faire ou il ne fait rien
24

” 

(FÉRAL, 1995, p.20). 

 

 

 Do mesmo modo, uma proposta criativa deve envolver o outro, no sentido em 

que o ator que contracena com o outro o envolve na ação, assim como envolve o 

espectador que se torna voyer, e completa a ação ao observá-la. O jogo que a 

improvisação propõe é um jogo coletivo, e não se pode nunca esquecer o princípio 

básico do teatro: a comunicação. Sobre isso, Lecoq diz: 

No centro do processo pedagógico, a improvisação é, às vezes, 

confundida com a expressão. Mas quem se expressa não está, 

necessariamente, em situação de criação. Claro, o ideal seria que 

criasse e se expressasse ao mesmo tempo; esse seria o grande 

equilíbrio. Infelizmente, muitos se expressam, “deliciam-se” com 

enorme prazer, e se esquecem de que não podem fruir sozinhos esse 

gozo: o público também precisa! [...] A diferença entre um ato de 

expressão e um ato de criação consiste no seguinte: no ato de 

expressão, interpreta-se para si mesmo, mais do que para o público. 

Sempre observo se o ator emana algo, se desenvolve em torno de si 

                                                           
24“O trabalho do detalhe é ameaçado por dois grandes males que espreitam o ator. O primeiro vem a ser a 

tendência que o ator tem, constantemente, de representar a “ideia” da situação ou do personagem e não a 

ação em si, o que conduz a uma “verborragia” gestual que asfixia a pureza do jogo. O segundo vem a ser 

a tendência que o ator tem de se deixar levar pelo “fazer que o bloqueia ou o deixar-fazer onde ele não faz 

nada”(Tradução minha). 

 



78 
 

um espaço em que os espectadores estão presentes. Muitos absorvem 

esse espaço, voltam-no para si mesmos, deixando o publico de fora, 

tornando “privativa” a ação. (LECOQ, 2010, p.44-45). 

 

Neste caso, Lecoq fala da diferença entre o ato de expressão e o ato de criação 

focalizando a relação com o espectador, lançando o olhar para necessidade primordial 

de incluir o espectador, de oferecer sua arte a ele. Esta mesma reflexão pode ser feita a 

respeito da contracena. É preciso que o ator saiba oferecer ao outro ator com que divide 

a cena, o jogo, o espaço. No caso da improvisação esta necessidade aumenta. Não se 

pode improvisar em conjunto como se estivesse sozinho, pois o resultado será algo 

fragmentado, esquizofrênico. O ator em situação de improvisação tem como tarefa 

dividir com o outro o jogo, completar-se no jogo do outro, responsabilizar-se pelo 

desenrolar das ideias em conjunto, sem tomar toda responsabilidade para si, nem privar-

se dela. Sobre isso, Jean-Pierre Ryngaert diz: “Joga-se para si, joga-se para os outros, 

joga-se diante dos outros. A ausência de um desses elementos, ou sua hipertrofia, 

desequilibra o jogo” (2009, p.33). 

A perspectiva da criação do espetáculo a partir de improvisações nos coloca em 

estado de jogo permanentemente. Para nós atores, era um exercício constante de 

criação, reinvenção e total ignorância de onde iríamos chegar, o que nos colocava num 

lugar de jogadores. Tínhamos que exercitar nossa capacidade de jogo a fim de levantar 

o material do espetáculo. Sobre essa noção de capacidade de jogo, Jean-Pierre Ryngaert 

diz: 

A capacidade de jogo de um indivíduo se define por sua aptidão de 

levar em conta o movimento em curso, de assumir totalmente sua 

presença real a cada instante da representação, sem memória aparente 

daquilo que se passou antes e sem antecipação visível do que irá 

ocorrer no instante seguinte. Essa capacidade se apoia na 

disponibilidade e no potencial de reação de qualquer modificação, 

ainda que ligeira, da situação (2009, p.33). 

 

 Seguindo com o pensamento de Ryngaert, chegamos outra vez à questão da 

escuta, que é uma questão presente no teatro de um modo geral, pois a contracena 

pressupõe esta disponibilidade e não sobrevive sem ela. Diferente do teatro 

convencional, onde o ator pode tentar fingir que escuta enquanto segue as “deixas” e dá 

suas réplicas, no caso da improvisação, o ator que não desenvolve esta qualidade está 
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fora do jogo, pois não tem como levá-lo adiante.  Em oficina ministrada por Ariane 

Mnoukchine em novembro de 2011, no Teatro Sérgio Porto, no Rio de Janeiro, a escutei 

dizer: “Se quer ver, escuta”. Tratava-se de um ditado árabe que ela utilizou para alertar 

os atores sobre a importância de escutar o outro com todo o corpo, de forma a poder 

responder a qualquer estímulo. Ryngaert esclarece: 

A verdadeira escuta exige estar totalmente receptivo ao outro, mesmo 

quando não se olha para ele. Essa qualidade não se aplica somente ao 

teatro, mas é essencial ao jogo, uma vez que assegura a veracidade da 

retomada e do encadeamento. A escuta do parceiro comanda, em larga 

medida, a escuta da plateia. Estar alerta é uma forma de sustentação 

do outro, qualquer que seja a estética da representação. [...] O espaço 

do jogo, como espaço potencial, é um lugar no qual se experimenta a 

escuta do outro, como tentativa de relação entre o dentro e o fora 

(2009, p.56). 

 

 Para que se compreenda melhor de que se trata o uso da improvisação como 

método de geração de material para um espetáculo, é preciso tratar com maior 

profundidade de princípios como espontaneidade, escuta, imaginação. Assim como é 

necessário tratar de pressupostos da cena aos quais o ator deve estar atento para 

trabalhar livremente. É dentro das limitações das regras do jogo que o ator pode ter 

liberdade para criar. 

 Na minha formação como atriz, tive a oportunidade de entrar em contato com 

duas linhas de trabalho que julgo valiosas para nortear experiências com improvisação: 

o método de Teatro Esporte de Keith Johnstone, e o método de trabalho de Ariane 

Mnouchkine com o Théâtredu Soleil. O primeiro me foi proposto em formação contínua 

com o mestre alemão VolkerQuandt, diretor do ArlekinTheatre, na cidade de Tübingen, 

Alemanha. Ele trabalhou diretamente com Johnstone, e desde 1993 estamos em contato 

promovendo treinamentos aqui em Salvador, e em montagem de um espetáculo, O Rei 

do Trono de Barro, que levamos para a Alemanha nos anos de 1994 e 1995, fruto de 

improvisações baseadas neste método. 

 O trabalho de Mnouchkine me interessa desde que ingressei no curso de 

graduação em Artes Cênicas, em 1998, e tive contato com a literatura especializada. 

Sempre me interessou entrar em contato direto, e as minhas ídas a Paris nunca 

coincidiram com as ofertas de estágio, que acontecem de tempos em tempos. Tive esta 
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oportunidade durante a escrita da minha dissertação, em novembro de 2011, no Rio de 

Janeiro. 

 Sei que esses dois métodos de trabalho me influenciaram enormemente no que 

pude propor dentro do processo criativo de Dias de Folia. Sempre recorri aos seus 

pressupostos que assimilei tanto na prática quanto nas leituras, e esses dois pilares me 

nortearam nas escolhas que fiz e na minha capacidade de dialogar com a proposta do 

espetáculo. Foi com eles que aprendi que devo aceitar sempre a proposta do outro, que 

devo buscar o estado da personagem, seus sintomas, sua música interior. Além disso, 

pude acessar, nestas duas experiências, uma qualidade de espontaneidade e prazer que 

remonta à infância. Pude divertir-me ao criar, e esse é o espírito da improvisação, que 

nada mais é que um jogo de regras onde nós nos divertimos. Mnouchkine diz: “Tout 

commence vraiment quand on s´amuse
25

” (2009, p.96). 

 Por esse motivo, por acreditar que esses dois métodos foram os pilares que me 

nortearam no processo criativo, e por ter certeza que trazendo à pesquisa estas duas 

experiências poderei compartilhar e exemplificar duas bases muitos sólidas para 

qualquer processo que se utilize da improvisação, dedicarei a terceira sessão a essa 

explanação e ao aprofundamento do tema da improvisação. 

 

3. IMPROVISAÇÃO E TEATRO MODERNO 

 

A natureza vital do homem é de tal ordem que gira em torno de 

dois pólos inevitáveis: o imprevisível e o programado. Se 

somente uma dessas forças permanecesse, o homem, 

provavelmente, não encontraria suporte psíquico para tolerá-las. 

                                                                                                                       Sandra Chacra 

 

A decisão de não tentar controlar o futuro é o que nos permite 

ser espontâneos. 

                                                                                                                                Keith Johnstone 

                                                           
25“Tudo começa verdadeiramente quando a gente se diverte.” (Tradução minha). 
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Por muito tempo, o formalismo permeou as formas de representação, o chamado 

teatro tradicional, e, talvez por isso, por seu caráter de espontaneidade e informalidade, 

a improvisação tenha ficado à margem das grandes discussões sobre o trabalho do ator e 

do fenômeno teatral.  

 Nos poucos registros aos quais podemos acessar, a improvisação aparece 

ocupando diferentes funções e sobre sua importância emergem opiniões por vezes até 

divergentes. A capacidade de improvisar, de reagir criativamente frente ao inesperado, 

de contribuir à ação com imagens suscitadas a partir da criação do próprio ator, já foi 

muitas vezes observada com desconfiança. Por outro lado, essas mesmas capacidades, 

em outros momentos, foram vistas como a base do trabalho do ator, em sua relação com 

o texto dramático, seja ele previamente escolhido ou não, seja ele criado por um 

dramaturgo ou pelos próprios atores, com base num roteiro ou em tempo real.  

 No século XVIII, Denis Diderot, autor de O Paradoxo do Comediante, 

acreditava ser o teatro uma obra de arte que deveria ser plena e em tudo concluída, e que 

a sensibilidade seria própria do espectador, não do ator. Para ele, o ator poderia ser 

muitas coisas, menos sensível. Sua atividade consistiria em escolhas puramente 

racionais, e, debruçado sobre o texto, o ator deveria traduzir as palavras em atuação 

cênica, dando-lhe gesto e voz. A sensibilidade poderia aparecer na representação do 

papel quando fosse necessário, atestando a qualidade do desempenho, mas nunca como 

fundamento do trabalho do comediante. “Quando consegue compô-lo [o papel], contém-

se, reprime a irrupção de seus espontaneísmos, a fim de conformar-se-lhe. Pondo, pois, 

de lado as emoções, tentará repeti-lo friamente a cada noite”. (CHACRA e 

GUINSBURG, 1992, p.221). Dessa maneira, o ator estava impossibilitado de 

improvisar, quer fosse como maneira de aproximar-se do papel em suas tentativas de 

materializar o texto, quer fosse no momento de sua representação. 

 Em princípios do século XX, os paradigmas do teatro clássico vão, aos poucos, 

dando lugar ao naturalismo e a várias formas posteriores: 

Pelo que se pode observar até o momento, as teorias sobre o 

comportamento cênico do ator apresentaram diversos aspectos, 

geralmente de ordem formal, já que poucas chances tivemos de 

conhecer em profundidade as fundamentações de uma ou outra teoria. 

As exceções são raras. Na medida em que um e outro ator sublinha 

esta ou aquela característica sobre as relações ator-texto, ator-

espetáculo, ator-público, procura assimilar e conciliar proposições 

anteriores sobre o seu trabalho. [...]...as afirmações de Sigmund Freud 
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começam a incidir sobre a expressão humana e, dentro desta, sobre o 

teatro. O diretor, o ator, o público querem descobrir o núcleo de 

sentimento que vive em cada personagem e no fundo da obra 

dramática. Na consecução do seu trabalho, o ator pretende ser fiel a 

esta carga emocional. Este novo processo é de participação 

individualista, com um grande discurso interior tanto em quem se 

expressa quanto em quem assiste. Ao lado dessas proposições 

emocionais correrá, inevitavelmente, a mensagem ética da obra de arte 

pretendendo fidelidade a alguma moral social. Ao compor sua 

personagem, o ator acentua o aspecto que mais sente e ao que atribui 

maior importância (CARVALHO, 1989, p.79). 

 

 E é no rastro dessas transformações que no início do século XX, começam a ser 

repensadas as formas teatrais. E não somente no que diz respeito ao seu espaço, tempo 

ou disposição material da cena, mas também e, principalmente, em relação ao ator, que 

passou a ser reconhecido como elemento fundamental da representação, como já o havia 

sido durante o período em que vigorou a Commediadell’arte, gênero que viveu seu auge 

na Itália no século XVII e que, certamente, influenciou não só atores dos diversos países 

europeus por onde se apresentou, mas também encenadores e dramaturgos, e que, ainda 

hoje, é muitas vezes retomada como ponto de referência nas questões de treinamento e 

improvisação. Sobre essas mudanças, Picon-Vallin afirma: 

O desenvolvimento da encenação e a necessidade de uma preparação 

do ator fora das instituições acadêmicas herdadas do século XIX 

fizeram com que nascesse uma reflexão sobre a pedagogia, sobre a 

escola, sobre o ensino e o exercício, assim como sobre o processo 

criativo (PICON-VALLIN, 2000, p. 2). 

 

 A partir dessa necessidade, alguns encenadores começaram a pensar numa 

metodologia de trabalho do ator que buscasse não apenas a preparação para um trabalho 

específico, para a criação de um personagem, mas para um “conhecimento de si”, de 

suas emoções, de seu potencial criativo. Nesse contexto, surge o trabalho de 

Stanislavski, mestre russo, que foi também ator, e que em sua metodologia para a arte 

da interpretação dramática deu especial atenção à improvisação. Para ele, o texto 

dramático seria o ponto de partida, o roteiro, o primeiro estímulo sobre o qual o ator 

passaria “(...) a moldar o papel nas surpresas dos improvisos, que lhe indicarão o 

caminho para a forma final de seu trabalho” (CHACRA e GUINSBURG, 1992, p.219).  
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 Nesse caso, o lugar da improvisação é bem claro: ele seria um meio de provocar 

a sensibilidade do ator, seu potencial criativo, suas imagens e emoções, ou seja, todo o 

repertório que seria acessado quando da construção da personagem. O resultado seria 

uma corporificação cênica organizada e elaborada, arrematada em sua forma, de 

maneira que não fosse visível para a plateia o seu processo, “o espectador, efetivamente, 

não vê os lances improvisacionais, porque não são intencionalmente explícitos” (ibid.) 

Além desse primeiro momento, Stanislavski propõe, também em seu método, que o 

recurso da improvisação continue sendo utilizado internamente pelo ator, preenchendo e 

alimentando seu desempenho, conferindo a ele frescor e densidade interpretativa, como 

se a presença da personagem já construída evocasse ao ator, a cada repetição, a memória 

e as sensações descobertas em seus primeiros momentos de improvisação. 

 Assim como Stanislavski, outros encenadores viram no trabalho do ator o foco 

de suas pesquisas, e propuseram caminhos de investigação e criação a partir de 

improvisações. 

 

3.1 IMPROVISAÇÃO: ALGUMAS APLICAÇÕES POSSÍVEIS 

 

Segundo a pesquisadora Isa Maria Faria Trigo, “a improvisação é tão importante 

no teatro que ela é uma categoria à parte.” (TRIGO, 2005, p.376), e por esse motivo são 

muitas as abordagens possíveis. Quando esta categoria é citada ou discutida, é preciso 

deixar claro qual a abordagem escolhida, qual aspecto ou aplicação da improvisação 

está em jogo. 

Para Chacra, “todo ato teatral encerra, por si só, um elemento improvisacional” 

(CHACRA, 1983. P. 23). Posso mesmo afirmar que todo processo criativo envolve 

improvisação. O pintor experimenta em esboços, nos chamados estudos, o que irá 

formatar na obra final. É como se essas tentativas envolvessem momentos de 

improvisação, já que o artista lida com sua imaginação criativa enquanto forja algo que 

ainda não sabe as feições que terá. Além deste caráter de experimentação, no terreno 

teatral, muitas vezes a improvisação é vista como uma capacidade que o ator deve ter de 

lidar com o imprevisto, elemento inerente a esta arte presencial, onde não se pode 

controlar o que acontecerá. A improvisação é vista também como uma desenvoltura, 
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principalmente, de atores cômicos, de inserir em suas performances os chamados 

“cacos”, que vêm a ser pequenos trechos de texto criados pelo próprio ator, às vezes 

instantaneamente, em decorrência de algum estímulo imediato. 

Durante o século XX, muitos encenadores desenvolveram relevantes pesquisas 

entorno no trabalho do ator e seu aperfeiçoamento, e a improvisação apareceu como 

treinamento e como instrumento de conquista da espontaneidade, verdade e presença. 

Nomes importantes como Stanislavski, Meyerhold, Jouvet, Dullin e Tchecov, por 

exemplo, buscaram, em experiências com a improvisação, o desenvolvimento do 

trabalho do ator, como sendo a este o cerne do jogo teatral. A presente pesquisa se 

debruça sobre experiências influenciadas por estes grandes nomes, iniciadas na segunda 

metade do Século XX, que perduram até os dias de hoje, como as desenvolvidas por 

nomes como Grotowski, Peter Brook, Ariane Mnoukchine e Keith Johnstone. O que os 

traz a esta pesquisa, é o fato de terem usado a improvisação como método de criação de 

material para a cena, além de terem influenciado meu percurso profissional a partir de 

leituras, workshops e trabalhos criativos com artistas baianos que os veem como 

referências.  

Estes encenadores, mais do que prepararem seus atores para estar no palco de 

forma verdadeira e presente, desenvolveram e ainda desenvolvem processos de 

montagem em que os atores fazem parte da criação, contribuindo com o texto e a 

encenação, na medida em que esse material é gerado em improvisações. Cada um a sua 

maneira, aplicando a improvisação em diferentes vertentes. 

Em seu livro O Ator Compositor, Bonfitto trata de diferentes funções, como ele 

mesmo nomeia, da improvisação. O autor se refere a experiências desenvolvidas por 

JerzyGrotóvski, Peter Brook, Ariane Mnouchkine e Viola Spolin, e acaba por enumerar, 

a partir desses exemplos, três aplicações possíveis à improvisação: espaço mental, 

método e instrumento. 

Para Bonfitto, apesar de terem desenvolvido trabalhos completamente diferentes, 

JerzyGrotóvski e Peter Brook apresentam também muitos pontos em comum. Segundo 

sua análise, no caso dos dois encenadores “a atividade teatral ou performática [...] passa 

a ser um canal de investigação e de busca de descobertas que serão geradoras de 

transformações perceptivas, sensoriais, intelectuais” (BONFITTO, 2006, p.124). O 

trabalho é conduzido de modo a instaurar um espaço de “suspensão de juízo” através de 
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uma atitude de “abertura existencial”.  Alguns procedimentos criativos que podem ser 

utilizados, descartados ou alterados, são aplicados no intuito de ver o invisível, acessar 

o que não está explícito, perceber o não percebido. 

A cada processo de investigação iniciado por Brook ou Grotóvski, 

procedimentos diferentes adquirem sentido e são aplicados, respondendo às 

necessidades do próprio processo. Tais necessidades geram práticas, e ao conjunto 

dessas práticas que atuam como uma “moldura”, Bonfitto denomina “espaço mental”. 

Ele diz: “Existe em tais poéticas, um elemento gerador de práticas, que ao meu ver 

pode-se reconhecer [...] na improvisação enquanto espaço mental”(BONFITTO, 2006, 

p.124). 

Na experiência da improvisação enquanto “espaço mental”, o ator vive 

processos que envolvem a tradução de outras formas de arte em ação. São pinturas, 

esculturas, ou canções, por exemplo, que serão transpostas para as ações pelo corpo do 

ator. É possível também que sejam utilizadas experiências pessoais abstratas ou de 

forma objetiva, como utilizava Pina Bausch nas suas pesquisas com o Wuppertal 

Dança-Teatro, onde alguns processos criativos também abordaram improvisações 

dentro da perspectiva chamada por Bonfitto de “espaço mental”, a meu ver.  

Ciane Fernandes, em seu livro Pina Bausch e o Wuppertal Dança-Teatro, relata 

algumas passagens de processos criativos da companhia. Segundo ela, a partir de 

Blaubart(Barba-Azul, 1978), Bausch estimulou a participação dos bailarinos na criação 

dos espetáculos. Por vezes, ela lançava um tema ou trazia uma palavra, ou pedia que 

eles compartilhassem impressões de mundo ou lembranças de infância e até passagens 

dolorosas. “Em resposta a tais estímulos, os dançarinos improvisam em qualquer meio 

desejado: movimento, palavras, sons, uma combinação de elementos. Algumas questões 

devem ser resolvidas em forma de movimento.” (FERNANDES, 2007, p.48). 

No primeiro ensaio do espetáculo Bandoneon (1980), Fernandes relata que 

Bausch teria pedido que cada bailarino escrevesse uma frase em algum lugar, e essa 

frase não poderia ser mudada. Em seguida, brincando, atuando com gestos, o bailarino 

deveria tentar expressar o que escreveu, mesmo que invertendo a ordem ou 

simplificando a frase escolhida. Deveria expressar a frase apenas através de gestos e 

tentar fazer-se compreender assim. Por vezes, Bausch perguntava como tinha sido a 

infância dos bailarinos ou de pessoas importantes na vida deles. As improvisações, 
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então, se davam baseadas nestas histórias pessoais dos bailarinos, nas suas memórias e 

emoções. Algumas questões buscavam contextualizar essas lembranças pessoais a seus 

ambientes sociais ou culturais, quando, por exemplo, perguntava: “Como era o seu 

país?”. A tarefa desse tipo de exercício era traduzir o que seria a resposta para uma 

linguagem corporal pessoal e social. Era preciso perseguir a transformação da memória 

emocional em linguagem simbólica. 

Bonfitto trata também das experiências desenvolvidas por Viola Spolin e Ariane 

Mnouchkine, na primeira fase do Théâtredu Soleil, identificando, apesar das diferenças 

entre as duas linhas de trabalho, traços em comum que vão culminar em outra função 

dada à improvisação. “Nesses casos ela [a improvisação] age como eixo pragmático de 

construção do espetáculo e das personagens. Ela age como método.” (BONFITTO, 

2006, p.125). São utilizados jogos, temas são levantados e inúmeras referências servem 

como estímulos à criação de ações e cenas que, posteriormente, serão organizadas. 

Neste momento posterior, a produção será aprofundada e outros elementos virão somar, 

como a música, textos e outros elementos. Não existe necessariamente a escolha de um 

texto prévio, mas de referências, de estímulos, de um tema central, de algo com o que se 

possa iniciar uma pesquisa que trará à tona o material a ser “costurado”. 

Bonfitto reconhece ainda, em sua classificação, a existência de uma terceira 

prática improvisacional, a qual ele denomina improvisação enquanto “instrumento”. 

Neste caso, o recurso da improvisação é utilizado como “[...] elemento que viabiliza a 

construção de uma personagem já supostamente conhecida, presente em textos 

literários, dramáticos ou não dramáticos” (BONFITTO, 2006, p.126). Nessa categoria 

se encaixaria, por exemplo, a aplicação da improvisação proposta por Stanislavski, em 

seu método de construção da personagem. A improvisação como “instrumento” pode 

apresentar diversas modalidades e pode ser um canal de tradução de diferentes matrizes, 

como nos esclarece Bonfitto. O que a diferencia da improvisação como “espaço mental” 

ou como “método” é o fato de que existe uma intencionalidade, já se sabe o resultado 

almejado. Nesta aplicação, ela consistiria numa série de procedimentos, um caminho a 

ser traçado de forma a estimular a criatividade do ator, o contato com suas emoções, a 

aproximação da personagem, ou seja, a intenção seria a de “[...] conduzir o ator para que 

ele chegue ao resultado esperado” (BONFITTO, 2006, p.127). 



87 
 

Em cada um dos casos, encontro especificidades, mas em todos eles a 

improvisação encontra-se no nível da construção de ações e “preenchimento” dessas 

ações. Posso dizer, então, que esse é um ponto em comum entre essas três práticas. 

A essas três classificações da improvisação no que tange a sua aplicação, eu 

incluo o trabalho de Keith Johnstone, e o seu método de Teatro Esporte, e proponho 

uma quarta classificação, a qual chamo de “improvisação como meio e fim”. O método 

de Johnstone baseia-se no treinamento do ator para a improvisação e tem como 

resultado espetáculos totalmente improvisados, numa estrutura em que dois times de 

atores disputam quem desenvolve cenas mais criativas, a partir de estímulos 

provenientes do público. Para justificar essa inclusão do seu método como uma quarta 

classificação, trarei um breve histórico e a descrição do seu trabalho. 

 

 3.2 Keith Johnstone 

 

Não é fácil trabalhar a espontaneidade sob encomenda. 

YoshiOida 

 

Nascido na Inglaterra, em 1933, Keith Johnstone iniciou sua carreira teatral na 

função de autor, tendo sido chefe do departamento de escritores no Royal CourtTheatre. 

Como ele mesmo relata em seu livro, IMPRO, Improvisación y el teatro
26

(IMPRO, 

Improvisação e o teatro), houve um momento de sua trajetória profissional em que 

sentiu um bloqueio, como se tivesse perdido a habilidade de escrever. Sem se afastar do 

teatro, Johnstone resolveu então mudar de função, e aproveitou oportunidades para 

dirigir alguns espetáculos. Novo impasse aconteceu, e ele então se viu no papel de 

professor, começando a desenvolver os jogos que dariam origem ao seu método, 

internacionalmente reconhecido, de treinamento do ator com base em improvisação. 

Quando integrava o departamento de escritores do Royal CourtTheatre, 

Johnstone incentivou George Devine, que havia sido aluno de Michel Saint-Denis, 
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Não há, ainda, versão em português para o seu livro, podendo apenas ser encontrado em tradução para o 

espanhol, em publicação da editora CuatroVientos. 
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sobrinho de Jacques Coupeau, a abrir, nesta instituição, um estúdio para atores. Em 

1963 o projeto saiu do papel, e Johnstone foi convidado para dar aulas para os atores. 

 Ele resolveu, então, unir a sua experiência como escritor e professor de escrita 

dramática, propondo uma abordagem prática num curso que chamou de “Habilidades 

Narrativas”. Johnston confessa, em seu livro, que tinha uma visão equivocada do 

método de Stanislávski, e, portanto, tratava de contrapor seus ensinamentos em suas 

aulas. Ele acreditava que as propostas do mestre russo eram aplicáveis apenas ao teatro 

naturalista, e que aprisionavam o ator que estava sempre preocupado com as 

“circunstancias dadas
27

”. Por não encontrar respostas em outros métodos em voga, 

acabou por criar o seu. O foco principal do seu trabalho é a espontaneidade, por ter-se 

sentido tolhido, em sua expressão criativa, pela educação que recebeu, e por observar 

constantemente a dificuldade dos seus alunos atores em lidar com a necessidade de ser 

espontâneos nos jogos de improvisação. A partir destas experiências, Johnstone 

objetivou, com seu método, estimular a imaginação e a capacidade criativa dos atores. 

Em seu livro, no capítulo dedicado à espontaneidade, ele conta como é possível 

transformar o aluno não imaginativo em alguém imaginativo, e atribui esse bloqueio 

emocional a um modelo educacional em que somos treinados para classificar nossas 

tentativas como erros e acertos. Ele acredita que o ator deva ser estimulado a não barrar 

sua imaginação pelo medo de errar, sempre aceitando o que é proposto pelo colega de 

cena, perseguindo o objetivo da improvisação
28

. Ele diz que quando se pede a um ator 

que improvise, ele provavelmente tentará “pensar” numa ideia original para parecer 

inteligente. O que decorre disso é um deslocamento de foco. O ator pensa que está 

sendo imaginativo e está se aprisionando em pensamentos. Esta será uma improvisação 

que dificilmente sairá do plano das ideias para o plano das ações. Segundo o seu 

método, o ator deve ser encorajado a ser óbvio, e se concentrar no “como” fazer, ou 

seja, sair da ideia para a ação. Para Johnstone, quanto “mais óbvio” for um 
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“As circunstâncias dadas são circunstâncias apresentadas geralmente por um texto teatral, que envolvem 

a personagem e a acompanham em seu percurso, em seu existir. Devido à distância, em termos 

experienciais, entre o ator e a personagem, pode-se utilizar, no processo de construção, de circunstâncias 

análogas àquelas presentes no texto. Por circunstâncias dadas, Stanislávski entende também aquelas que 

envolvem a concepção da encenação: figurinos, cenários, iluminação...” (BONFITTO, 2006, p.28). 

 

28
Nas experiências que tive com VolkerQuandt, em seus cursos de Teatro Esporte, éramos estimulados, 

de maneira bem-humorada, a “fracassar” juntos. Dessa forma, podíamos perseguir os objetivos do jogo 

sem nos preocuparmos em errar. 
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improvisador, “mais autêntico” ele será, pois não existem duas pessoas que façam 

coisas do mesmo modo, e a pessoalidade revelada no “como” fazer será, 

inevitavelmente, o toque de originalidade da improvisação. 

No método de Johnstone, outro aspecto de crucial importância para o 

desenvolvimento das personagens e, consequentemente, das situações, é a questão dos 

status. Não se trata, ao contrário do que possa parecer, de definir o status social ou 

econômico das personagens, e sim o seu poder de condução da cena. O status constitui 

um aspecto relacional que se refere às atitudes, ao modo de movimentar-se e expressar-

se. Pode-se mesmo dizer que é um conjunto de atitudes que expressa a autoestima da 

personagem, e o modo como ela se submete, se equipara ou torna submissa a outra 

personagem com a qual contracena. Esse aspecto, coletado da própria dinâmica social 

em que estamos todos inseridos, confere às cenas improvisadas uma gama de situações 

em que podemos compreender facilmente os jogos de poder e o caráter das personagens 

em questão. As escolhas que decorrem da definição do status
29

de cada personagem 

influenciam aspectos expressivos como o tom e o volume de voz, a maneira de 

movimentar-se e se dirigir aos outros, o que norteia a condução da situação, 

consequentemente. 

No entendimento de Johnstone, o treinamento do status permite ao ator 

desenvolver atenção à cena e à contracena. As relações humanas estão permeadas por 

relações de status, e essas relações determinam as ações e reações de cada indivíduo. 

Quando o ator exercita essa construção, ele está permanentemente implicado na relação 

com o outro, sem poder desconcentrar-se de si mesmo. Além de expressar-se nos 

olhares, gestos e movimentos, o status é basicamente territorial, podendo ser 

compreendido a partir da relação com o espaço. O modo como se posicionam 

espacialmente em relação às outras, exigindo que olhem para cima ou para baixo, 

criando contrapontos e posturas decorrentes desses posicionamentos, pode revelar o 

status de cada personagem. A noção de status ainda oferece um recurso de dinamização 

da situação a qual Johnstone chama de pêndulo (no espanhol, balancin). Neste caso, os 

status são variáveis. Numa mesma cena, uma personagem que inicia sua ação com 

status alto, por algum motivo relacional, pode ver-se baixar o status, invertendo o lugar 
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Os status são definidos em números de um a cinco, de maneira crescente, sendo o status1 mais baixo 

que o 2, e assim sucessivamente. Dessa maneira, cada personagem relaciona-se com as outras de acordo 

com o seu nível de status. 
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com a outra personagem que contracena. Dessa maneira, as situações propostas nos 

jogos de improvisação imprimem relações baseadas em jogos de poder, que se 

expressam na ocupação espacial, além de apresentar variações que dinamizam o 

encaminhamento das ações. Para o ator, essas noções situam sua criação na medida em 

que criam parâmetros relacionais com o espaço e com os outros atores. As situações não 

precisam ser realistas, mas as relações terão verossimilhança e oferecerão terreno para o 

jogo teatral decorrente. 

E por fim, o que vem a ser a base do trabalho de Johnstone, o que ele chama de 

“habilidades narrativas”. Em seu treinamento, Johnstone aplica uma série de jogos que 

estimulam a criação de histórias. A princípio, os atores são estimulados a fazer livre-

associações de palavras, aprendendo a liberar as imagens inconscientes, sem criar 

barreiras. No seu entendimento, o ator precisa exercitar a imaginação criadora, sem 

censura, e para isso é necessário um treinamento em que se acostume a trazer à tona 

imagens sem barrá-las, evitando o tempo em que decidimos ou não expressar o que nos 

vem à cabeça. Alguns jogos propõem um ritmo acelerado no qual o ator deve reagir tão 

rápido, que necessita fazê-lo sem julgar-se antes. Dessa maneira, exercita-se o modo de 

prontidão e a livre expressão. As primeiras ideias são as que serão expressas, e essa 

regra serve extensivamente para todas as situações de jogo propostas por seu método. 

 Sucedem esses jogos iniciais de livre-associação, jogos de criação de histórias 

de modo coletivo, onde três ou mais atores contam uma mesma história, sendo 

interrompidos por um elemento externo que faz o papel de condutor do jogo. Nesta 

dinâmica, os atores exercitam o desapego quando veem sua frase ser interrompida, e a 

palavra ser oferecida a outro ator. A receptividade e capacidade de levar adiante a ideia 

alheia são exercitadas também. Todos esses aprendizados serão articulados 

posteriormente numa situação de improvisação em que essas mesmas atitudes nortearão 

as ações desempenhadas pelos atores, no intuito de desenvolver a situação proposta no 

jogo.  

Existem ainda os jogos de criação de histórias com uma estrutura bem 

delimitada, em que os atores sentam-se em roda e constroem a narrativa a partir de um 

título, podendo, cada um, proferir apenas uma frase. Inúmeras regras norteiam essa 

situação de jogo. A narrativa, construída em três “rodadas” de frases, deve iniciar-se 

“positivamente”, assim permanecendo durante toda a primeira “rodada”. Isto significa 
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que o primeiro momento da narrativa será ocupado pela apresentação da situação e de, 

no máximo, três personagens. O caráter positivo deste primeiro momento é uma 

tentativa de instauração de uma atmosfera estável onde algum dado novo (que surgirá 

na segunda “rodada”) virá desestabilizá-la. A segunda “rodada” traz em si algum dado 

“negativo”, ou seja, este elemento desestabilizador e gerador de algum conflito ou 

reviravolta. A terceira e última “rodada” será de solução do conflito e conclusão da 

narrativa. 

Essas regras utilizadas em jogos de construções de narrativas são também 

utilizadas nas improvisações. Johnstone estimula os atores a propor situações que sejam 

positivas em seu início, para que provoque nos espectadores a sensação de que algo de 

desastroso vai acontecer, o que suscita a sua atenção. Segundo ele, uma cena que já se 

inicia conflituosa, não tem muito para onde ir, ao passo que, uma cena em que o conflito 

se instaura aos olhos do espectador, desenvolve-se de maneira a incluí-lo em sua 

evolução e desfecho. O método de Johnstone visa o treinamento e o resultado cênico, e 

nos seus jogos essas duas etapas estão implicadas, levando sempre em consideração o 

lugar e a participação do espectador. 

Após muitos anos experimentando e desenvolvendo estes jogos com os seus 

alunos, Johnstone se perguntou se eles realmente seriam tão interessantes para o público 

como eram para os atores. Resolveu, então, promover uma apresentação em que seus 

alunos jogavam para uma plateia. O resultado foi surpreendente. Fizeram tanto sucesso 

que receberam inúmeros convites para apresentar em escolas. Com o apoio do 

Ministério da Educação, fizeram muitas exibições dos jogos e, o que começou como 

simples demonstrações de exercícios, acabou dando origem a espetáculos. Em 1969, os 

alunos de Johnstone fundaram seu próprio grupo, The TheatreMachine (A Máquina 

Teatral), e organizaram uma estrutura em que quatro ou cinco atores atuavam a cada 

espetáculo, tornando-se rapidamente conhecidos como o primeiro grupo de 

improvisação pura, pois não preparavam nada antecipadamente. Esse foi o primeiro 

passo para a fundação do que Johnstone viria a fundar posteriormente, o Theatre Sport 

(Teatro Esporte). 

No caso específico de Keith Johnstone, o seu trabalho serve como treinamento, e 

tem como resultado espetáculos improvisados em tempo real, o que difere do trabalho 

dos outros dois citados. Atualmente, seu método, conhecido como Teatro Esporte, está 
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disseminado em todo o mundo, influenciando um novo movimento que tem a 

improvisação como centro. Com a estrutura de dois times que improvisam a partir de 

estímulos dados pela plateia, o Teatro Esporte divulga a improvisação como um jogo de 

regras que pode ser tão vibrante quanto um torneio de vôlei. Trago-o para a pesquisa, 

especificamente por ter feito uma longa formação com VolkerQuandt
30

, o que me 

preparou para a experiência de Dias de Folia, e também por acreditar que ele seja um 

estudioso da improvisação na contemporaneidade.  

Mesmo que o interesse desta pesquisa centre-se em processos que têm a 

improvisação como etapa criativa para um resultado formalizado, diferente do trabalho 

de Johnstone, acredito que ele vem influenciando esta nova geração de atores que 

buscam autonomia na cena através do desenvolvimento de capacidades criativas, 

proporcionando-lhes participação efetiva no seu próprio trabalho.  Isso porque, para que 

o ator tenha a capacidade de colocar-se totalmente em cena numa situação de improviso, 

é preciso que ele conheça algumas bases com as quais ele deve lidar. O trabalho de 

Johnstone possui justamente esse enfoque de instrumentalização do ator. Sua influência 

vem constituindo na cena contemporânea um interesse crescente por espetáculos que 

são improvisados em frente ao espectador, em tempo real. Essa prática tem sido tão 

divulgada e aceita pelo público em países da Europa, Estados Unidos, no Canadá e no 

Brasil, que os espetáculos acabaram por migrar do teatro para a televisão, ampliando o 

número de espectadores. Acredito ser este um primeiro momento, mas, em longo prazo, 

vejo a formação de atores com capacidades criativas desenvolvidas, no que tange, 

principalmente, a desenvoltura para propor situações dramáticas e solucionar questões 

da cena com um olhar que vai de encontro à criação dramatúrgica, o que Johnstone 

chama de “habilidades narrativas”.  

Na minha experiência profissional, como atriz, professora e encenadora, tenho 

trabalhado com atores profissionais, bailarinos e estudantes. Aplicando o método de 

Johnstone como treinamentoe também como geração de cenas que serão incorporadas a 

um espetáculo, tenho tido, como resultado, a preparação destes artistas para uma 
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VolkerQuandt é diretor teatral. Nascido na Alemanha, é fundador do ArlekinTheaterem Tübingem. Em 

1992 Volker foi convidado pelo Institut Goethe de Salvador para dirigir um espetáculo com o grupo que 

eu fazia parte, o Nossacara, dirigido por Maria Eugênia Millet. Montamos o espetáculo O Rei do Trono 

de Barro, que foi criado a partir de improvisações, e jogos baseados no método de Keith Johnstone. 

Desde lá, venho tendo encontros anuais com VolkerQuandt, onde treinamos jogos de Teatro Esporte. 

Muitos desses encontros aconteceram num formato de curso aberto à comunidade artística em Salvador. 
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demanda autoral nem sempre experimentada anteriormente. Os jogos propostos 

desenvolvem a percepção do ator a respeito das engrenagens da cena e do que ele 

precisa estar atento ao propor ações que encaminham a situação proposta para seu 

desenvolvimento e desfecho. Desta maneira, posso trabalhar com o material que eles 

propõem, e eles podem ter autonomia em relação a seu trabalho criativo, gerando 

discurso e trazendo ao espaço de criação suas próprias intenções e escolhas estéticas. O 

método de Johnstone é uma proposta que traz balizas para a improvisação, afastando a 

ideia cultivada pelo senso comum de que esta prática trata-se de mero “espontaneísmo”.  

Além dos jogos de Keith Johnstone, e as noções que pude desenvolver neste 

contato, o trabalho de Ariane Mnouchkine sempre constituiu para mim uma referência 

dentro da perspectiva da improvisação. Por muitos anos, estive em contato com sua 

pesquisa através de leituras, vídeos e informações pela internet. Durante a escrita da 

dissertação, no ano de 2011, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e entrar 

em contato direto com o seu trabalho em ocasião do estágio que ofereceu na cidade do 

Rio de Janeiro. Trago esta experiência para a pesquisa, e as reflexões decorrentes, por 

acreditar que, junto aos jogos de Keith Johnstone, seja esse o caminho que me orientou 

nas minhas experimentações em Dias de Folia. Sempre que me vi em situação de 

proposição, ao longo do processo, recorri às leituras e ao entendimento que tinha a 

respeito dessas duas abordagens da improvisação. 

 

3.3 Ariane Mouchkine e o Théâtre du Soleil  

  

A questão do jogo teatral está no centro do trabalho de Ariane Mnoukchine. À 

frente do Théâtredu Soleil há mais de quarenta anos, o seu trabalho constitui um 

relevante serviço ao teatro. Mais do que montar espetáculos, o principal e constante 

interesse deste grupo é a pesquisa do jogo do ator e suas implicações. Esse é o motivo 

pelo qual ela oferece estágios para atores, e “Si quelqu´un interrogue Mnouchkine sur 

Le porquoi de cette démarche, celle-ci répond que La formation de l´acteur La 
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préoccupe énormément aujourd´hui parce que La formation em jeu se perd et que cela 

l´inquiete
31

” (FÉRAL, 1995, p.17) 

Ouvi falar pela primeira vez em Ariane Mnouchkine no ano de 1998, ao 

ingressar na graduação em Artes Cênicas, na Escola de Teatro da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), nas aulas do Professor Luiz Marfuz, e aprofundei os conhecimentos 

sobre o seu trabalho com o Théâtredu Soleil, a partir de leituras que pude acessar neste 

percurso. No ano de 2010, com o mestrado já em curso, estive em Paris e não pude 

assistir ao espetáculo do grupo, pois eles estavam em tournée pela França. Pelo mesmo 

motivo, Mnouchkine não estava oferecendo o seu estágio. Contentei-me com a 

aquisição do vídeo-documentário sobre a sua obra, Ariane Mnouchkine. 

L´aventureduThéâtredu Soleil, dirigido por Catherine Vilpoux (2009), do qual extraí 

muitos ensinamentos e o desejo de ter uma oportunidade real de encontro com essa 

artista e seu trabalho. 

 Em novembro de 2011, já durante a escrita desta dissertação, surgiu a 

oportunidade de fazer um estágio oferecido por ela na cidade do Rio de Janeiro. Era a 

primeira vez que este estágio seria oferecido no Brasil, e esta atividade fazia parte da 

tournée brasileira do espetáculo Os Náufragos da Louca Esperança. Era preciso passar 

por uma pré-seleção de currículo e carta de intenção e, para os pré-selecionados, haveria 

uma seleção presencial, na cidade do Rio de Janeiro. Fui pré-selecionada e decidi 

arriscar. Embarquei com o meu companheiro e colega de mestrado, Thales Branche, 

para a cidade do Rio de Janeiro, onde assistimos ao espetáculo e fomos, enfim, 

selecionados para o referido estágio. Eu iria, finalmente, viver três dias intensos de 

trabalho com a mestra, ouvindo seus ensinamentos, além de contracenar em 

improvisações com atores do Soleil, inclusive com Juliana Carneiro da Cunha, atriz 

brasileira que está no grupo desde a década de 1980. 
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 “Se qualquer um questiona Mnoukchine sobre o porquê dessa atitude, ela responde que a formação de 

ator a preocupa enormemente nos dias de hoje porque a formação para o jogo se perde e isso a inquieta” 

(Tradução minha). 
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3.4 A experiência do estágio 

 O estágio oferecido por Mnouchkine, em companhia de alguns atores do Théâtre 

du Soleil, costuma acontecer em sua sede, na Cartoucherrie, a algumas horas de Paris. 

Atores oriundos de todas as partes do mundo são selecionados para esta atividade 

gratuita, que não é oferecida constantemente, e que tem, normalmente, duração de sete 

dias. O estágio costuma receber de cem a cento e vinte atores que chegam a vir de 

quarenta países diferentes (FÉRAL, 1995, p.27) 

 No Brasil trabalharíamos por três dias, e os atores vinham de todo o país para 

viver esta oportunidade única. O primeiro momento do estágio é dedicado à instauração 

das regras e dos rituais que serão a base do trabalho a ser desenvolvido durante os três 

dias, onde estaremos juntos por oito horas a cada dia. O palco do Teatro Sérgio Porto, 

na cidade do Rio de Janeiro, é na verdade uma grande sala onde estão dispostas 

arquibancadas e longos bancos, separando o espaço cênico da plateia. Ao fundo do 

palco, está pendurada uma cortina laranja, de duas partes, e uma delimitação do palco 

foi feita com fita crepe colada ao chão. Segundo as instruções de Mnouchkine, não se 

podia atravessar o palco pelo meio, e há de se respeitar rigorosamente o espaço do jogo, 

do “milagre do teatro”, como ela mesma diz. 

 Muitas instruções são dadas com relação ao silêncio, à obrigatoriedade de roupas 

neutras, de preferência pretas, e a impossibilidade de sair da sala a não ser nos raros 

momentos de pausa. Ela procura instaurar com suas palavras um profundo respeito pelo 

teatro, pelo momento do encontro, e pelo que vamos produzir a partir deste encontro. 

Ela diz que das vinte e quatro horas em que estaremos juntos, somando os três dias, se 

tivermos dez segundos de teatro será o suficiente. Dez segundos de verdade e 

transformação, dez segundos de poesia. Para Mnouchkine, a cortina é uma fronteira 

mágica, e até a sua abertura tem ritmo. Repete algumas vezes que devemos todos 

respeitar e retomar o nosso desejo de infância de fazer teatro, buscando “pequenos 

encantamentos”. Assim, iniciamos uma jornada, na qual muitos saberes foram 

compartilhados, e o universo do trabalho de Mnouchkine se abriu frente a mim, fazendo 

eco com muitas experiências anteriores, sem se assemelhar a nenhuma delas, dando 

sentido ao meu sonho de teatro, e abrindo um viés inesgotável de pesquisa sobre a 

improvisação e o trabalho de ator. 
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“Treinar o músculo da imaginação”. As bases do trabalho de Ariane Mnouchkine 

 Quando estamos vivendo algum processo criativo que parte da improvisação, 

sejamos atores, diretores ou professores, buscamos pressupostos que possam nortear 

essa produção e, vez ou outra, esbarramos em palavras como: espontaneidade, presença, 

atmosfera, objetivo da personagem. Tudo isso sempre me pareceu muito vago e afora o 

contato com o método de Keith Johnstone, que nos orienta a não barrar ideias, e a 

aceitar “embarcar” na ideia do outro, se responsabilizando junto, e nos traz a preciosa 

noção de status, sempre senti a necessidade de aprofundar um pouco mais sobre o 

assunto.  

 O trabalho que Mnouchkine desenvolve com o Théâtredu Soleil se constrói 

sobre bases muito sólidas, que situam a improvisação num lugar de jogo onde o estar no 

presente, vivendo a situação apresentada com verdade, é o objetivo principal. Ela 

constantemente pede que os atores, em vez de mostrar o que vão fazer, mostrem o que 

vai acontecer a eles. Ela está sempre reiterando que o teatro precisa servir-se do 

concreto para existir. No estágio, ela propôs um tema único para as improvisações, que 

foi o tema da nossa viagem − a viagem que cada um de nós fez para chegar até ali, até o 

estágio. Partindo da ideia de que todos viajaram, pois desde o momento da inscrição até 

o início do estágio todo o percurso pode ser visto como uma viagem, ela nos pediu que 

improvisássemos sobre esta ideia. 

 Diferente da proposta de Johnstone, Mnouchkine permite que os atores 

combinem e organizem antes da improvisação, definindo alguns pontos relativos à cena 

que será apresentada, como a situação, os estados emocionais iniciais das personagens e 

outros detalhes como figurinos e adereços, que ajudam a cena a ser mais concreta, como 

ela costuma estimular. A isso, eles chamam concoctage, e é comum tanto nos estágios 

quanto nos processos de montagem dos espetáculos desse grupo, que são criados a 

partir de improvisações. Por vezes, em seus processos de montagem, assim que os 

atores decidem a improvisação que farão, e distribuem os personagens, chegam a passar 

horas buscando roupas e adereços em seus acervos para materializar a ideia que têmem 

mente. Existe um efeito muito interessante que se tornou característico do grupo, por 

aparecer no espetáculo Os Náufragos da Louca Esperançae também nas improvisações 

do estágio, que é o efeito do vento nas roupas. Os atores que estão em cena por vezes 

estão lá apenas para dar movimento a cachecóis e vestidos, para que o vento seja 
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visível. Acredito que este seja um exemplo do exercício de tornar as ideias concretas em 

cena, e que consegue um efeito de empatia com o público. 

No estágio, dispúnhamos de figurinos e adereços utilizados em antigos 

espetáculos do grupo, além de atores que nos orientavam, abriam a cortina quando da 

nossa entrada em cena, e estavam disponíveis para contracenar conosco, nos orientando 

desde a concoctage feita atrás da cortina. As únicas instruções dadas por Mnoukchine 

eram a de buscar uma situação dentro do tema da viagem, e entrar em cena com um 

estado emocional e com uma música interior. Muitos de nós éramos interrompidos por 

ela, que orientava a partir do que exibíamos, e por vezes éramos convidados a nos sentar 

de volta ao nosso lugar, pois com o que tínhamos exibido, ela não podia trabalhar.  

E com o que ela podia trabalhar? Podíamos fazer perguntas, ao longo do estágio, 

e essa foi uma das que fiz. Interessava-me saber quais os recursos que deveriam ser 

acessados pelo ator, que tipo de propostas ele deveria fazer, quais os pontos de atenção 

e os objetivos a perseguir na cena. Como qualquer jogo, a improvisação exige regras, e 

dá aos jogadores suas armas, seus peões, seus dados. Sabia que respondendo a essas 

perguntas ela estaria dizendo a mim com que tipo de material trabalha, com quais 

elementos da linguagem teatral. Acessar o trabalho de Ariane Mnouchkine significa 

entrar em contato com uma pesquisa que vem sendo construída há mais de quarenta 

anos, o que em si já é uma longa trajetória. Transversalmente, esse acesso contempla o 

contato com várias influências, do teatro oriental a Brecht, que também foi influenciado 

por ele. Féral comenta: 

La première conviction de Mnouchkine est que Le théâtre occidental 

n´a créé aucune forme théâtrale si ce n´est La Commedia dell´arte, elle-

même d´inspiration orientale. Reprenent lês paroles d´Artaud, 

Mnouchkine affirme volontiers que “Le theater est oriental” (1995, 

p.18)
32

. 

 

 Ao longo do estágio, à medida que fui presenciando as improvisações de outros 

atores e os comentários de Mnoukchine a respeito destas, pude obter alguma noção de 

caminhos que levarão a algumas respostas a essas perguntas. Alguns desses caminhos 

                                                           
32

“A primeira convicção de Mnoukchine é a de que o teatro ocidental não criou nenhuma forma teatral 

além da Commedia dell´arte, ela mesma de inspiração oriental. Fazendo dela as palavras de Artaud, 

Mnoukchine de afirma de bom grado que „o teatro é oriental”‟. (Tradução minha). 



98 
 

têm raiz na Commedia dell´arte, realmente, no seu uso de máscaras característico e nas 

relações entre as personagens que esta arte propõe. As noções compartilhadas durante o 

estágio constituem apenas uma centelha do que pode vir a ser essa experiência do jogo 

proposto. Somos apenas estimulados a buscar os caminhos, não há tempo para 

improvisar muitas vezes, e tenho certeza de que o que é semeado ali é o estímulo a uma 

pesquisa posterior. Senti, pessoalmente, que devo dar continuidade às descobertas 

decorrentes daqueles três dias, e que, ao desenvolver um caminho de aprofundamento e 

prática, posso proporcionar a outros atores uma expansão no contato com o jogo teatral 

ali proposto. 

 Afora as bases do trabalho criativo, no que tange os aspectos expressivos da 

pesquisa, existe a ética do trabalho do Soleil, se é que é possível apartar uma coisa da 

outra. O modo como eles recebem o público, e toda a ideologia que há por trás disso, o 

fato de os atores se caracterizarem em camarins expostos ao olhar do público, o cuidado 

com o espaço, os objetos de cena, os figurinos, e a forma como compartilham sua arte 

entre eles (e isso era notório mesmo em situação de estágio)
33

, são procedimentos 

éticos. Eles situam a experiência num nível completamente implicado politicamente, 

ampliando o alcance da arte, conferindo ao teatro o papel de agente de transformação da 

sociedade. E isso não se dá num nível idealizado, esses procedimentos éticos são o 

caminho prático de concretização deste papel social
34

 em que o teatro torna-se 

realmente um meio de interlocução, abertura de consciência e mobilização. Ariane 

Mnouchkine, inclusive, reflete sobre as culturas que não possuem a liberdade de 

expressão necessária para construir um teatro reflexivo e revolucionário como o dela, e 

se pergunta, neste trecho, até quando, quem desfruta, continuará desfrutando desta 

liberdade: 

Quand jê vois une assemblée de femmes et d´hommes três jeunes qui 

désirentl´art et Le théâtre, cela me touche toujours beaucoup parce 

                                                           
33

Comentou-se inúmeras vezes ao fim do estágio, nas horas finais quando abrimos um grande debate, 

sobre a generosidade entre os atores do Soleil, a colaboração e o cuidado com cada procedimento 

experienciado ali. A dimensão do sagrado estabelecia-se na delicadeza e tranquilidade com que se 

compartilhava cada exercício e descoberta. Acredito que a ética do grupo, além da estética, foi e é muito 

influenciada pelo pensamento oriental, no que toca a disciplina e a ritualização presentes no ato teatral e 

sua prática. 

34
Desde a escolha dos temas trabalhados em cada espetáculo, ao acolhimento de refugiados em sua sede, 

na Cartoucherrie, o Soleil coloca-se implicado na realidade político-social francesa, europeia, e 

internacional. Não foram raros os momentos em que Mnoukchine interrompeu a prática durante o estágio 

para discutir temas como xenofobia, por exemplo. 
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que jê sais qu´il y a des pays ou ce désir est impossible et même 

parfois, dangereux. Je me demande: “Combien de temps cela va être 

encore possible chez nous, ce désir d´um metier qui au fond ne 

devrait produire que du progrès humain, du progrès de la conscience, 

de la compassion, de la fraternité?”
35

. (MNOUKCHINE, 2009, p.19) 

Atenta a esses caminhos éticos, criativos e pedagógicos (que se entrecruzam), 

pude identificar em sua fala, em sua abordagem durante o estágio, e nas leituras que fiz 

ao seu respeito, a recorrência de alguns termos que chamo de bases, mas que funcionam 

como pistas para o entendimento do funcionamento do trabalho do ator dentro dessa 

concepção desenvolvida pelo Soleil. 

Os personagens que interessam ao jogo proposto por Mnouchkine possuem uma 

narrativa, contam uma história. Normalmente, são personagens-tipo, que se expressam 

através de paixões que delineiam “estados”, muito mais do que uma construção 

psicológica racional. Na contramão da chamada “interpretação francesa”, em que, 

segundo Mnouchkine, os atores tentam ser inteligentes acima de tudo, inclusive da 

bestialidade das personagens, o trabalho do Soleil focaliza o trânsito entre a imaginação 

do ator e a sua expressão no corpo. Os atores buscam o “estado” e não as emoções. Eles 

irrompem na cena como uma presença física. O teatro pressupõe a presença física, e isso 

jamais deve ser esquecido ou relegado a um segundo plano. 

É importante sinalizar que, na concepção de Mnouchkine, a emoção surgirá do 

encontro entre o signo justo e a recepção do espectador. Ele virá deste reconhecimento, 

ele é um efeito, portanto, e o ator não deve buscar o efeito. A emoção não é uma 

ferramenta de trabalho nem constitui um diapasão a partir da qual se julga a qualidade 

de um trabalho. A emoção é resultado do encontro entre o ator e o espectador. 

Mnouchkine orienta os atores a começar buscando uma situação, e ela deve ser 

verdadeira, o que não quer dizer realista. Situações simples em que os personagens 

possam, a partir de ações igualmente simples e justas, revelar seu “estado”. As ações 

devem ser claras, expressas em detalhes, e neste aspecto sua abordagem chega a ser 

                                                           
35

 Quando eu vejo uma plateia de jovens, moças e moços, que desejam a arte e o teatro, fico sempre muito 

tocada, porque eu sei que há países onde este desejo é impossível e, mesmo às vezes, perigoso. Eu me 

pergunto: “Por quanto tempo ainda vai ser possível para nós, esse desejo de um ofício que no fundo não 

deveria produzir nada além que o progresso humano, o progresso da consciência, da compaixão, da 

fraternidade?” (Tradução minha). 
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minimalista, inspirada na Commédia dell´arte, no jogo das máscaras, no teatro oriental. 

O ator deve buscar fazer uma coisa a cada vez, sem afobar-se, sabendo também respirar 

e criar pausas. É preciso saber aceitar a imobilidade. Não pode haver pressa no jogo do 

ator, ele precisa aprender a “perder tempo”, a deixar-se penetrar num “estado”, para que 

o público possa fazer esse reconhecimento. Esse é o jogo teatral, permitir que o público 

viva a mágica do reconhecimento. Nada disso poder ser confundido com a execução das 

ações de maneira ralentada, pois nada deve ter um tempo realista, nem pode ser 

preparado em frente ao espectador. Quando o ator entra em cena, a situação deve estar 

definida, e o “estado” evidente. 

Sobre o que vem a ser situação, Dario Fo, em seu livro Manual mínimo do ator, 

nos traz a seguinte definição: 

Em teatro, o que significa “situação”? Significa a estrutura básica que 

permite fazer evoluir a trama narrativa, envolvendo o público por 

meio da tensão resultante e que o torna participante das reviravoltas 

do espetáculo. Não fui muito claro? Será que sofismei um pouco? 

Vocês entenderão melhor, possivelmente, e eu disser que situação é o 

mecanismo existente na narrativa pelo qual o espectador é capturado e 

grudado à poltrona. Com uma definição mais crua, mas bastante 

eficaz, Blasetti dizia: „É o parafuso que sai do assento e atarraxa o 

espectador pelo traseiro‟”. (FO, 2004, p.147) 

 

Normalmente dada pelo texto, na improvisação a situação é responsabilidade do 

ator, e ela determina o jogo teatral que irá acontecer. Além da situação, os momentos de 

entradas e saídas dos personagens também assumem grande importância na estética do 

Théâtre du Soleil. Não se pode desperdiçar estes momentos, para que o público sinta-se 

testemunha de uma história que acontece ali, à sua frente. A noção de estar vivendo as 

ações no presente é fundamental. 

Nada pode parecer mais óbvio e ao mesmo tempo mais difícil de executar numa 

improvisação que a qualidade de estar no momento presente. Como evitar de pensar no 

que acaba de acontecer ou calcular o próximo movimento? Neste aspecto,as abordagens 

de Mnouchkine e Johnstone estão em consonância: é preciso saber renunciar ao que se 

havia previsto, apara “agarrar” o que se apresenta. E isso é facilmente identificável pelo 

público no jogo do ator. É como o jogador que aproveita a oportunidade. Assim, 

Mnouchkine afirma que pouco importa a memória, a capacidade de lembrar ou prever. 
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É preciso trabalhar a imaginação como um músculo através da sinceridade, pelo jogo, 

pela capacidade de ter visões. É preciso acreditar. 

“Treinar o músculo da imaginação”: esta constitui uma das frases mais 

emblemáticas de Mnouchkine, e talvez uma das mais divulgadas. Ela situa o jogo do 

ator no âmbito da prática da fantasia, da imaginação que resgata a infância, as visões, 

mais que operações racionais que buscam respostas sobre a psicologia da personagem. 

Quando ela fala que o ator precisa ser visionário, ela estimula o ator a ver o céu, ver a 

lua, ver o lago e acreditar na cólera que sente ou qualquer outra coisa que possa ser vista 

ou sentida na cena. Ao apoderar-se dessa crença, o ator permite que o público veja e 

acredite também. Em sua abordagem, todo o trabalho do ator constitui uma doação, um 

serviço. Ele deve cultivar a capacidade de imaginar, de criar visões, para permitir esse 

trânsito, oferecer essa visão ao espectador. 

Por sorte, este treino se dá coletivamente, pois o teatro se faz coletivamente, e os 

atores sempre podem se ajudar mutuamente neste exercício. Pode-se aprender a 

acreditar, a imaginar o que se vive em cena compartilhando o jogo, olhando nos olhos 

dos outros atores com os quais se contracena. Para Mnouchkine, no milagre da 

improvisação, todo mundo está a serviço de todo mundo. Para que o ator possa treinar 

essa qualidade ele deve estar sempre exposto ao jogo, buscando uma verdadeira 

situação e tendo a ambição de criar a personagem. É como retomar a infância e o jogo 

simbólico próprio desta fase da vida: simplesmente o ator deve acreditar no que vive a 

personagem, e isso é o exercício permanente. Para Mnouchkine, o músculo mais 

importante do ator é a imaginação. 

Segundo Ariane Mnoukchine, o teatro asiático criou um repertório de 

“sintomas”. Mesmo que pareça impossível fazê-lo, pelo fato de existir uma infinidade 

de sintomas representáveis, atores asiáticos sempre surpreendem ao conseguir encontrar 

um sintoma novo. Para ela, esse é o principal trabalho do ator: a partir das doenças 

propostas pelo texto, buscar os sintomas correspondentes. E fazê-lo na sua 

especificidade. Ela diz que medo do amor é um medo diferente do medo da morte. A 

cólera pode ser expressa de diferentes maneiras. Existe um sem número de nuances para 

cada sintoma, e o ator deve pesquisar essas diferentes qualidades. Um bom autor, a cada 

linha, propõe uma profusão de “doenças” para a personagem. Quando não há um autor, 

cabe ao ator esta criação. Para que possam achar esses sintomas, é preciso que o diretor 
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seja capaz de inspirá-los a experimentar uma exploração interior. É preciso buscar toda 

a versatilidade das emoções (MNOUKCHINE, 2009, p.28). 

Estes sintomas serão vividos no corpo. Há que se treinar o corpo para expressá-

los. Ela afirma que não se deve usar todas as ferramentas do corpo de uma só vez. É 

preciso diferenciar cada músculo, cada articulação. Deve-se buscar uma forma de 

expressar “exteriorizada” e não exterior. Ao tratar dessas questões durante o estágio, 

cita Victor Hugo quando diz que a forma é o fundo que monta para a superfície. Para 

Mnouchkine, é preciso experimentar a emoção num transito do interior para a expressão 

exterior.  

Esta busca pelos sintomas constitui a expressão do “estado” em que se encontra 

a personagem. Ele pode ser mutável, mas ele não pode deixar de existir. Não existe um 

só momento em que a personagem não tenha um estado a expressar. Às vezes é preciso 

focalizar o estado numa única parte do corpo, e depois fazê-lo migrar para outra parte. 

Mnouchkine aconselha os atores a buscar o pequeno para achar o grande, e diz que isso 

constitui uma pequena lei. Quando o ator encontra o “estado”, resta a ele agir, pois o 

“estado” justifica as ações. O grande problema do ator, o seu exercício, é traduzir este 

estado. O jogo dramático constitui uma tradução, segundo Mnouchkine (FÉRAL, 1995, 

p.35). Traduzir algo de imaterial, traduzir a emoção no corpo. 
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ASPECTOS CONCLUSIVOS 

 

Ser sujeito e objeto da pesquisa é uma experiência similar à do ator 

que desenvolve a ação da sua personagem. Existe ao mesmo tempo 

um envolvimento e a necessidade de uma atitude distanciada. 

                                                                                            Iami Rebouças Freire 

 

A experiência em Dias de Folia me proporcionou descobertas como atriz e me 

colocou num lugar de atriz-compositora, lugar no qual me identifico enquanto 

intérprete-criadora, onde me sinto sujeito da cena. Na configuração da direção existiam 

o olhar externo e as propostas de roteiro e movimento de Jacyan Castilho de Oliveira 

(diretora e idealizadora do projeto) e de Jorge Alencar (diretor de movimento), mas 

fomos nós, atores, que “levantamos” o material expressivo e, muitas vezes, roteirizamos 

e fomos co-diretores das cenas. 

Em algumas experiências teatrais, e quem vive nesta prática sabe bem, os atores 

são convidados a repetir ideias, materializar movimentos e intenções idealizadas pelo 

diretor, como se fossem uma grande pedra de mármore onde as formas são esculpidas, 

ou um pedaço de argila que revelará o que já pré-existe no pensamento do encenador. 

Alguns diretores, aqueles que costumam escutar os textos em suas cabeças, pedem ao 

ator que repitam a sonoridade das falas, reconstruam a intenção já definida por eles, em 

pensamento. Em música existe também o lugar do instrumentista que apenas lê e 

executa o que está grafado em partitura.  Ao contrário de músicos oriundos do Jazz, 

muitos músicos eruditos têm dificuldade em improvisar, em criar, e exercitam sua arte 

do ponto de vista da leitura e transposição da obra de um autor. 

O ator tem caminhos diversos a percorrer. Alguns vêem seu ofício como uma 

pesquisa pessoal, vivem a arte de forma experimental e fundam grupos. Alguns se 

lançam no mercado e tornam-se “operários”, atores que prestam serviço ao projeto do 

diretor. Outros treinam o corpo e a voz, passam por diferentes formações técnicas e 

tornam-se autores dos seus espetáculos, constituindo uma pesquisa pessoal ao longo da 

sua trajetória, um estilo de trabalho.  

Eu estive, ao longo da minha experiência, sempre motivada a experimentar 

processos em que eu pudesse criar junto, e a improvisação, e necessidade de trazer a 
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minha interpretação do texto para a cena, nunca me assustou. Cada formação que 

busquei, cada espetáculo que aceitei fazer parte, trouxe para mim a possibilidade de me 

colocar como criadora também. E foram muitos os trabalhos que não aceitei fazer, e os 

que me desliguei a tempo de ser substituída, por não haver este espaço criativo para o 

ator. 

O desejo de me instrumentalizar, para propor outros processos criativos que 

permitam que o ator seja um ator-compositor, me trouxe a essa pesquisa. É preciso 

saber, tanto em sala de aula quanto num processo criativo profissional, estimular o ator, 

provocar sua imaginação e desenvolver atividades que possam desencadear construções 

poéticas. Ao optar por não partir necessariamente de um texto é relevante servir-se de 

outros mecanismos de estímulo, e essa pesquisa tem como intuito também fazer um 

levantamento do que foi utilizado como estímulos em Dias de Folia, por reconhecer que 

houve um produto artístico de qualidade que se serviu de improvisações, de uma 

pesquisa da expressividade dos corpos dos atores, assim como de suas possibilidades 

poéticas e narrativas. 

Existe a necessidade de transpor, a partir do meu olhar, da minha memória, de 

entrevistas e de uma revisão bibliográfica, o que foi esse processo criativo, para desta 

maneira poder levantar possíveis caminhos de proposição para o ator. Tento relembrar o 

trajeto mirando através do meu olhar de atriz, para instrumentalizar meu olhar de 

instrutora, professora, diretora. 

Diferente de um processo criativo em que o diretor propõe um texto 

dramatúrgico e “levanta cenas”, o processo em questão cria outra dinâmica e hierarquia. 

No segundo caso, o diretor estimula a criação do ator e se coloca num lugar de 

provocador, ao passo que o ator assume o lugar de co-autor, o que se convenciona 

chamar atualmente de ator-compositor, ou ator-criador. 

A experiência de improvisar tendo apenas o corpo como instrumento, sem texto 

a ser dito, me proporcionou um tipo de foco que expande possibilidades expressivas. 

Esse desafio me lançou para um território em que não existe a palavra para me servir de 

estímulo, ponto de partida, muleta ou subterfúgio. O que quer que se escolha comunicar 

terá como único canal a expressividade do corpo através de ações e da voz como 

construtora de sonoridades. Esse fundamento permite ao intérprete entrar em contato 

com outros níveis de expressividade, e outros níveis de subjetividade igualmente. Muito 
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se pode expressar com o silêncio ou mesmo com a imobilidade. A necessidade de falar 

o texto, de falar bem o texto, muitas vezes coloca o ator num nível expressivo limitado 

pela palavra, como se ela fosse senhora da cena. A condição de mudez transfere o foco 

para o corpo, para os movimentos, o deslocamento, o olhar. Sair da imobilidade para 

um movimento sutil ou brusco pode ser a construção do discurso da personagem, e 

independe das palavras. Colocar o ator nesta condição de pesquisa das suas 

possibilidades expressivas é uma maneira de expandir outros níveis de criação poética 

na cena. 

Assim como um ser humano privado da fala descobre outros níveis expressivos, 

o ator, na mesma situação, deve buscar o que há nos gestos, no olhar, nos 

deslocamentos, na pausa, no grito. E não é a mímica, nem a dança, nem o movimento 

pelo movimento, é o que o corpo pode imprimir no espaço e no tempo como se a 

palavra estivesse ali, mas não está. Muitas vezes ouvi de pessoas que foram assistir Dias 

de Folia como era estranho e surpreendente descobrir, lá pela terceira ou quarta cena, 

que não havia palavra no espetáculo. Estes não haviam lido com atenção ao programa 

distribuído na entrada do teatro, e não estavam informados da proposta do espetáculo. 

Iam compreendendo as situações propostas em cena e não sentiam falta da palavra. 

Talvez não estejamos atentos, mas o nosso quotidiano, tão cheio de palavras, também 

nos reserva muitos momentos de silêncio e de comunicação gestual. Estamos aptos a 

viver assim, a nos compreender, a experimentar este nível sensível da troca de 

informações. E no caso deste espetáculo, nós, atores, precisávamos exercitar a 

capacidade de compreensão, e mais difícil ainda: de proposição. 

Algumas passagens do processo criativo do espetáculo Dias de Folia exigiram 

um exercício de improvisação sem nenhum roteiro prévio, e em alguns momentos 

existia uma assistência dramatúrgica que propunha algum caminho a seguir. Qualquer 

que fosse a proposta, do ator era sempre esperada a capacidade de corporificar 

(KOUDELA, 2009, p.51) e compor a cena em conjunto, sabendo que a “mão da 

direção” entraria depois, e houve casos em que isso não foi necessário. Portanto, a 

função do ator que compõe, que se apropria da função de criador da cena partindo da 

utilização do seu corpo como instrumento, é uma realidade que se constrói diariamente 

no teatro contemporâneo, e se expressa na procura por formações como a técnica de 

Clown e os jogos de Teatro Esporte, por exemplo, territórios de maior autonomia do 

ator. 
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A experiência de compor como ator, junto a outros atores, um teatro baseado na 

ação, exige a dilatação da expressividade do corpo, como se nos fosse suprimida a 

possibilidade de comunicar através de um texto falado e tivéssemos que evitar qualquer 

ruído de comunicação, explorando ao máximo as capacidades simbólicas, narrativas e 

poéticas deste corpo em movimento. 

Esse desafio despertou em mim o interesse de experimentar, no papel de 

encenadora e também de professora, novos processos criativos que partissem dessa 

pesquisa do gesto, da ação, da expressividade corporal, buscando explorar capacidades 

de um novo perfil de ator que se molda na contemporaneidade. Um ator que flerta com 

a dança, com a performance e que compõe. Um ator que nem sempre parte de um texto 

dramatúrgico para as suas experimentações, e que vive processos colaborativos em que 

uma visão ampliada da cena faz-se necessária, e a função expressiva do corpo é 

proponente da cena.  

Quando digo que penso em experimentar essa pesquisa como encenadora ou 

professora, penso nas palavras de Lassale (2004, p.5) quando diz que “Ensinar já é 

encenar; encenar é ainda ensinar. Não dissocio os dois atos: a encenação e a formação 

do ator”. Mais adiante ele complementa: “[o melhor mestre] é aquele que convida a 

partilhar com ele um pouco mais que a dúvida: a ignorância”. (p.7). Ao viver a 

experiência criativa de Dias de Folia tive certeza de que ela poderia se repetir como 

proposta de treinamento e proposta estética, e eu estaria, desta vez, não no lugar de 

atriz, mas de proponente. Esta era a única certeza.  

A ignorância residia no fato de que eu precisava ainda organizar alguns 

conceitos, relembrar percursos e experimentar estar realmente do outro lado, unindo às 

minhas experiências como professora e instrutora de Teatro Improvisação. Senti a 

necessidade de compreender quais foram os caminhos percorridos no processo criativo 

do espetáculo, o que escolhemos investir, o que tivemos que descartar. Observando as 

fotos do processo e do produto, os vídeos, o meu caderno de anotações, percebi que eles 

constituíam rastros de uma operação criativa que envolveu princípios artísticos, 

escolhas estéticas e éticas, humanidades, expectativas individuais e coletivas, valores 

pessoais e universais. 

Buscando material teórico que pudesse servir de base para as minhas reflexões, 

respondendo algumas perguntas e gerando outras, encontrei a Estética, mais 
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especificamente, duas vias que pensam o processo criativo: a Teoria da Formatividade 

de Luigi Pareyson, e a Crítica Genética, a partir de escritos de Cecília Salles. 

 O primeiro, apresentado a mim pelo Professor Luiz Marfuz, me trouxe a 

possibilidade de olhar a arte como formatividade, ou seja, como processo de criação de 

uma forma nova, original, que contém a espiritualidade do artista, fundada a partir de 

suas escolhas poéticas e operacionais. Neste âmbito, o processo criativo em arte é visto 

como algo produz suas regras próprias à medida que se dá. Nas palavras de Pareyson 

(1997): 

O fato é que arte não é somente executar, produzir, realizar, e o 

simples “fazer” não basta para definir sua essência. A arte é também 

invenção. Ela não é execução de qualquer coisa já ideada, realização 

de um projeto, produção segundo regras dadas ou predispostas. Ela é 

um tal fazer que, enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer. 

A arte é uma atividade na qual execução e invenção, procedem pari 

passu, simultâneas e inseparáveis, na qual o incremento de realidade é 

constituição de um valor original. Nela concebe-se executando, 

projeta-se fazendo, encontra-se a regra operando, já que a obra existe 

só quando é acabada, nem é possível projetá-la antes de fazê-la e, só 

escrevendo, ou pintando, ou cantando é que ela é encontrada e é 

concebida e é inventada”. (p. 25-16)  

 

Tive a certeza de que esse seria o olhar certo para debruçar sobre o processo 

criativo de Dias de Folia. O espetáculo foi fruto de uma criação a partir de 

improvisações, o que contribuiu ainda mais para esse acepção da arte como algo que se 

configura à medida em que é criado, sem obedecer necessariamente a um projeto 

anterior calcado em regras pré-estabelecidas. Não havia um texto do qual partir, apenas 

algumas escolhas que se deram antes, e durante o percurso. Tudo seria criado 

coletivamente, a partir dos estímulos provindos da direção de movimento e da direção 

do espetáculo, e do como seriam processados esses estímulos pelos atores em 

experiência de improvisação. 

Daí veio a necessidade de olhar justamente para o “como”. Ver a criação de uma 

obra como processo é debruçar o olhar para o “como”. Através do encontro com a 

Crítica Genética, pude me instrumentalizar para analisar os rastros, elaborar entrevistas, 

compreender e organizar as memórias, os índices da criação. Nas palavras de Salles: 

A crítica genética é uma investigação que vê a obra de arte a 

partir da sua construção. Acompanhando seu planejamento, 

execução e crescimento, o crítico genético preocupa-se com a 
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melhor compreensão do processo de criação. É um pesquisador 

que comenta a história da produção de obras de natureza 

artística, seguindo as pegadas deixadas pelos criadores. 

Narrando a gênese da obra, ele pretende tornar o movimento 

legível e revelar alguns dos sistemas responsáveis pela geração 

da obra. Essa crítica refaz, com o material que possui, a gênese 

da obra e descreve os mecanismos que sustentam essa 

produção.(SALLES, 2007, P.12) 

 

 Busquei imprimir um olhar de dentro (como atriz-compositora, co-autora da 

obra), e de fora, não como crítica propriamente dita, mas como observadora, relatora e 

sistematizadora de uma experiência. 

Nas palavras de Pareyson (1997): 

(...) o artista é o primeiro crítico de si mesmo, e, por isso, exercita, 

dentro da figuração, o pensamento judicante, o qual, por estar 

subordinado aos fins da arte, nem por isso cessa de ser pensamento e 

de trazer a própria contribuição insubstituível para o sucesso da 

figuração artística; e que, no exercício concreto da arte, trata-se de leis 

poéticas que se tornam leis éticas, carregando-se de um significado 

moral, como acontece com tudo o quanto é tecnicamente exigido por 

um fim para o qual nos empenhamos com livre decisão. (p. 35). 

 

Percebi, ao longo das minhas pesquisas nestes três últimos anos, e nos encontros 

com outros artistas em oficinas que dei e trabalhos que conduzi, como existe receio em 

improvisar, em trazer conteúdos próprios para a criação. Enquanto me interessava 

estimular esses atores a expressar ideias e dar forma a elas, eles tinham resistência. 

Muitos se julgavam pouco criativos, e outros temiam expressar conteúdos 

demasiadamente íntimos. Para que o ator esteja seguro para criar, ele precisa treinar seu 

corpo e sua voz para que esse instrumental possa responder a estímulos de forma 

ordenada, e a improvisação constitui um treinamento da imaginação e expressividade. 

Para falar de como essa experiência pode ser uma via de pesquisa expressiva 

para o ator, independente da intenção de construção de um espetáculo, recorro outra vez 

a Matteo Bonfitto (2006). Ele diz: 

Cada vez mais, as pesquisas no campo da arte mostram que o 

espontaneísmo é um estereótipo romântico e a consciência dos 

elementos que estão envolvidos no trabalho artístico não impedem, 

mas sim preparam para novas e inesperadas descobertas. Diante da 

complexidade dos fenômenos teatrais contemporâneos, o ator, a fim 
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de ser criador, precisará saber compor. Para poder compor, ele deverá 

ser capaz não só de fazer, mas de pensar o fazer”. (P. 142). 

 

 E dessa maneira construí uma ponte entre o que pude viver como atriz em 

experiências entre 1991 e 2010, tendo Dias de Folia como principal objeto de pesquisa 

por ter despertado meu olhar, e o ambiente acadêmico. Na função de professora 

substituta da UFBA, onde pude dar aulas na Escola de Teatro e no Bacharelado 

Interdisciplinar para alunos com experiência em teatro ou não, por vezes dirigi mostras, 

e a condução desses processos criativos, que contavam sempre com a improvisação 

como via, foram influenciados pela presente pesquisa. 

 Muito além do que um texto dramatúrgico pode oferecer como proposta estética 

ou como percurso para a direção cênica, outros elementos fundamentais podem ser pré-

escolhidos ou descobertos no percurso, e serão todos eles catalisadores de imagens 

poéticas. O teatro se forma do encontro do ator com o espectador, e eles têm algo a 

compartilhar. Algo que se expressa em muitos níveis, e que se faz perceptível por 

palavras ou silêncio, movimento ou quietude. A obra de arte quer criar forma, e é o 

fazer que transforma o pensado ou sentido em algo legível e a ser experimentado pelo 

outro. 

 Durante a escrita dessa dissertação, recebi um convite da Núcleo B Dança 

contemporânea, uma companhia de dança sediada em Salvador, sob direção dos 

bailarinos Roberto Basílio e Isabel Souza, mestres em Artes Cênicas. O convite surgiu 

no primeiro semestre do ano de 2011, por conta da Fundação Cultural ter premiado o 

projeto do espetáculo de dança Instantâneo. Roberto e Isabel solicitaram que eu 

oferecesse ao grupo um treinamento de improvisação teatral. Eles queriam montar um 

espetáculo de dança com elementos tropicalistas, baseado na obra do artista plástico 

Hélio Oiticica, que é uma obra essencialmente interativa onde o expectador pode tocar e 

entrar nos espaços propostos pelo artista. O projeto do espetáculo de dança previa uma 

abordagem também interativa com o público, e alguns momentos do espetáculo seriam 

improvisados em tempo real, daí o nome Instantâneo. 

 Aceitei o convite com a sensação de que seria mais um laboratório para as 

minhas pesquisas do mestrado. Por tratar-se de um espetáculo de dança, eu teria a 

oportunidade de trabalhar com artistas do corpo, e poderia aplicar jogos sem o uso da 
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palavra. O projeto do espetáculo trazia muitas referencias ao carnaval baiano, à 

antropofagia, às festas brasileiras, e os bailarinos haviam assistido um ano antes ao 

espetáculo Dias de Folia, e expressaram o desejo de experimentar algo desse campo 

expressivo. 

 O treinamento de improvisação foi tendo, aos poucos, sua carga horária 

estendida. Os bailarinos Roberto Basílio, Isabel Souza, Aldren Lincoln e Fernanda 

Hurbath (depois substituída por Fernanda Cristal por causa de uma lesão no joelho) 

foram, sob minha orientação, compondo células de movimento e algumas cenas que 

poderiam ser levadas para o resultado final. Nos demos conta de que o espetáculo estava 

sendo composto ali, naquele treinamento.  

 As operações que identifiquei na análise do processo criativo do espetáculo Dias 

de Folia foram me guiando na condução deste trabalho, já que a certa altura dos 

encontros Roberto Basílio me convidou a assumir a co-direção da montagem. Foi de 

extrema importância reaplicar alguns jogos do processo de Dias de Folia, adaptando às 

necessidades dessa montagem. O fato de contar com profissionais de dança facilitava 

alguns aspectos da direção de movimento, e também enriquecia momentos em que a 

expressividade tendia para a teatralidade, para a criação de situações dramáticas. 

 Foi surpreendente localizar a necessidade desses profissionais de dança de 

treinar a relação com a musicalidade da cena. Apesar de criarem e executarem 

movimentos implicados na música, os bailarinos expressam pouca intimidade com a 

música além de fazer sua contagem. Quando chamados a investir em outras pesquisas 

rítmicas e sonoras expressaram interesse e puderam se ver capazes de cantar ou extrair 

outros sons do corpo. A necessidade de ser leves e imprimir movimentos em que o peso 

do corpo parece sempre inferior ao real, fazia com que, por exemplo, eles não 

pensassem em explorar esse mesmo peso como criador de ruídos no espaço e nos 

contatos corporais. 
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        Fig. 08 – Cartaz do espetáculo Intantâneo. 

 

 O espetáculo de dança Instantâneo estreou em novembro de 2011, na Galeria do 

Livro, no Espaço Unibanco de Cinema. 
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 A presente pesquisa e seus desdobramentos me confirmaram o interesse em 

continuar pesquisando na prática as possibilidades expressivas do ator-criador, com 

ênfase no corpo e na musicalidade da cena. A experiência de ter sido professora 

substituta da Escola de Teatro da Ufba, e estar também como colaboradora e co-diretora 

do espetáculo de dança Instantâneo, me colocaram num lugar de orientação de processo 

criativo, o que também me trouxe satisfação e um interesse crescente nos estudos da 

criatividade e das operações presentes nos processos criativos. Observo o ponto de 

encontro desses caminhos como um lugar de mirada da criação, um lugar de onde se 

pode observar, estimular e conduzir a criação de artistas da cena, a partir de princípios 

que guiam e sistematizam essa criação. A minha pesquisa não se esgota aqui, no âmbito 

do mestrado. Sinto que esse é apenas um primeiro exercício de reflexão e escrita, para 

que novos caminhos possam se delinear, cruzando prática e teoria, numa saudável retro-

alimentação. 
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