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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa traz uma proposta de formação e treinamento de ator de teatro e as 

perspectivas de uma encenação pautada no processo de individuação do ator. A partir do 

objetivo geral de encontrar procedimentos para auxiliar essa prática teatral, buscou-se 

intensificar a atividade do ator em cena, desenvolvendo um método de trabalho que teve 

como foco a ampliação dos processos de subjetivação na relação do ator consigo, com o 

outro e com o mundo, a investigação das múltiplas possibilidades de agenciamentos do 

corpo e a ampliação da autonomia do ator na sua criação. O processo de encenação 

estimulou a composição de personagens considerando uma perspectiva autoral, por 

meio do diálogo entre o imaginário pessoal do ator e o texto dramático. A pesquisa 

procurou abordar alguns possíveis princípios norteadores do trabalho em grupo e refletir 

sobre a criação artística como um compromisso ético com a comunidade. As principais 

referências são os encenadores-pedagogos Antonio Januzelli, Antunes Filho e Sue 

Morrison e o coletivo de atores do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da 

Unicamp (Lume). Numa abordagem compreensiva para os processos criativos, 

configura-se uma pesquisa qualitativa, em procedimentos de campo que articulam as 

fontes bibliográficas com as práticas em laboratórios de criação cênica. Estes foram 

realizados em processos de treinamento e processos de montagem, resultando no 

exercício público Carta ao Pai: experimentos cênicos sobre a subjetividade e no 

espetáculo O Rei Lear no meu quintal. A reflexão sobre a prática autônoma e criativa do 

ator constitui-se então como uma proposição metodológica para a cena. 
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ABSTRACT 
 

 

This research brings forward a proposal for the development and training of actors for 

the theater and the perspectives of a mise-en-scène guided by the process of actor 

individuation. Starting from the general objective of finding procedures to aid this 

theatrical practice, the activity of the actor's performance was intensified, developing a 

working methodology which aimed at widening the process of subject constitution in 

the relationship between the actor with themselves, with someone else and with the 

world at large, the investigation of multiple possibilities of body sense of agency and 

the amplification of actor autonomy in their creation. Through the process of mise-en-

scène, there was a stimulus for character composition taking into consideration an 

authoring perspective, from the dialogue between the actor's personal imaginary and the 

dramatic text. This research aimed at approaching some possible guiding principles of 

group work and reflecting upon artistic creation as an ethical commitment with the 

community. The main references are the metteur en scène-pédagogue (director-

pedadogues)  Antonio Januzelli, Antunes Filho and Sue Morrison and the group of 

actors from Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp (Lume). In a 

comprehensive approach to the creative processes, it is a qualitative research in field 

procedures which articulate bibliographic sources with laboratory practices in scenic 

creation. These were carried out in training processes and stage setting processes, which 

resulted in the public exercise Carta ao Pai: experimentos cênicos sobre a subjetividade 

(Letter to the Father: scenic experiments on subjectivity) and the play O Rei Lear no 

meu quintal (King Lear in my backyard). The reflection on actor autonomy and creative 

practice was formed, therefore, as a methodological proposition for the scene.  

 

 

 

Keywords: creative processes, actor, training, mise-en-scène, individuation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESUME 

 

 

La recherche amène une proposition de formation et préparation de l'acteur de théâtre et 

les perspectives d'une mise en scène guidée par le processus d'individuation de l'acteur. 

A partir de l'objectif général de trouver des procédures de soutien à cette pratique 

théâtrale, nous avons cherché à intensifier l'activité de l'acteur sur scène en développant 

une méthode de travail ayant comme objectif l'expansion des processus de 

subjectivation dans la relation de l'acteur avec lui-même, avec l'autre et avec le monde, 

l'investigation de possibilités multiples d’agencement du corps et l'augmentation de 

l'autonomie de l'acteur dans sa création. Au travers du processus de mise en scène, on 

stimule la composition de personnages en prenant en compte une perspective d'auteur, à 

partir du dialogue entre l'imaginaire personnel de l'acteur et le texte dramatique. La 

recherche a voulu aborder quelques principes possibles pour guider le travail en groupe 

et réfléchir à la création artistique en tant qu'engagement éthique envers la communauté. 

Les principales références sont les metteurs en scène – pédagogues Antonio Januzelli, 

Antunes Filho et Sue Morrison et le collectif des acteurs du Núcleo Interdisciplinar de 

Pesquisas Teatrais da Unicamp (Noyau Interdisciplinaire de Recherches Théâtrales de 

l'Unicamp) (Lume). Dans une approche compréhensive des processus créatifs, une 

recherche qualitative se configure en processus de terrain qui articulent les sources 

bibliographiques aux pratiques en laboratoires de création scénique. Ceux-ci ont été 

réalisés en processus d’entraînement et processus de montage, ayant pour résultat 

l'exercice public Carta ao Pai: experimentos cênicos sobre a subjetividade (Lettres à 

mon père : expérimentations scéniques sur la subjectivité) et le spectacle O Rei Lear no 

meu quintal (Le Roi Lear dans ma cour). La réflexion sur la pratique autonome et 

créative de l'acteur se constitue alors en une proposition méthodologique pour la scène.  

 

 

 

Mots-clés : processus créatifs, acteur, formation, mise en scène, individuation. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Minha aprendizagem como atriz, pedagoga e diretora teatral fez com que eu delineasse 

uma proposta de formação e treinamento de ator de teatro, que se configura como objeto de 

estudo desta pesquisa. A mesma está vinculada ao doutorado no Programa de Pós-Graduação 

em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia (PPGAC-UFBA) na sua linha de 

Poéticas e Processos de Encenação. O objetivo principal foi desenvolver um “método” que 

tivesse como ponto de partida o processo de individuação do ator. Como objetivos específicos 

busquei aplicar exercícios que expandissem os processos de subjetivação na relação do ator 

consigo, com o outro e com o mundo; potencializar a presença cênica por meio das múltiplas 

possibilidades de agenciamentos do corpo; orientar a composição de personagens em uma 

perspectiva autoral; estimular a produção de imaginário pessoal em diálogo com imaginário 

dado (texto dramático); abordar alguns possíveis princípios norteadores do trabalho em grupo; 

refletir sobre a criação artística como um compromisso ético com a comunidade; estimular a 

prática autônoma e criativa do ator como uma proposição metodológica para a cena e 

apresentar um resultado cênico proveniente da pesquisa. 

Partindo de uma abordagem compreensiva para os processos criativos, desenvolveu-se 

uma pesquisa qualitativa em procedimentos de campo que articularam as práticas em 

laboratórios de criação cênica com as fontes bibliográficas. Resultaram então duas 

experiências distintas: o exercício público Carta ao Pai: experimentos cênicos sobre a 

subjetividade, desenvolvido de março a maio de 2011, no Ponto de Cultura Teatro 

Experimental de Arte, em Caruaru, PE, e o espetáculo O Rei Lear no meu quintal, cujo 

embrião se deu no Centro de Artes e Comunicações, da Universidade Federal de Pernambuco, 

de setembro a novembro de 2011, e o processo de encenação, de fevereiro a dezembro de 

2013, ambos no Recife. 

  O percurso que me levou a chegar nesse objeto se iniciou com minha incursão no 

mundo do teatro, o que aconteceu no final dos anos 1990. Nessa época eu havia largado o 

curso de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, que ao todo cursei por três 

anos, e procurava por minha “verdadeira vocação”; entre aspas, pois hoje em dia não sei se 

acredito mais em um destino marcado. Mas naquele momento a busca pela minha 

“autenticidade” era questão de vida ou morte, meus ideais de hippie retardatária faziam crer 

que o trabalho só valeria a pena se eu descobrisse “a” atividade para qual eu havia nascido, o 

que me levou a participar de um processo terapêutico em grupo. 
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Durante esse processo o grupo propôs a produção de um sarau, no qual cada cliente 

deveria apresentar algo “artístico”. Tarefa desesperadora para mim, que achava que não sabia 

fazer nada; vendo minha aflição um amigo ator se ofereceu para dirigir uma pequena cena de 

Caio Fernando Abreu
1
 comigo e com uma colega como atrizes. Por ironia do destino minha 

primeira personagem foi a dona de casa “A”, que, segundo seu cunhado “B”, não “chega a ser 

uma individualidade”
2
. “B” questiona “A” sobre “aquele lado que não lhe faz escrava, mas 

senhora de si mesma”
3
. De imediato o teatro cutucou minha alma. 

 Se a atuação foi impactante para mim, o que se seguiu foi determinante. Entre os 

espectadores da cena estava nosso terapeuta, que ao comentar a apresentação afirmou que eu 

havia encontrado minha “originalidade única”, aquilo que somente a combinação de genes e 

histórico cultural e social gerada no meu ser poderia realizar. Estupefata, eu enfim descobria o 

meu destino: havia “nascido para o teatro”. O que nosso guru não sabia é que para tomar 

coragem de entrar em cena emborquei alguns copos de cerveja como se fossem água e, no 

meu íntimo, fiquei pensando se a minha desenvoltura cênica era decorrente de um talento ou 

de um pileque.  

Por curiosidade, ou falta de opção, decidi investigar meu suposto destino entrando no 

curso de licenciatura em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas, na 

Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse curso possuía uma grade curricular bem 

abrangente e pude ter contato com as mais variadas disciplinas; foram-nos ofertadas cadeiras 

de crítica teatral à improvisação, passando pelo teatro de animação, cenografia, encenação e 

por diversas disciplinas relacionadas à pedagogia do teatro, entre outras. Para mim, uma 

novata nas artes cênicas, ansiosa por descobrir as possibilidades dessa profissão, a amplitude 

dos temas e práticas abordadas contribuiu imensamente para a minha formação.  

 Entretanto, apesar de me sentir fascinada com o universo do teatro, o pânico de atuar 

reaparecia sempre, exatamente como da primeira vez. Sem o apoio da bebida alcoólica, que 

por desejar ampliar a consciência sobre meus limites nunca mais me acompanhou em cena, eu 

percebi que não sabia o que fazer com meus braços, minhas pernas, minha voz, ora fazendo 

coisas demais, ora de menos. Para mim, atuar significava perder toda a espontaneidade e me 

transformar em um esboço de ser, algo que se mexe, mas que não é exatamente vivo. Minha 

dificuldade e meu medo foram o nascimento da minha trajetória; talvez para tentar salvar a 

mim mesma, minha meta passou a ser investigar exercícios que auxiliassem o ator em sua 

                                                             
1
 Apresentamos o quadro “Bonecos Chineses”, de “Sarau das 9 às 11”, de Caio Fernando Abreu.  

2
 ABREU, Caio Fernando. Teatro Completo. Porto Alegre: Ed. Sulina, 1997, p. 192. 

3
 Ibid., p. 189. 
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prática cênica. Eu agora tinha um projeto de vida; sem comprometer o meu fígado, 

felizmente. 

 A primeira referência que encontrei nessa busca foi o clown, que nos foi apresentado 

pelo ator-palhaço Pedro Ilgenfritz, por meio de uma aula ministrada a convite da Profa. Dra. 

Beatriz Cabral, então titular da cadeira de Improvisação Teatral, do curso de Artes Cênicas da 

UDESC. Pedro seguia a linha de pesquisa do clown pessoal, terminologia criada por Jacques 

Lecoq, na qual o palhaço
4
 é visto como um não-personagem, ou seja, como uma manifestação 

das características frágeis, vulneráveis e ridículas do próprio ator diante de um público. Nessa 

linha de pesquisa mais importante do que o que o palhaço faz em cena é como ele faz, 

evidenciando a maneira particular como ele se relaciona consigo, com seu parceiro de cena, 

com o público e com o ambiente que o cerca (BURNIER, 2001). Dessa forma o clown 

pessoal me chamou a atenção por dois Princípios essenciais: a ausência de personagem e a 

atuação centrada na relação direta com o espectador. Procurei me aprofundar teoricamente 

nessa técnica desenvolvendo o Trabalho de Conclusão de Curso “A formação do clown: o 

teatro como prática de liberdade”, orientado pelo Prof. Dr. Valmor Beltrame. Na monografia 

tracei um percurso histórico do palhaço e refleti sobre alguns princípios técnicos; o recorte se 

deu nos elementos que o ator iniciante deve conhecer para se tornar um clown de teatro.  

 De todo ensinamento que o curso de graduação me proporcionou, um foi 

especialmente significativo: a descoberta da encenação. Na minha concepção um bom diretor 

era aquele que conhecia as dificuldades da atuação e, mais que isso, aquele que tinha 

ferramentas para trabalhar com o ator. Apesar de já ter na bagagem alguns recursos da técnica 

do clown, que utilizei na minha primeira experiência como diretora de espetáculo, a comédia 

Fulaninha e Dona Coisa
5
, ao concluir a graduação eu desejava me aprofundar no ofício de 

“encenadora-pedagoga” independentemente da estética da cena, ou seja, além do universo da 

comédia e do clown. Meu anseio acabou me levando ao Cepetezinho, o Curso de Introdução 

                                                             
4
 Neste trabalho utilizo as palavras clown e palhaço como sinônimas. Segundo Burnier (2001) as diferenças não 

estão na nomenclatura, mas nas linhas de trabalho: para o autor o clown não é um personagem e sim um ator que 

busca ser sincero e honesto em cena através da exposição do seu ridículo; já o palhaço é uma figura extravagante 

que procura fazer seu público rir. Todavia, Ferracini (2006a), discípulo de Burnier, afirma que não há sentido em 

buscar diferenciações conceituais entre clown e palhaço na contemporaneidade, tratando os termos como 

palavras com mesmo significado. Em minha monografia procurei refletir sobre esta questão, chegando à 

conclusão de que podem ser utilizadas como sinônimas (CONSENTINO, 2004, p. 10-13). 
5
 O espetáculo Fulaninha e Dona Coisa, de Noemi Marinho, com adaptação de André Silveira, foi desenvolvido 

para a disciplina Encenação II, ministrada pelo Prof. Dr. André Carrera e estreou em 2002, em Florianópolis, SC. 

A peça, montada para a rua com elementos da estética farsesca, participou do X Festival Nacional de Teatro 

Isnard Azevedo (2002) e foi premiada na categoria “Atriz de Rua”, para Débora de Matos, recebendo ainda 

prêmio especial do júri pela “Interação entre Música e Cena” para o compositor e intérprete Neno Miranda. Em 

2007 remontei esse espetáculo com o elenco atual da Traço Cia. de Teatro; após ser apresentada em diversas 

cidades brasileiras e em Portugal, a peça permanece no repertório em atividade do grupo (2014). 
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ao Método de Ator, coordenado por Antunes Filho, no Centro de Pesquisa Teatral (CPT), no 

SESC Consolação, em São Paulo. 

 Academicamente, segui meus estudos ingressando no mestrado em Artes, na linha de 

pesquisa Formação do Artista Teatral, da Universidade de São Paulo, sob a orientação do 

Prof. Dr. Armando Sérgio da Silva. A pesquisa teórico-prática resultou na dissertação “As três 

irmãs e a subjetividade no trabalho do ator: contribuições da técnica do clown” e no 

espetáculo As três irmãs, de Anton Tchékhov, dirigido por mim e montado em parceria com a 

Traço Cia. de Teatro
6
, cuja encenação manteve algumas características da técnica clownesca. 

Essa experiência trouxe grandes aprendizagens para o ofício de encenadora-pedagoga que eu 

almejava, como a busca por uma dramaturgia do ator e da cena, a reflexão sobre o trabalho de 

grupo, a pesquisa de exercícios que estimulam o trabalho do ator-criador, a investigação sobre 

o frescor da atuação na repetição. O curso de mestrado proporcionou ainda a oportunidade de 

ser aluna da disciplina Laboratório Dramático do Ator, criada e ministrada por Antonio 

Januzelli, possibilitando vivenciar diversos exercícios que estimulam o trabalho do ator sobre 

si mesmo.  

Desde que fui fisgada pelo teatro, tornei-me uma curiosa por essa arte e busquei 

participar de oficinas de diferentes técnicas, do teatro físico à contação de histórias, com 

atenção especial ao teatro de rua. Entre essas aprendizagens destaco o encontro com o Lume, 

que trouxe noções fundamentais para as minhas reflexões sobre o corpo na formação do ator. 

Paralelamente às oficinas das quais fui aluna, comecei a me desenvolver como pedagoga, 

ministrando cursos de iniciação ao clown, em Santa Catarina, São Paulo e Pernambuco, além 

do trabalho de “preparadora de atores” em algumas montagens. Todas essas vivências estão 

de alguma forma presentes em meu ofício, todavia alguns encontros produziram choques
7
 

profundos em mim, imprimindo marcas no “trabalho sobre mim mesma” por meio de 

exercícios que dialogam com meus ideais de formação de ator. Entre esses choques destaco o 

                                                             
6
 A Traço Cia. de Teatro, grupo do qual participei como uma das sócio-fundadoras, foi criado em 2001, em 

Florianópolis, SC. Na sua trajetória artística a técnica do palhaço configura-se como principal recurso 

pedagógico de formação, treinamento e criação. Atualmente (2014) a companhia é formada por Débora de 

Matos, Egon Seidler, Greice Miotello e Paula Bittencourt e tem em seu repertório os espetáculos As três irmãs; 

Fulaninha e Dona Coisa e Estardalhaço. 
7
 A terminologia choque é aqui utilizada em referência à proposta de trabalho sobre si mesmo desenvolvida por 

Gurdjieff, a qual afirma que um homem adormecido necessita de um bom choque, ou choques incessantes, de 

acordo com o seu estado de adormecimento, a fim de que se torne “senhor de si mesmo”; porém, para haver 

êxito, o trabalho deve ser realizado coletivamente: “um homem só não pode fazer nada” (OUSPENSKY, s/d., p. 

254-255), levando a crer que o choque só acontece em momentos de encontro. Dentro do campo teatral destaco a 

abordagem da atriz Raquel Scotti Hirson (2006, p. 41): “o choque para mim tem um caráter absolutamente 

positivo e necessário que se refere à arte. (...) O grito mudo do artista que toma corpo antes que ele sucumba. O 

insight de criação”. Portanto, nesta pesquisa a palavra choque tem como significado o despertar de um novo 

olhar a partir de um encontro marcante. 
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contato com Antonio Januzelli, Antunes Filho, grupo Lume e com o palhaço, sobretudo o 

trabalho desenvolvido por Sue Morrison, os quais se configuram como os principais 

referenciais teóricos desta pesquisa. 

Além destas Considerações Iniciais, apresento a tese em três capítulos: no primeiro, 

trago os Princípios e Procedimentos essenciais que nortearam o estudo; no segundo, a 

proposta de um “método” e a primeira experimentação prática; e, por fim, faço a reflexão 

sobre o processo de montagem de O Rei Lear no meu quintal, no qual confronto a prática com 

a teoria e interpreto os resultados relacionando-os com os objetivos iniciais. Compõe o 

Apêndice uma descrição e análise dos exercícios que integram o método O clown através da 

máscara, de Sue Morrison. Os Anexos trazem os questionários de avaliação respondidos 

pelos alunos-atores ao final de cada etapa da pesquisa empírica, algumas matérias publicadas 

em mídia impressa e eletrônica, relativas às produções realizadas e o texto final do espetáculo 

O Rei Lear no meu quintal. Integra ainda esta tese um DVD com registros audiovisuais das 

experiências práticas, contendo trechos do processo e do resultado cênico de Carta ao Pai: 

experimentos cênicos sobre a subjetividade e de O Rei Lear no meu quintal. 

Se tomar aqui como metáfora a palavra “agricultura” que significa, de acordo com o 

dicionário Aurélio
8
, a “arte de cultivar os campos”, para apresentar este percurso confluindo 

com outras palavras-imagens adotadas nesta pesquisa para abordar campos poéticos dos 

processos criativos, contemplando sementes (os mestres), semeadura (lançar as sementes por 

meio de um “método”) e colheita (a germinação de um espetáculo), posso considerar que a 

busca por minha “originalidade única” resultou afinal na construção de uma “agricultora”, ou 

seja, alguém que coloca as mãos na terra, revira o solo, lança sementes, testa adubos, 

investiga sistemas de irrigação, combate pragas, na expectativa de ver germinar árvores 

frondosas e abundantes em frutos.  

Ao início não dava para prever se o campo ia florir, se o adubo ia trazer viço ou 

intoxicar, se as pragas iriam vencer, se o clima iria ajudar, se haveria seca ou enchente durante 

o processo, mas nada me impediu de sonhar com uma vasta floresta. Venho, por meio desta 

tese, compartilhar enfim uma experiência particular no cultivo deste solo dos processos 

criativos no campo teatral, na intenção de colaborar com as pesquisas existentes na área e 

juntar-me àqueles que, muito antes, lançaram-se à tarefa quixotesca, pretensiosa ou piegas, 

mas nem por isso menos sincera, de tentar expandir este pulmão do mundo na busca de ar 

fresco e alimento à alma. 

                                                             
8
 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 73. 
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2 AS SEMENTES: OS MESTRES
9
 

 

Neste capítulo discorro sobre alguns choques sofridos na formação pessoal, os quais 

imprimiram noções fundamentais para os Princípios considerados essenciais ao “método” de 

formação do ator de teatro proposto por esta pesquisa. Entre esses encontros marcantes, 

destaco a descoberta das técnicas do clown, sob a perspectiva de Jacques Lecoq; do 

Treinamento Energético, desenvolvido pelo Lume; do Método de Ator, criado por Antunes 

Filho; e as vivências com os mestres Antonio Januzelli, em seu Laboratório Dramático do 

Ator, e Sue Morrison, no método O clown através da máscara
10

.  

Apesar de trabalharem com estéticas distintas, vejo que essas técnicas têm em comum 

a busca pela expansão dos processos de subjetivação do ator, assim como a construção de 

uma dramaturgia cênica desencadeada pelo trabalho do ator-criador. Trago neste capítulo um 

panorama dos métodos de formação e treinamento de ator aplicado por esses mestres 

ressaltando que essa abordagem parte de um olhar pessoal e parcial, pois além do estudo 

teórico, fui marcada pela vivência, aprendendo no corpo o sentido de seus Princípios.   

   

2.1 A TÉCNICA DO PALHAÇO E O MÉTODO DE SUE MORRISON 

 

Após o meu primeiro contato com o clown, no ano 2000, eu procurei me aprofundar 

nessa técnica por meio de diversas oficinas de iniciação
11

. Como a análise de cada uma dessas 

vivências não se configura como campo de estudo deste trabalho, apresento a seguir os 

princípios fundamentais da técnica do clown que trago dessas experiências, para em seguida 

abordar mais detalhadamente o método utilizado por Sue Morrison.  

Primeiramente cabe destacar que a linha seguida nesta pesquisa é a do clown pessoal, 

cuja principal referência é o trabalho desenvolvido por Jacques Lecoq
12

, o qual propõe uma 

                                                             
9
 A definição de mestre segue aqui a seguinte concepção de Sonia Rangel: “A palavra ‘mestre’ que acabo  de 

citar assume aqui um sentido outro, diferente do usado na hierarquia da formação acadêmica, pois nesse contexto 

‘mestre’ para mim é quem é escolhido por um sujeito para se tornar a fonte momentânea, contingencial ou 

permanente do seu aprendizado. É, portanto, o ‘discípulo’ quem elege, define e abre espaço para seu ‘mestre’ 

dentro ou fora do sistema formal de aprendizagem”. (RANGEL, Sonia. Imagem e Pensamento Criador, palestra 

proferida no X Colóquio Franco-Brasileiro de Estética. Salvador: Escola de Belas Artes, 08 de outubro de 2013). 
10

 A opção em utilizar o termo “O clown através da máscara” ao invés de “O palhaço através da máscara” deu-se 

pela forma como o método de Sue Morrison foi divulgado no Brasil (SILMAN, 2006b; PUCCETTI, 2006b). 
11

 Participei de oficinas de clown ministradas por Pedro Ilgenfritz (Florianópolis), Mauro Zanatta (Curitiba), 

Adelvane Néia (Campinas), Patrícia dos Santos (Florianópolis), Leris Colombaioni (Itália), Ricardo Puccetti 

(Campinas) e Sue Morrison (Canadá). 
12

 Jacques Lecoq (1921-1999) foi ator, mímico e professor de arte dramática. Iniciou sua carreira profissional 

como ginasta, esportista e professor de educação física; a partir dos anos 1940 levou seus estudos do corpo para 

o teatro, privilegiando o corpo como centro de investigação do processo criativo do ator. Em 1956 fundou em 
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abordagem pedagógica personalizada aos aspirantes a clown (LECOQ, 2010), ou seja, nessa 

aprendizagem a meta é descobrir o “próprio clown”, pessoal e intransferível. Como o palhaço 

está relacionado à exposição de aspectos do próprio ator, sua construção não tem como 

referencial um personagem preexistente em uma dramaturgia, distanciando a formação do 

palhaço de outros métodos de formação de ator, como, por exemplo, o proposto por 

Stanislavski. 

De acordo com Renato Cohen (1989, p. 105), o método de Stanislavski “procura 

transformar o ator num potencial de emoções, corpo e pensamento capazes de se adaptarem a 

uma forma, ou seja, interpretarem com verossimilhança personagens da dramaturgia”. Já no 

processo de criação do clown, o ator busca algumas características de si mesmo, semelhante 

ao processo que acontece na performance: “o processo de criação do ator-performer vai se 

caracterizar muito mais pela extrojeção (tirar coisas, figuras suas) que por uma introjeção 

(receber a personagem)” (COHEN, 1089, p. 105, grifo do autor).  

Segundo Lecoq, a formação do clown também se distingue da construção dos 

personagens da commedia dell’arte: 

 
Diferentemente da commedia dell’arte, o ator não tem de entrar num 

personagem preestabelecido (Arlequim, Pantalone...). Deve descobrir nele 

mesmo a parte clown que o habita. Quanto menos se defender e tentar 

representar um personagem, mais o ator se deixará surpreender por suas 

próprias fraquezas, mais seu clown aparecerá com força. (LECOQ, 2010, p. 

214). 

 

Portanto o clown está relacionado aos aspectos frágeis e vulneráveis do próprio ator e, 

de acordo com Lecoq, o que se pretende tirar, ou “extrojetar”, é, sobretudo, o fracasso de si 

mesmo. Nas palavras de Lecoq (2010, p. 213): “O clown não existe fora do ator que o 

interpreta. Somos todos clowns. Achamos que somos belos, inteligentes e fortes, mas temos 

nossas fraquezas, nosso derrisório, que, quando se expressa, faz rir”. Embora a fraqueza 

pessoal possa despertar o riso, o que poderia relacionar o palhaço de Lecoq ao palhaço de 

circo, a concepção de clown do pedagogo francês não está associada a esse universo: “para 

mim, a referência ao circo, inevitável assim que se evoca o clown, está muito distante” 

(LECOQ, 2010, p. 213). No início de suas pesquisas não havia nenhuma referência de estilo 

ou de forma e seus alunos abordavam o palhaço de maneira livre. A principal característica do 

                                                                                                                                                                                              
Paris a Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq, utilizando largamente o recurso da máscara como 

instrumento pedagógico, entre estas, máscara neutra, de personagem e larvária. Na Escola, debruçou-se no 

estudo e prática de vários estilos, como melodrama, commedia dell’arte, bufão e tragédia. Em 1962 iniciou seus 

estudos sobre o clown, desenvolvendo um método pedagógico de “descoberta do próprio clown”, que, segundo 

ele, daria “ao ator uma grande liberdade para si mesmo” (LECOQ, 2010, p. 36-37). 
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seu método é a exaltação da singularidade do ator e o objetivo maior é que o clown faça, 

“diante do público, uma experiência de liberdade e de autenticidade” (LECOQ, 2010, p. 219). 

Entretanto, para Lecoq a exposição da individualidade não significa um fechamento do ator 

em si mesmo:  

 
O “eu” é sempre demais. É preciso ver como os seres e as coisas se 

movimentam e como eles refletem em nós. É preciso privilegiar o horizontal, 

o vertical, o que existe de maneira intangível, fora de si. A pessoa se revelará 

a ela mesma em relação a esses apoios no mundo exterior. (LECOQ, 2010, 

p. 219). 

  

Assim, o clown só pode descobrir “quem é” na relação entre seu universo interno e o 

ambiente externo. O lugar entre que o clown habita é, segundo Ryngaert (2009), o espaço do 

jogo
13

, uma vez que este se encontra em zonas intermediárias entre o dentro e o fora, no 

encontro entre subjetividades e imagens do mundo durante o processo de criação. Para 

Ryngaert (2009, p. 42), “o trabalho do jogo, como o da arte, se situa entre o subjetivo e o 

objetivo, a fantasia e a realidade, o interior e o exterior, a expressão e a comunicação”.  

A reflexão de Ryngaert sobre o jogo se assemelha à definição do “estado de clown”, 

apontada por Ricardo Puccetti (2006b, p. 138), ator-palhaço do Lume, cujas pesquisas seguem 

a linha do clown pessoal: “o estado de clown é levar ao extremo a importância da relação, a 

relação consigo mesmo, o saber ouvir-se, e a relação com o ‘fora’, o elemento externo, o 

parceiro, os objetos de cena, as pessoas do público”. Da mesma forma, o “ouvir-se” 

mencionado por Puccetti vai ao encontro da acepção de “escuta” de Ryngaert: 

 
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. (...) 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. (RYNGAERT, 2009, p. 56). 

 

A relação entre o clown, de acordo com a filiação francesa, e o jogador, segundo a 

concepção de Ryngaert, não para por aí. Diz Ricardo Puccetti sobre o clown: 

 

O estado do clown seria o despir-se de seus próprios estereótipos na maneira 

como o ator age e reage às coisas que acontecem a ele, buscando uma 

                                                             
13

 Ryngaert descende de uma linhagem de artistas pedagogos franceses voltados para a utilização do jogo como 

recurso para a renovação cênica, como Copeau, Dullin, Chancerel, entre outros. Nessa perspectiva o jogo surge 

como uma possibilidade de atuação improvisada em contraponto às formas teatrais tradicionais. Segundo Puppo 

(apud RYNGAERT, 2009, p. 14), os estudos mais recentes de Ryngaert estão voltados para as modalidades de 

improvisação teatral de caráter lúdico e sua maior motivação é “tomar consciência do papel do inconsciente e do 

sensível na relação do indivíduo com o mundo”.  
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vulnerabilidade que revela a pessoa do ator livre de suas armaduras. (...) É 

um estado de afetividade, no sentido de “ser afetado”, tocado, vulnerável ao 

momento e às diferentes situações. É se permitir, enquanto ator e clown, 

surpreender-se a si próprio, não ter nada premeditado, mesmo se estiver 

trabalhando com uma partitura já codificada. (PUCCETTI, 2006b, p. 138). 
 

 E Ryngaert a respeito do jogador: 
 

O jogador é aquele que “se experimenta”, multiplicando suas relações com o 

mundo. Numa perspectiva de formação, a aptidão para o jogo é uma forma 

de abertura e de capacidade para comunicar. Ela desenvolve a 

conscientização de novas situações e um potencial de respostas múltiplas, ao 

invés de um recuo a terrenos familiares e da aplicação sistemática de 

estruturas preexistentes. (RYNGAERT, 2009, p. 61). 
 

 Embora o jogador não esteja necessariamente vinculado à estética do palhaço, este 

está inevitavelmente situado no universo do jogo. Se palhaço e jogador convergem para o 

mesmo modo de atuação isso se deve, principalmente, pelo caráter improvisacional
14

 presente 

em ambas as técnicas. Entretanto, enquanto Lecoq utiliza termos como “liberdade” e 

“autenticidade” como objetivos do jogo clownesco, Ryngaert rejeita a ideia de que a 

improvisação fará aparecer sentidos totalmente inovadores durante a experiência, bem como 

rechaça o desejo de se alcançar nessa prática uma verdade “pura”, livre das contingências 

sociais.  

De todo modo, cabe ressaltar que apesar de Lecoq utilizar termos em desuso na 

contemporaneidade, suas pesquisas recusam a busca de um “eu” interno e imutável; ao 

contrário: “Em minha pedagogia, sempre privilegiei o mundo de fora, não o de dentro. A 

busca de si mesmo, das próprias sensações íntimas, pouco interessa a nosso trabalho” 

(LECOQ, 2010, p. 45). Seu interesse está voltado para o confronto do ator com o universo 

externo, privilegiando o corpo como objeto de pesquisa do processo criativo, revelando, 

assim, uma postura contemporânea na investigação da arte do ator. É esse confronto entre 

uma subjetividade e elementos objetivos que define o sentido de improvisação para Ryngaert:

  

A improvisação me interessa como lugar do encontro de um objeto 

estrangeiro, exterior ao jogador, com o imaginário deste. (...) Nessa 

perspectiva, a improvisação é uma ferramenta que permite multiplicar as 

relações entre o interior e o exterior e que leva o sujeito a se confrontar com 

um objeto variando os ângulos de abordagem. No mesmo movimento, os 

                                                             
14

 Conforme afirma Catherine Mounier, “a improvisação é uma prática de grupo da qual é inútil generalizar as 

propriedades; ela só adquire todo o seu sentido num determinado contexto. O objetivo que lhe é atribuído é uma 

consequência direta da ideologia daqueles que a adotam” (MOUNIER apud RYNGAERT, 2009, p. 89). Apesar 

de haver inúmeros estudos sobre a improvisação teatral, esta pesquisa opta por abordar a perspectiva de Ryngaert 

(2009). No campo do palhaço, a referência recai sobre os estudos de Jacques Lecoq (2010) e dos integrantes do 

grupo Lume (BURNIER, 2001; PUCCETTI, 2006b; FERRACINI, 2003). 
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sujeitos estabelecem relação entre si pela mediação do objeto e pela sua 

colocação em jogo. (RYNGAERT, 2009, p. 90-92, grifo nosso). 
 

 Tanto a improvisação clownesca como a proposta por Ryngaert pretendem expandir as 

possibilidades de relação, seja do ator consigo, com o outro (parceiro de cena e espectador) e 

com o ambiente. Segundo Ryngaert (2009, p. 97), apesar da improvisação não desencadear 

um produto inédito ou autêntico, ela provoca no indivíduo a descoberta de respostas ainda não 

sistematizadas pelo seu campo de conhecimento; porém isso não significa uma negação da 

razão: “a improvisação não nega qualquer conduta racional, mas estimula, no contexto de uma 

formação, a tomar consciência do papel do inconsciente e do sensível na relação do indivíduo 

com o mundo”. 

 No caso da técnica do palhaço, é a relação subjetiva do indivíduo com o mundo que 

gera a lógica de seu clown, ou seja, o modo particular com que o palhaço se relaciona consigo 

e com o outro (ser animado ou inanimado). De acordo com Burnier, o amadurecimento de um 

clown se dá quando o ator encontra o modo de pensar de seu clown: 

 

É o modo de ser e pensar do clown que determina todas as suas ações e 

reações, sua dinâmica, seu ritmo. Não se trata de um pensar puramente 

racional, mas de um pensar corpóreo, muscular, físico. É o corpo que age e 

reage segundo a lógica do clown. É um pensar também afetivo e emotivo. 

Mas, sobretudo, o aspecto corporal desta afetividade e emocionalidade. 

(BURNIER, 2001, p. 219, grifo do autor). 
 

 Na perspectiva do Lume, as ações físicas geradas nas improvisações realizadas no 

processo de treinamento do palhaço são codificadas pelo ator; posteriormente, nas 

apresentações de um espetáculo clownesco, as improvisações seguem um roteiro 

preestabelecido. De acordo com Burnier (2001, p. 219) há “uma estrutura geral sobre a qual o 

clown improvisa com suas ações, que se alternam de acordo com a relação estabelecida com 

cada espectador ou com seus parceiros”. Porém, Ferracini adverte que a descoberta da lógica 

pessoal do palhaço não acontece de forma imediata: 

 
O palhaço necessita de muito tempo de treinamento em sala, de relação com 

o público, de entendimento corpóreo de sua lógica de relacionamento com o 

universo ao seu redor. Todo esse trabalho gera ações físicas que serão 

repertoriadas pelo ator. Esse trabalho acumulado (tanto de vivências quanto 

de ações físicas) gera punctuns15
 (sic) na musculatura do corpo. Um estado 

                                                             
15

 O termo punctum é utilizado por Roland Barthes para nomear algum detalhe que chama a atenção de quem 

olha, ou seja, aquilo que “punge” ou “toca” o olhar. Ferracini redimensiona esse conceito na relação do ator com 

ele mesmo, afirmando que o trabalho desenvolvido pelo ator gera “punctuns” físicos, que podem ser pequenos 

detalhes de uma ação, mas que são fundamentais para a recriação dessas mesmas ações: “através desses detalhes 

físicos, desses punctuns (sic), que recriam a ação física em sua intensividade, o ator é capaz de reviver, ou 

melhor, recriar sua ação física no momento da atuação” (FERRACINI, 2006a, p. 179). 
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de palhaço é a ativação de todos esses punctuns (sic) em um corpo-subjétil
16

 

aberto para as novas ações físicas e ao improviso com todo seu repertório 

dentro da zona de turbulência
17

 criada por esse mesmo estado de palhaço. 

(FERRACINI, 2006a, p. 194-195). 

 

De acordo com Ferracini o “estado de clown” significa a ativação de todos os 

“punctuns” de vivência de trabalhos anteriores, o que engloba desde os estágios iniciais de 

descoberta até um trabalho mais técnico que busca gerar ações e ampliar os estados iniciais. 

Dessa forma o trabalho de improvisação do palhaço conforme a perspectiva do Lume se 

difere do jogador apontado por Ryngaert, uma vez que não há pré-requisitos para jogar. 

Todavia, ambos concordam que para que haja jogo, ou para que se estabeleça uma “zona de 

turbulência”, é necessário o desenvolvimento de uma série de Procedimentos, como expansão 

do corpo cotidiano, escuta do que está “dentro” e daquilo que está “fora”, disposição para 

correr riscos, abertura para o outro, abandono da maneira conhecida ou estereotipada com que 

se olha para si e para o mundo.  

Para que o aprendiz de clown desenvolva os atributos fundamentais ao seu ofício o 

papel do orientador é bastante significativo. Nos processos de iniciação, a descoberta da 

lógica pessoal é quase sempre auxiliada pelo “dono do circo” ou “Monsieur Loyal”, cuja 

função é desestabilizar as “verdades” e “certezas” do ator e confrontá-lo com seu ridículo. 

Segundo Naomi Silman (2006b, p. 174), atriz-palhaça do Lume, “o ‘dono do circo’ é aquele 

que manda no clown, às vezes provocando-o, às vezes elogiando, às vezes criticando, para 

ajudá-lo a se revelar, achar o seu prazer de estar se revelando em frente dos outros”.  

O prazer é outro Princípio da técnica clownesca. De acordo com Puccetti (2006b, p. 

138), o clown permite “a redescoberta do prazer de fazer as coisas, do prazer de brincar, do 

prazer de se permitir, do prazer de simplesmente ser”. Na Escola Lecoq o prazer também deve 

estar sempre presente, independentemente da estética cênica: “É preciso divertir-se, e a Escola 

é uma escola feliz. Não devemos interrogar-nos com angústia qual a maneira mais, ou menos, 

correta de entrar em cena: basta entrar com prazer!” (LECOQ, 2010, p. 108). Ryngaert (2009) 

ressalta o prazer de estar presente, dos encontros e dos corpos que o jogo provoca, porém 

alerta para dificuldades: medo e angústia podem surgir na hora de engajar-se ou não no risco. 

                                                             
16

 “Corpo-Subjétil” é um termo cunhado por Ferracini para designar o “corpo-em-arte”, ou seja, o corpo em 

estado cênico, que é integrado e expandido em relação ao corpo com comportamento cotidiano. Segundo 

Ferracini esse corpo está “entre” objetividade-subjetividade: “não é um nem outro exatamente, mas os perpassa 

pelo meio, englobando as duas pontas da polaridade e todos os outros pontos que passem por essas linhas 

opostas” (FERRACINI, 2006a, p. 86). 
17

 Ferracini (ibid., p. 190-191) chama de “zona de turbulência”, ou “zona de jogo”, aquilo que está “entre” o ator 

(suas ações físicas, matrizes, estado), o espaço, o outro ator e o público e que afeta (transborda o âmbito pessoal 

do ator atingindo o espectador) e é afetada (atingindo o próprio ator). Para o autor essa zona de jogo só poderá 

ser gerada por um corpo-sujétil. 
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Na técnica do clown, é por meio do prazer que o palhaço convida o espectador a compartilhar 

seu universo pessoal, mas isso não significa que o processo de formação não seja doloroso.  

De acordo com Burnier (2001, p. 218) “o processo de descoberta do clown pessoal 

provoca a quebra de couraças que usamos na vida cotidiana” e cabe ao dono do circo, 

“cumprindo um papel quase de psicólogo, ir derrubando pouco a pouco todas essas estruturas 

defensivas”. Burnier enfatiza que as formas estereotipadas não provocam o riso, mas sim as 

manifestações genuínas decorrentes da sensação de insegurança do clown diante de um 

público. Apesar da clareza teórica com que o autor analisa a formação do palhaço, na prática a 

exposição da fraqueza pessoal não é algo fácil de alcançar. Observando colegas de oficinas e 

alunos em práticas pedagógicas, pude perceber que muitos aspirantes a clown tentam a todo 

custo “se salvar” da exposição de si mesmo. Como o senso comum vê o palhaço como um ser 

tolo e puro, há os que apostam em uma atuação infantilizada, agindo como se fossem crianças 

ou alguma espécie de extraterrestre descobrindo o planeta Terra, muitas vezes falando como 

bebês, entortando a boca e fazendo caretas. Existem os que acreditam que o palhaço deve ser 

errado e entram em cena derrubando coisas e caindo propositadamente. Há ainda aqueles que 

querem ser “verdadeiros”, ou seja, que exibem uma imagem pessoal por meio do olhar que 

tem sobre si mesmo. 

Esses modos de atuação praticados por alguns aspirantes a palhaço sempre me 

causaram uma série de dúvidas e de incômodos, pois me pareciam distantes dos ideais de 

quebra de estereótipos pessoais propagados pelos mestres nos livros. Por outro lado, a 

condução desse processo em alguns casos não foi menos conflituosa, especialmente quando 

havia o encorajamento a agir “errado” em cena (como tropeçar, derrubar objetos, etc.), como 

se isso significasse o fracasso pessoal; ou então o estímulo a fazer rir, como se fosse uma 

obrigação do palhaço ser engraçado. Também me deparei com a necessidade de definição 

sobre ser branco ou augusto
18

, como se o palhaço pudesse ser definido de uma única forma. E 

quando havia o incentivo à quebra dos mecanismos de defesa por meio de exercícios que 

expunham o aprendiz a confrontar seu próprio ridículo, ficavam as perguntas: como codificar 

as ações geradas? Como resgatar, ou recriar, o “estado de palhaço” posteriormente? Como 

aprofundar a lógica pessoal? Além dessas questões técnicas, ainda havia inquietações sobre a 

natureza do clown, tais como: se o palhaço não é um personagem ele é o que? O que significa 

                                                             
18

 De acordo com Burnier (2001, p. 206), há dois tipos clássicos de clown, o branco e o augusto: “o clown 

branco é a encarnação do patrão, o intelectual, a pessoa cerebral. (...) O augusto é o bobo, eterno perdedor, o 

ingênuo de boa fé, o emocional. Ele está sempre sujeito ao domínio do branco, mas geralmente, supera-o, 

fazendo triunfar a pureza sobre a malícia, o bem sobre o mal”. 



24 

 

a exposição de si mesmo? O que é “ser o que se é”? Como se chega ao que se “é”? Qual o 

propósito do palhaço? 

De todos os processos de iniciação ao clown de que participei, uns trouxeram mais 

outros menos respostas às minhas inquietações, alguns foram mais prazerosos, outros mais 

dolorosos, e apesar de ter aprendido alguma coisa com cada um deles, o encontro com a 

metodologia empregada por Sue Morrison
19

 foi sem dúvida o mais esclarecedor para as 

minhas questões. Isso não significa, evidentemente, que a sua pedagogia seja a “melhor”, 

como se houvesse um parâmetro definitivo para medir as relações de ensino-aprendizagem. 

Penso que cada discípulo elege seu mestre, sobretudo, por critérios subjetivos, tais como 

afinidade de olhar, empatia, sintonia com as propostas apresentadas e também pela “eficácia” 

do “método” sobre si mesmo, no sentido de ajudá-lo de fato a se desenvolver em cena. 

Também cabe ressaltar que a escolha do mestre não é necessariamente definitiva, ela pode 

variar de acordo com o momento de vida e das necessidades pertinentes a cada etapa de 

aprendizagem. 

Meu momento de “eleição” de Sue Morrison como a norteadora do meu trabalho sobre 

a técnica do clown se deu a partir de um comentário dirigido a uma aluna imersa em uma 

atuação estereotipada (no caso, caindo de propósito, tentando parecer desastrada); com um 

grande sorriso, sem ser ríspida ou intimidadora, Sue disse: “você está fazendo tudo o que eu 

odeio em um clown!”
20

. Encontrei não só afinidade com o olhar de Sue Morrison sobre o 

palhaço, mas também empatia com sua maneira de orientar o exercício, um modo direto, 

franco, sem ser autoritário ou condescendente. Além do entrosamento com a postura 

pedagógica de Morrison, o método empregado por ela para se chegar ao clown pessoal foi 

para mim o mais claro, objetivo e concreto com o qual tive contato. Exponho a seguir ideias, 

conceitos e Princípios que norteiam sua prática e uma breve descrição de seu trabalho. 

 

2.1.1 O Clown Através da Máscara: Princípios Fundamentais 

  

                                                             
19

 Sue Morrison é atriz, palhaça, diretora teatral e diretora artística do Theatre Resource Center em Toronto, 

Canadá, desde 1993.  Estudou e trabalhou com o Second City e Keith Johnstone. No início dos anos 1980 

conheceu o método Clown através da máscara criado por Richard Pochinko, sendo convidada por ele para ser 

sua aprendiz e parceira no desenvolvimento e aplicação dessa prática. Desde a morte de Pochinko, em 1989, Sue 

Morrison é a única a aplicar este método, realizando ensinamentos em diversos países das Américas do Norte e 

do Sul e da Europa. 
20

 Anotação realizada pela pesquisadora durante oficina ministrada por Sue Morrison. Teatro de Anônimo, Rio 

de Janeiro, RJ, julho de 2008. 
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O método Clown através da máscara (Clown through mask) foi criado pelo canadense 

Richard Pochinko
21

 em meados dos anos 1970; na década seguinte Sue Morrison, então sua 

aluna, foi convidada por ele para desenvolver e aplicar o método conjuntamente. Inspirado 

pela cultura nativa da América do Norte, Pochinko desenvolveu um sistema de exercícios que 

une Princípios do palhaço europeu, especialmente pelo viés de Lecoq, e dos xamãs
22

 das 

tribos indígenas norte-americanas. De Lecoq trouxe a ênfase na utilização da máscara e a 

perspectiva do clown pessoal, defendendo a ideia de que o trabalho do palhaço é um trabalho 

do ator sobre si mesmo; dos nativos, o Princípio que rege essa cultura, o qual diz que: “If we 

ever faced all directions of ourselves at once we could only laugh at the beauty of our own 

ridiculousness
23

” (COBURN; MORRISON, 2013, p. 14). 

 A visão de mundo dos nativos é inclusiva, baseada no não julgamento, abarcando 

todos os aspectos do ser e de tudo o que existe. Segundo Coburn e Morrison (2013), há 

diversas tribos indígenas na América do Norte, cada uma com seu sistema próprio de crenças, 

porém há um conceito fundamental em todas elas: o Princípio de Totalidade, ou seja, a ideia 

de que tudo é importante, não só o homem, mas também os animais e plantas; não só a Terra, 

mas também os paraísos; e assim para todas as coisas. Seu conceito de totalidade é simples: 

tudo é possível, tudo é válido; trata-se da aceitação do ser humano e de tudo o que há em sua 

inteireza. Nessa postura inclusiva, os deuses protegem e destroem, são bons e maus, assim 

como a natureza é boa e má, e o ser humano, bom e mau. Portanto nessa perspectiva não há 

como o palhaço ser branco ou augusto, engraçado ou triste, divino ou demoníaco; assim 

como todas as coisas, o clown traz em si todos os aspectos do ser, sem preconceitos ou 

escolhas determinadas. Nas palavras de Sue Morrison: 

 

Laughter and tears live in the same place in people and when they are so 

close how can you say that clown is only laughter? To elicit laughter in 

people is to elicit a surprise response from them. It erupts, same as tears. 

Clown is a much more profound thing than just making us laugh. If a clown 

                                                             
21

 Richard Pochinko (1946-1989) foi ator, palhaço, diretor e professor de teatro. No início dos anos 1970 mudou-

se para a Europa onde tomou contato com Grotowski, Peter Brook, Eugenio Barba, Jacques Lecoq, entre outros. 

Após estudar na Escola Lecoq retornou ao Canadá e fundou o Ottawa Theatre Resource Center com o objetivo 

de desenvolver uma técnica canadense de palhaçaria. 
22

 No Brasil, Gilberto Icle desenvolveu a pesquisa O ator como xamã (Perspectiva, 2006), a qual traz o clown 

como objeto de estudo para exemplificar o modo como a consciência do ator trabalha no caminho e transcurso 

da criação, relacionando-a com a consciência extracotidiana dos xamãs. Icle foi iniciado na arte clownesca por 

Burnier, sendo, portanto, filiado à perspectiva de palhaço do Lume. Em seu estudo não há referência ao trabalho 

desenvolvido por Richard Pochinko e Sue Morrison. 
23

 “Se alguma vez encarássemos simultaneamente todos os sentidos de nosso ser, só nos restaria rir da beleza de 

nosso próprio ridículo”. Todas as citações da obra Clown through mask, de Veronica Coburn e Sue Morrison 

(Bristol, UK: Intellect, 2013) foram traduzidas pela pesquisadora e por Christian Schwartz. 
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just makes us laugh you lose the purpose, the divine purpose perhaps, of 

their function 24
. (COBURN; MORRISON, 2013, p. 13). 

 

 Isso não significa que seja errado associar o palhaço ao riso, quer dizer apenas que a 

risada pode nem sempre ser aquilo que é solicitado. De acordo com a abordagem de Pochinko 

e Morrison, para os nativos o xamã é um mensageiro divino, é quem faz a conexão entre os 

deuses e as pessoas, sua função é comunicar aquilo que a comunidade precisa saber para que 

sua sobrevivência seja assegurada e isso pode nem sempre ser engraçado. Os xamãs estão 

voltados para a “busca de visão”, ou seja, a compreensão de algo sob outros pontos de vista 

que não os ordinariamente utilizados pelas pessoas da comunidade, seu propósito é a 

transformação. Assim, são eles os mestres dos rituais de transformação do menino em 

homem, da menina em mulher, do homem em curandeiro, e assim por diante. Para que o outro 

se transforme é preciso que haja transformação pessoal, portanto só é xamã quem conhece 

profundamente a si mesmo. 

 Ao trazer esses conceitos para a formação do palhaço contemporâneo de teatro, 

Pochinko e Morrison mantiveram o princípio de que o clown deve ter um propósito, deve 

servir a alguma necessidade da comunidade em que vive, promovendo a transformação em 

determinado grupo de pessoas. A instrução que Morrison dá ao aprendiz de palhaço é: 

 

1. Present Yourself. Let us, the audience see you. 

2. Bring Me Into Your World. See us, the audience, so that we can share 

in what is happening and stand in your world, your experience, with you. 

3. Transform Me. Affect me. Move me. Make me aware of something I 

wasn’t aware before or remind me of something that I had know but had 

forgotten. 

4. Bring Back To My World With A New Awareness. Complete the 

journey for me. Leave the theatrical space so that I can return to my 

world with my new knowledge
25

. (COBURN; MORRISON, 2013, p. 97-

98; grifo das autoras). 

 

Para que haja essa conexão com as pessoas do público, é necessário que haja conexão 

do palhaço consigo, assim como que para que exista transformação no outro é preciso existir 
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 “Riso e lágrimas habitam o mesmo lugar nas pessoas e, se estão tão juntos, como se pode dizer que ser 

palhaço tem a ver só com riso? Provocar risadas é provocar em quem ri a surpresa como resposta. O riso é 

uma erupção, assim como as lágrimas. Ser palhaço é algo muito mais profundo do que simplesmente fazer rir. 

Se um palhaço nos faz rir, apenas, perde-se o propósito, propósito divino talvez, de sua função”. Assim como 

na obra original (COBURN, V.; MORRISON, S. Clown through mask. Bristol, UK: Intellect, 2013), optou-se 

por utilizar itálico nos textos que se referem às transcrições das falas de Sue Morrison. 
25

 “1. Se apresente. Permita que nós, a plateia, olhemos para você. 2. Me Leve para o Seu Mundo. Olhe para 

nós, a plateia, de modo que possamos compartilhar com você o que está acontecendo no seu mundo, na sua 

experiência. 3. Me Tranforme. Me toque. Me mobilize. Me faça perceber algo do qual não estava consciente, 

ou me lembre de alguma coisa que sabia, mas esqueci. 4. Me Traga de Volta ao Meu Mundo com uma Nova 

Consciência. Complete a jornada para mim. Abandone o espaço cênico para que eu possa retornar ao meu 

mundo com o novo conhecimento adquirido”. 
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transformação em si. O clown é alguém que tem uma consciência expandida de si e do 

mundo, portanto não pode ser um “idiota”; da mesma forma ele não pode ser visto como um 

“perdedor”, pois é divino. O palhaço de Pochinko e Morrison não segue o senso comum; 

assim como o xamã, ele é um mensageiro dos deuses. O que não quer dizer que o método 

Clown através da máscara seja místico ou dogmático. Em suas oficinas, Morrison trabalha 

com o termo “benevolência cínica”, que significa um equilíbrio delicado entre respeito e 

irreverência. Em outras palavras: nada deve ser levado a sério demais, nem em relação a si 

mesmo nem em relação ao próprio trabalho, afinal, segundo Morrison, o modus operandi do 

palhaço é a anarquia. Nas palavras de Coburn:  

 

[Sue Morrison] does not and will never ask the students to believe in any 

ideology. She does not and will never ask them to believe in any dogma. 

What she does ask them to believe, to validate, the only thing she asks and 

will continue to ask her students to credit with authenticity, is what they 

experience
26

. (COBURN; MORRISON, 2013, p. 77). 
 

Vivenciar o método significa fazer um mergulho profundo em si mesmo, o que 

Pochinko chama de jornada épica em busca do conhecimento de si e da história singular que 

deve ser contada às pessoas da comunidade.  Da mesma forma, Lecoq (2010, p. 218) afirma 

que “para um clown, nunca se trata de compor externamente, mas sempre a partir de algo 

pessoal”. Porém, a abordagem de Pochinko faz uma crítica rigorosa ao método pedagógico 

europeu de ensino-aprendizagem da técnica do clown: 

 
The European method does not articulate and publicly declare a profound 

function for the clown. The European method will only say that it is a 

clown’s task to be funny. The European method declines to stand by the 

overt statement that self knowledge is essential for working in red nose, and 

even though good teachers of European clown seek performance from their 

students that is underpinned by their humanity, how can a performance be 

underpinned by a performer’s humanity if the performer has no knowledge 

of what that humanity contains? The European method does not make the 

connection explicit nor does it provide a facility to enable students to gain 

knowledge of themselves
27

. (COBURN; MORRISON, 2013, p. 19). 
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 “[Sue Morrison] não pede nem nunca pedirá aos alunos que acreditem numa ideologia qualquer. Não pede 

nem nunca pedirá que acreditem em algum dogma. A única coisa que ela pede e continuará pedindo a seus 

alunos é que deem crédito e concedam legitimidade às próprias experiências”. 
27

 “O método europeu não articula nem defende publicamente uma função profunda para o palhaço. Afirma 

apenas que a tarefa de um palhaço é ser engraçado. O método europeu se recusa a declarar abertamente que o 

autoconhecimento é essencial no trabalho com o nariz vermelho, e, ainda que bons professores da escola 

europeia incentivem seus alunos a performances baseadas na humanidade do artista, como isso seria possível se 

esse artista não tem conhecimento do que contém em si de humano? O método europeu não faz explicitamente 

tal conexão nem cria condições que permitam aos alunos conhecerem a si mesmos”. 
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 Coburn e Morrison (2013) criticam o fato de que apesar de o método europeu 

reconhecer que cada palhaço é engraçado de uma maneira única, o que leva a crer que é 

preciso desenvolver a consciência das habilidades pessoais do aluno, não são fornecidas 

ferramentas para que essa aprendizagem seja feita, tomando a premissa “descobrir o próprio 

clown” como uma frase vaga. Pode-se validar a crítica feita ao método europeu por meio da 

análise de um dos exercícios mais emblemáticos da “descoberta do próprio clown”, conforme 

a pedagogia de Lecoq, assim descrito pelo antropólogo americano Laurence Wylie, aluno da 

Escola Lecoq nos anos 1970: 

 

Cria-se uma atmosfera de circo: professores e alunos vestem-se de clown. 

(...) Pede-se então que os alunos venham um por um, e diz-se a eles 

simplesmente isso: “faça a gente rir”. O resultado é doloroso. A roupa 

elaborada mal provoca um leve sorriso. Fica-se lá, no meio de alunos e 

professores – inegavelmente simpáticos, mas críticos e empedernidos, à 

espera de que os façamos rir. É patético! A gente fica um pouco nervoso, e 

ao mesmo tempo procura jogar como lembra ter visto os clowns fazerem. É 

mais patético ainda! Philippe é o único a provocar risos, e ele não faz nada! 

É justamente isso: ele foi o único que enfrentou o grupo, solitário e ridículo, 

sem tentar desempenhar um papel. Desempenha-se um papel para dissimular 

o próprio “fiasco”, e é exatamente o contrário do que se deve fazer. 

(WYLIE, 1973, p. 25-26). 

 

  Algumas oficinas, de que participei como aluna, as quais diziam utilizar a 

metodologia de Lecoq (em que vivenciei exercícios semelhantes ao descrito acima), 

desencadearam dúvidas que corroboram as críticas de Coburn e Morrison: como não 

representar um papel? Será possível não representar um papel? Como escapar dos clichês, seja 

da ideia estereotipada que se tem do palhaço, seja dos estereótipos de si mesmo? Sabe-se que 

Lecoq não parte de uma abordagem psicológica e sim corporal, é a partir do movimento, dos 

gestos que escapam no momento constrangedor da exposição, que o palhaço é construído. 

Todavia, tomar consciência dos gestos que escapam no momento da não representação 

também me pareceu uma proposição muito vaga.  

 Para auxiliar o aluno na descoberta de si mesmo, Pochinko propõe a confecção e 

utilização de seis máscaras, as quais estão relacionadas às direções do ser conforme a 

perspectiva dos nativos norte-americanos: um norte, dois sul, três leste, quatro oeste, cinco 

abaixo-abaixo, seis acima-acima. As máscaras permitem que o aluno construa uma “mitologia 

pessoal”, levando-o a tomar consciência dos vários aspectos do seu ser, e, consequentemente, 

da “beleza do próprio ridículo”. Cabe ressaltar que o palhaço não é nenhuma dessas máscaras, 

ele circula entre elas. Da mesma forma, cada máscara só existe na relação entre ela e a 

plateia. Sobre o método Clown através da máscara Ricardo Puccetti afirma que: 
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As máscaras são o instrumento concreto que permite ao clown estar diante 

do público sem a preocupação de fazer algo: as máscaras atuarão por ele. 

Assim ele estará totalmente entregue à relação com o público, aberto para 

jogar, a partir das qualidades de suas máscaras, com os estímulos e acasos 

que acontecem no decorrer de uma performance. (PUCCETTI, 2006b, p. 

151) 
 

 Segundo o método de Pochinko (COBURN; MORRISON, 2013), as máscaras não são 

somente ferramentas que catalisam a jornada épica do aluno, mas também são ferramentas a 

serem utilizadas na performance do palhaço em cena: são elas que permitem a transição do 

pessoal para o público, do singular para o universal. Antes de se lançar na aventura das 

máscaras, os alunos de seu método passam por exercícios preparatórios, exercícios 

fundamentais para o palhaço e exercícios fundamentais para a máscara.  

Desde a morte de Pochinko, em 1989, Sue Morrison é a única pessoa a aplicar o 

método, o que ela faz todos os anos no início do mês de janeiro, no The Centre of Gravity, em 

Toronto, Canadá. Durante cinco semanas os alunos têm aula de segunda à sexta, das 9h30 às 

13h30, e vivenciam todos os exercícios propostos pelo método. Além desse curso integral, 

oferecido em Toronto, Morrison viaja pelo mundo aplicando parcialmente o método em duas 

semanas. Nesse período, são realizados os exercícios preparatórios, os fundamentais para o 

palhaço e para a máscara e são construídas duas das seis máscaras; assim como na prática 

canadense, as aulas acontecem de segunda a sexta no período da manhã.  

Participei duas vezes do curso de duas semanas, ambos produzidos pelo Teatro de 

Anônimo e realizados na sede do grupo na Fundição Progresso, Rio de Janeiro, RJ, em 2008 e 

2012. Portanto, vivenciei por duas vezes os exercícios preparatórios e fundamentais e construi 

e experenciei quatro máscaras: um norte, dois sul, três leste e quatro oeste. Essas vivências 

foram fundamentais para o desenvolvimento da proposta de formação de ator desta pesquisa e 

os exercícios de O clown através da máscara se configuram como uma importante referência 

na pesquisa empírica. Por considerá-lo relevante como um todo, optei por apresentar uma 

descrição de todas as etapas que compõe o método de Sue Morrison; todavia, para não 

comprometer o andamento da leitura da tese, esta apresentação encontra-se no apêndice. 

Na descrição dos Procedimentos e Princípios envolvidos nos exercícios de Clown 

através da máscara busquei trazer à tona alguns Princípios essenciais para a proposta de 

formação de ator realizada nesta pesquisa. Entre esses, destaco: a atuação está diretamente 

relacionada à capacidade do ator de estabelecer comunicação e conexão em fluxo contínuo 

consigo mesmo e com a plateia; a improvisação com a máscara articula o diálogo entre o 

inconsciente e o real; o treinamento com a técnica do palhaço permite expandir os processos 
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de subjetivação do ator consigo, com o outro e com o ambiente por meio da experimentação 

física de outros modos de relação; a memória deve ser atualizada no momento da atuação; o 

conhecimento vem da experiência; a meta do orientador deve ser promover a transformação 

do ator e a expansão da consciência de si mesmo. Por fim, esclareço o olhar que esta pesquisa 

tem sobre o palhaço: um ser humano que pertence a este mundo, que possui vivência e que 

tem o propósito de comunicar algo que promova a transformação de si e do público.   

 

2.2 O ENCONTRO COM O TEATRO DE ANTUNES FILHO 

 

Meu primeiro contato com o universo de Antunes Filho
28

 se deu como espectadora da 

peça “Vereda da Salvação”, de Jorge Andrade, dirigida por Antunes e apresentada no Festival 

de Teatro de Curitiba em 1994, anos antes de eu me tornar uma estudiosa e profissional de 

teatro. De todo modo eu fiquei impactada com a precisão cênica e, sobretudo, com a reação da 

plateia, que chorava e ria durante o acontecimento teatral. Porém, meu grande choque com o 

teatro antuniano aconteceu dez anos depois, quando eu estava terminando a graduação em 

Artes Cênicas e tive a oportunidade de assistir ao projeto Prêt-à-porter
29

, no Festival de 

Teatro Universitário de Blumenau em 2004.  

Na minha percepção havia alguma coisa de extraordinário nas atuações das pequenas 

cenas de Prêt-à-porter, era como se eu realmente pudesse sentir um campo magnético ligando 

atores e espectadores, e aquilo que não era dito verbalmente pelo texto dramático podia ser 

sentido pela plateia. Em cena nada de arroubos nos gestos, nenhuma grande ideia na 

dramaturgia, apenas dois atores que com sua precariedade nos faziam sentir a vulnerabilidade 

da condição humana, repleta de incomunicabilidade e de sentimentos contraditórios. Minhas 

impressões estavam afinadas às proposições do grupo, pois segundo os atores, o objetivo do 

Prêt-à-porter é “mexer efetivamente com o espírito humano, com o desenvolvimento 
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 José Alves Antunes Filho nasceu em São Paulo em 1929 e estreou nas artes cênicas como ator em 1948, 

optando em seguida pela função de encenador, na qual se consagrou internacionalmente com a montagem de 

Macunaíma, inspirada na obra de Mário de Andrade, em 1978. O processo de montagem desse espetáculo deu 

origem ao Grupo de Teatro Macunaíma e ensejou o aparecimento do CPT (Centro de Pesquisa Teatral), um 

laboratório permanente de teatro coordenado por Antunes, envolvendo as áreas de interpretação, cenografia, 

direção, dramaturgia, iluminação. Desde 1982 o CPT é subsidiado pelo SESC (Serviço Social do Comércio) e 

tem suas instalações no SESC Consolação em São Paulo/SP. 
29

 O projeto Prêt-à-Porter foi iniciado em 1998; trata-se da composição de uma cena curta, elaborada por uma 

dupla de atores a partir de temas simples, em que a técnica de treinamento de ator criada por Antunes Filho é 

colocada em prática sob o artifício do falso naturalismo (MILARÉ, 2010). A apresentação em Blumenau contou 

com as cenas “Bom Dia”, com Donizeti Mazonas e Juliana Galdino; “Leque de Inverno”, com Emerson Danesi e 

Silvia Lourenço e “Um Minuto de Silêncio”, com Gabriela Flores e Silvia Lourenço.  
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espiritual de cada ator e de cada espectador”, por meio de “uma nova teatralidade que propõe 

o primado do ator”, na qual “o verdadeiro sentimento solicitado pela cena é a sensibilidade”
30

.  

Fiquei tão fascinada com esse acontecimento que após a apresentação meu corpo 

literalmente tremia e só o que eu conseguia pensar era: “preciso aprender como se faz isso”! 

O período para eu tentar viabilizar minha meta era favorável: estávamos no mês de julho, eu 

finalizava minha graduação e o processo para entrar no Cepetezinho, o curso de introdução ao 

Método de Ator de Antunes Filho, seria iniciado, no ano de 2004, em setembro, no Sesc 

Consolação, em São Paulo. Ao colocar em prática minha intenção passei por uma longa 

jornada. Mais de 700 pessoas tiveram a ideia de se inscrever no Cepetezinho naquele ano e 

ultrapassei a primeira etapa por pura obra do acaso: 300 pessoas foram sorteadas para passar 

para a segunda fase do processo de admissão, eu entre elas. Então vieram as entrevistas com 

os nossos futuros professores
31

 e aqueles que foram aprovados se reuniram em duplas para 

apresentar cenas de um minuto, uma de texto clássico e outra de contemporâneo, para o 

Antunes. Finalmente foram selecionados vinte atores para serem iniciados no método durante 

três meses e meio.  

Sobre os processos de seleção de ator realizados por Antunes, Milaré (2010, p. 61) 

afirma que desde os anos 1970 o diretor não procura por talentos desenvolvidos, mas sim por 

potencialidades: “o propósito de Antunes era formar o novo intérprete; usar a matéria bruta, a 

potencialidade, para pesquisar novos meios. Trabalho que exigia a entrega dos participantes e 

nada de autopiedade nem sentimentalismo. Isso já se anunciava nas suas atitudes durante os 

testes”. Para ilustrar o procedimento de Antunes, Milaré traz o depoimento do ator Arciso 

Andreoni sobre sua admissão no CPT (naquela época, “Centro Teatral de Pesquisas”, 

desenvolvido ainda no Theatro São Pedro), em 1979: 

 

Fui de chapéu de palha, pra fazer o Guimarães Rosa, e não sabia nada de 

nada. Tentei dizer o texto, e não entendia por que o Antunes começou a 

falar, a falar, e a dizer está uma merda, uma bosta, que porcaria, tira o 

chapéu, fica sentado, fica de pé... e eu não conseguia abrir a boca. Então ele 

perguntou se eu tinha preparado outra coisa. Respondi que sim, mas 

precisava de uma moça para as réplicas. Gritou para o Cassianinho Gabus 

Mendes, que era o seu assistente na época, trazer uma moça. Ele trouxe, mas 

a coitada estava terrivelmente nervosa. Tremia. E o estado dela me 

contaminou. Falei uns três segundos e ouvi o Antunes dizer que estava bom, 

podia sair. Fim de teste. Em seguida, outro candidato pediu-me que lhe desse 

as réplicas. Então, foi dando as réplicas que passei e fui admitido, não pelo 

teste propriamente dito. (ANDREONI apud MILARÉ, 2010, p. 60). 
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 Trechos do programa de mão de Prêt-à-Porter 6. 
31

 O Cepetezinho é ministrado por atores já experientes no método; no curso iniciado no final de 2004 os 

professores foram Arieta Corrêa, César Augusto, Emerson Danesi e Juliana Galdino. 
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Com o passar dos anos a postura de Antunes durante os testes se alterou, conforme se 

nota no depoimento de Milaré (2010, p. 62): 

 

Anos depois, assisti a testes e notei em Antunes uma postura diferente. 

Ficava à mesa com outras pessoas e falava pouco aos candidatos, sempre no 

sentido de orientá-los (quando começar, onde fazer, quando terminar). Os 

testes eram muito curtos. O que se explica pelo “olho clínico” de Antunes. A 

postura do candidato, sua maneira de andar, de falar, imediatamente 

comunicava algo positivo ou negativo ao diretor. Uma vez deixou o 

candidato – visivelmente fraco – demorar um pouco mais e sussurrou-me: 

“Não dá. Mas deixa ele fazer um pouco mais, pra não ficar chateado”. De 

todo modo, prevalecia na sala uma atmosfera “oficial”, aberta e acolhedora 

aos que chegavam, mas sem grande afetividade.  
 

 Minha experiência foi semelhante à descrita por Milaré acima, porém na sala estavam 

apenas Antunes, eu e minha parceira de cena. Foi um teste curtíssimo, realizamos as cenas 

que tínhamos preparado sem interrupção e ao final o diretor nos disse apenas “obrigado”, 

deixando-nos sem nenhuma noção de qual seria o nosso resultado. Junto com a alegria que 

senti quando dias depois soube que havia sido aprovada vieram os sentimentos de medo e 

ansiedade, que infelizmente me acompanharam durante todo o processo.  

A partir daí vivenciei uma avalanche de experiências e informações, e confesso que 

minha ansiedade misturada com o extremo rigor do método não permitiu olhar para os 

acontecimentos com muito discernimento no momento em que aconteciam. A pedagogia 

empregada pelos professores seguia a máxima de Antunes de que o ego do ator deve ser 

massacrado, e a autocomiseração e o sentimentalismo de cada um era posto à prova a todo o 

momento, com duras críticas às performances dos atores nos exercícios de corpo e de cenas 

de Prêt-à-Porter. Quanto mais eu temia o “massacre” mais me afastava de mim mesma, 

fortalecendo meu medo, ansiedade e, em última instância, meu próprio ego.  

Porém, se por um lado eu me debatia com os exercícios práticos, por outro, nas aulas 

teóricas, em que os Princípios do método eram abordados, eu vivenciava momentos de deleite 

e de identificação, reforçando meu sentimento de que aquele era o teatro que eu acreditava e 

que gostaria de fazer. Com a vivência percebi que essa aprendizagem seria impossível em três 

meses e meio, pois além de ser um tempo muito curto para qualquer formação do ofício de 

ator, o método de Antunes solicitava uma entrega profunda, treinos diários, perseverança, 

disposição para correr riscos, certa maturidade emocional e empatia com a pedagogia 

empregada. No meu caso talvez me faltassem doses maiores dos dois últimos requisitos, além 

de que minha intenção não era me formar atriz, mas aprender como se forma atores.  
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Ao vivenciar esse curto processo eu aprendi, entre outras coisas, que não existia uma 

“fórmula Antunes Filho”, que a questão da formação do ator era aprendizagem para uma vida 

toda, seja para o ator seja para o diretor de ator de teatro. Não saí do Cepetezinho sabendo 

como se faz uma cena de Prêt-à-Porter, como eu ingenuamente acreditava que poderia 

aprender quando me candidatei ao curso, mas posso dizer que conheci um pouco dos 

Princípios que regem essa prática. Princípios estes que transcendem um espetáculo e que 

estão relacionados com as bases do teatro antuniano, englobando questões práticas, filosóficas 

e éticas do fazer teatral. Sendo assim, apoiada em minha breve experiência e na bibliografia
32

 

sobre o tema, apresento a seguir os princípios do método de Antunes que dialogam com esta 

pesquisa. 

 

2.2.1 Princípios do Método Antuniano de Formação de Ator  

  

Ao analisar o sistema de formação de ator de Antunes Filho, Milaré toma o cuidado de 

não cristalizar o método, afirmando que “método é caminho” e que Antunes, sem seguir uma 

caminhada cega, fez caminho ao andar (MILARÉ, 2010, p. 23). É com a mesma atenção que 

apresento o percurso de Antunes e as bases fundantes de sua teoria e prática, sabendo que elas 

estão e estarão sempre em mutação, afinal a transformação tanto do caminho quanto do 

caminhante é a proposição fundamental desse sistema: “o método propõe que primeiro se 

transforme o ator, o ser humano, para que depois a transformação se manifeste em cena, 

gerando novas formas estéticas. Arte e vida estão imbricadas. Não são a mesma coisa, mas se 

espelham e se condicionam mutuamente” (MILARÉ, 2010, p. 25).  

Portanto o primeiro trabalho é do ator sobre si mesmo. Nas palavras de Antunes: “[o 

ator] não poderá ser artista e cidadão enquanto não for indivíduo. Tem que haver o indivíduo, 

formado, para se tornar o cidadão, e o cidadão se tornar o artista” (ANTUNES apud 

DELGADO; HERITAGE, 1999, p. 156). Suas palavras se assemelham às de Stanislavski 

(1982, p. 133): “parece que não podemos fugir a uma transformação completa se quisermos 

adaptar-nos às exigências da nossa arte”; ou ainda: “se soubessem como é importante o 

processo de estudar-se a si próprio!” (STANISLAVSKI, 1982, p. 155). As semelhanças entre 

o mestre russo e o brasileiro não cessam por aí, segundo Milaré (2010, p. 26) “o método 

Antunes Filho procede do método Stanislavski, sem qualquer dúvida”.  
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 O jornalista, crítico e pesquisador de teatro Sebastião Milaré é uma das principais referências nos estudos da 

obra de Antunes Filho. Sobre a questão do método destaco “Hierofania: o teatro segundo Antunes Filho” 

(MILARÉ, Sebastião. São Paulo: Edições Sesc SP, 2010). 
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Por outro lado, pode-se dizer que Stanislavski está presente na obra de muitos dos 

artistas-pedagogos que se debruçam sobre a arte do ator. Renato Ferracini (2013, p. 69) afirma 

que o mestre russo influenciou toda uma geração de artistas cênicos, independentemente da 

estética adotada, e ressalta que seus ensinamentos servem a todos desde que sejam 

contextualizados ao momento presente: “ser fiel ao grande mestre Stanislavski, como 

discípulos que todos somos, é a possibilidade de atualizar um pensamento da arte do ator que 

dialogue e gere fluxos de criação conceitual em nossa época, da nossa época, para nossa 

época”. 

Antunes comunga da necessidade de adequação ao momento histórico para que uma 

reflexão sobre a arte do ator seja realizada: “(...) estamos numa era, num século depois do 

Stanislavski. E o mundo mudou. Então eu não posso mais adotar certas coisas de Stanislavski 

que já estão superadas dentro do universo mental do ser humano” (ANTUNES apud 

DELGADO; HERITAGE, 1999, p. 158). Dessa forma afirma que seu trabalho se refere a um 

“método pós-stanislavskiano” de formação de ator: 

 

Eu estou me importando com o método pós-stanislavskiano para poder 

chegar ao ator. Já não é dentro do positivismo, do racionalismo, do 

cartesianismo, porque é nisso que entrou a nova física para nos ajudar, a 

nova física veio para dar endosso para que pudéssemos utilizar toda uma 

filosofia oriental. E usar principalmente essas coisas das probabilidades, do 

estatístico, o princípio da incerteza, tudo isso, que arrebentou com 

Stanislavski e seus objetivos. (ANTUNES apud DELGADO; HERITAGE, 

1999, p. 158). 
 

 É importante ressaltar que embora Ferracini e Antunes concordem com a necessidade 

de atualização do método de Stanislavski, cada um aborda os ensinamentos do mestre russo 

por meio de referências diversas. Se em seu tempo Stanislavski buscou apoio na psicanálise 

para compreender o papel do subconsciente no processo de criação artística
33

, referindo-se ao 

inconsciente pessoal e não coletivo, na atualidade, Antunes recorre principalmente à 

psicologia analítica de Jung enquanto Ferracini elege a filosofia contemporânea, sobretudo 

Deleuze, para refletir sobre a arte do ator.  

 Cabe, porém, fazer um parêntese sobre as proposições de Stanislavski: apesar de ele 

estar inserido em um contexto histórico fortemente influenciado pelo referencial freudiano, há 

pistas de que seu método vislumbrava uma possibilidade de atuação transcendente às questões 
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 De acordo com Lima, a psicanálise freudiana investigava os processos criativos geradores da obra de arte a 

partir do “material de lembranças e impressões no qual o autor baseou a obra, e os métodos e processos pelos 

quais converteu esse material em obra de arte” (FREUD apud LIMA, 2009, p. 72). A obra de arte seria assim um 

produto psíquico resultante de uma deformação do material inconsciente, fruto de fantasias e desejos infantis 

reprimidos. 
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do indivíduo. Diz Stanislavski (1982, p. 71): “Todo aquele que é deveras um artista deseja 

criar em seu íntimo uma outra vida, mais profunda, mais interessante, do que aquela que 

realmente o cerca”. Para Mark Olsen (2004) a preocupação com o desenvolvimento espiritual 

do ator caracteriza o mestre russo como um “realista místico” e seu método como análogo às 

jornadas de iniciação espiritual. Stanislavski utiliza a terminologia eu sou para se referir ao 

estado ideal do ator
34

, obtido por meio de um constante exercício de coragem e de abandono 

das tensões, o que, segundo Olsen, é a forma como a maioria das religiões traduz o estado de 

graça: “Eu sou é a presença do estado de graça referido, exatamente no mesmo contexto, 

pelos budistas, hindus, sufis, cabalistas, cristãos – realmente por todas as religiões” (OLSEN, 

2004, p. 27, grifo do autor). Apesar disso, Stanislavski não utiliza a concepção de 

inconsciente coletivo conforme abordada por Jung e adotada por Antunes em seu método. 

Como nosso tempo é caracterizado pela multiplicidade, as referências teóricas dos 

artistas contemporâneos se misturam, ora se aproximando mais de um autor ora se 

distanciando do mesmo, tomando aquilo que lhe parece pertinente e refutando aquilo que não 

lhe interessa, cruzando teorias de diversas áreas e criando novas possibilidades de 

conhecimento. Para Ferracini (2013, p. 69), quando o teatro pensa seu fazer utilizando 

conceitos liminares de outras disciplinas, ações de desterritorialização e reterritorialização de 

conceitos sobre a arte do ator podem ser geradas, “como fluxos de uma reflexão que se recria 

e não como molaridades universais essenciais ou fixas”. 

É dessa forma que na atualidade Antunes se aproxima das proposições de Stanislavski: 

não de uma forma purista e engessada, mas atualizando conceitos que lhe interessam e 

cruzando com outros que à primeira vista podem parecer até contraditórios, como a fusão de 

princípios stanislavskianos e brechtianos. Entretanto nem sempre foi assim. No início de sua 

carreira Antunes adotou o sistema de Stanislavski de maneira mais ampla, trabalhando até 

mesmo com o conceito de memória emotiva
35

, das ações físicas como recurso para a busca da 
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 Diz Stalislavski (1982, p. 300, grifo do autor): “Tenham a maior ousadia ao se descartarem do máximo de 

tensão que puderem. (...) Seu próprio estado físico e espiritual lhe dirá o que é certo. Você sentirá melhor o que é 

verdadeiro e normal quando chegar ao estado que chamamos de eu sou”. Ou ainda: “(...) estado do eu sou, é o 

ponto em que eu começo a me sentir dentro dos acontecimentos” (STANISLAVSKI, 2003, p. 43, grifo do autor). 
35

 De acordo com Stanislavski (1982, p. 187), “o tipo de memória que faz com que você reviva as sensações que 

teve outrora (...) é o que chamamos de memória das emoções ou memória emotiva. Do mesmo modo que a sua 

memória visual pode reconstruir uma imagem interior de alguma coisa, pessoa ou lugar esquecido, assim 

também a sua memória emotiva pode evocar sentimentos que você já experimentou”.  Para Stanislavski quanto 

mais ampla for a memória emocional do ator, maior será seu material para a criatividade interior. 
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verdade
36

 cênica e da análise do texto
37

 como meio de pesquisa do personagem e das 

situações dramáticas (MILARÉ, 2010, p. 31).  

 Entretanto desde os anos 1960 Antunes busca superar o realismo stanislavskiano, 

ainda que conectado à estética realista, e o conceito que mais se distanciou da origem foi o da 

memória emotiva: para Antunes o ator nunca deve utilizar a própria emoção como matéria-

prima, afirmando que a emoção deve ser construída. Assim, o estado de atuação que Antunes 

persegue aproxima-se do conceito de afastamento de Brecht. Porém, enquanto para Brecht o 

afastamento significava colocar o ator em posição de crítico do personagem e da situação 

cênica, em Antunes a proposta é que o ator crie um espaço entre ele e o personagem: “é nesse 

espaço que estão todos os elementos e instrumentos criativos para que o ator possa desenhar o 

personagem no seu próprio corpo” (MILARÉ, 2010, p. 33, grifo do autor).  

 Desta forma Antunes tanto se aproxima quanto se afasta de Stanislavski e de Brecht: 

porém, se o mestre russo operava dentro da perspectiva da psicanálise e de uma visão 

cartesiana de mundo e o alemão desenvolvia uma poética fundada no materialismo dialético 

para a compreensão crítica do mecanismo da realidade, Antunes elabora a realidade pelo 

ponto de vista zen-budista, ou seja, imaginando o universo em fluxo contínuo, em que 

passado, presente e futuro não passam de abstrações. O encenador brasileiro busca 

compreender a realidade como um sistema cósmico, por meio de ferramentas da teoria 

quântica, a qual exige um pensamento e uma linguagem não linear.  

 

A teoria quântica força-nos a encarar o Universo não sob a forma de uma 

coleção de objetos físicos, mas sob a forma de uma complexa teia de 

relações entre as diferentes partes de um todo unificado. Essa, entretanto, é a 

forma pela qual os místicos orientais expressaram sua experiência em 

palavras quase idênticas às utilizadas pelos físicos atômicos. (CAPRA apud 

MILARÉ, 2010, p. 130). 
 

Da teoria quântica Antunes incorpora três princípios fundamentais: o da 

probabilidade, que propõe a indeterminação como lei física em oposição ao determinismo da 

física clássica; o da incerteza, que constata a impossibilidade de medir com exatidão o elétron 

uma vez que ele interage com o observador; e o da complementaridade que estabelece a 
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 “A verdade em cena é tudo aquilo em que podemos crer com sinceridade, tanto em nós mesmos como em 

nossos colegas” (STANISLAVSKI, 1982, p. 153). Segundo o mestre russo a verdade cênica tem origem no 

plano da ficção imaginativa e artística e o ator deve se empenhar em alcançar “a realidade da vida interior de um 

espírito humano em um papel e a fé nessa realidade” (Ibid., loc. cit.).  
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 Para Stanislavski a análise é um meio de o ator conhecer melhor seu papel e familiarizar-se com a peça toda a 

partir das suas partes. Essa análise não se relaciona com uma abordagem intelectual, mas sim através do 

sentimento, com o objetivo de penetrar no subconsciente: “que a nossa criatividade intuitiva, inconsciente, seja 

posta em ação com o auxílio de um trabalho preparatório consciente. Por meio do consciente, atingir o 

inconsciente – eis o lema de nossa arte e de nossa técnica” (Id., 2003, p. 27). 



37 

 

necessidade de duas linguagens referentes a dois tipos de pensamento (clássico e quântico) e 

aos níveis de realidade, sem que estes sejam contraditórios. Na prática cênica os princípios de 

probabilidade e incerteza auxiliam o ator a fugir do raciocínio pragmático, privilegiando a 

indeterminação e não a causalidade. O objetivo é romper com as defesas e os 

condicionamentos do ator acerca de uma visão de mundo antecipadamente convencionada 

como verdadeira. Já o princípio de complementaridade está presente em toda a proposta 

antuniana, uma vez que ela se apoia na utilização complementar de teorias aparentemente 

opostas.  

Durante o processo de construção de personagem o ator de Antunes tanto recorre à 

análise do texto à maneira stanislavskiana (com o estudo minucioso da obra e de cada 

personagem) quanto à improvisação conduzida por estímulos, na qual o ator age não por 

trajetos ou conceitos predeterminados, mas pela circulação energética que ocorre no momento 

presente, ou seja, o ator tem tudo programado, mas não pensa nisso. Assim a atuação acontece 

“de fora para dentro” e, ao mesmo tempo, “de dentro para fora”. De acordo com Milaré, além 

de transitar por duas linguagens psicológicas opostas, Antunes também utiliza dois 

paradigmas estéticos contraditórios: 

  

A base do primeiro é o realismo que busca reproduzir a realidade comum; o 

segundo invade uma realidade superior, onde as coisas são e não são a um só 

tempo e atualizam-se gestos primais, signos que transcendem a história do 

indivíduo e o contextualizam no imaginário coletivo. (MILARÉ, 2010, p. 

135). 

 

Nota-se, portanto, que apesar de Antunes recorrer à psicologia do indivíduo, a base de 

sua poética encontra-se na ideia de arquétipos
38

 e inconsciente coletivo
39

. Desta forma o 

encenador inclui em seu trabalho o estudo sobre os mitos de Mircea Eliade e sobre a 

psicologia junguiana, ampliando o referencial teórico na intenção de estabelecer uma 

encenação metafísica: 
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 “O conceito de arquétipo... deriva da observação reiterada de que os mitos e os contos da literatura universal 

encerram temas bem definidos que reaparecem sempre e por toda parte. (...) Os arquétipos não têm conteúdo 

determinado; eles só são determinados em sua forma e assim mesmo em grau limitado. Uma imagem primordial 

só tem um conteúdo determinado a partir do momento em que se torna consciente e é, portanto, preenchida pelo 

material da experiência consciente. (...) As representações não são herdadas; apenas suas formas o são.” (JUNG, 

2006, p. 484-485, grifo do autor). 
39

 “(...) Encontramos também no inconsciente propriedades que não foram adquiridas individualmente; foram 

herdadas, assim como os instintos e os impulsos que levam à execução de ações comandadas por uma 

necessidade, mas não por uma motivação consciente... (Nesta camada “mais profunda” da psique encontramos 

os arquétipos). Os instintos e os arquétipos constituem, juntos, o inconsciente coletivo. Eu o chamo coletivo 

porque, ao contrário do inconsciente pessoal, não éconstituído de conteúdos individuais, mais ou menos únicos e 

que não se repetem, mas de conteúdos que são universais e aparecem regularmente”. (Ibid., p. 488-489). 



38 

 

Por mais que o homem moderno, histórico, iluminista tente sufocar os 

arquétipos, os modelos primais, escudando-se na lógica, na razão e na 

ciência, eles permaneceram atuantes no cotidiano. Está aí o fundamento da 

psicologia junguiana. E também o fundamento do teatro de Antunes Filho, 

que encontrou em Jung e Eliade o necessário suporte para demolir as 

estruturas cartesianas, que eram um permanente estorvo ao desenvolvimento 

da sua linguagem e contra as quais sempre reagiu. (MILARÉ, 2010, p. 71). 
 

Para além da encenação, Antunes destaca em seu método de formação uma questão 

fundamental da psicologia analítica: a necessidade de ativar o processo de individuação
40

 do 

ator. Segundo Jung (2006, p. 490, grifo do autor), pode-se “traduzir a palavra individuação 

por realização de si-mesmo, realização do si-mesmo”, isto é, realizar o si-mesmo ou self 

significa atingir o arquétipo central da ordem, da totalidade do homem. Cabe ressaltar que o 

si-mesmo não deve ser confundido com um eu pessoal, pois desta forma não passaria de 

egocentrismo: “o si-mesmo, no entanto, compreende infinitamente mais do que um simples 

eu... A individuação não exclui o universo, ela o inclui” (JUNG, 2006, p. 490). 

Na reflexão de Maroni (1998, p. 115) acerca da proposta de Jung, a autora afirma que, 

ao estimular o desenvolvimento de uma unidade autônoma, o processo de individuação 

emancipa o indivíduo das regras coletivas baseadas em pressupostos universais, estimulando 

o respeito a uma lei pessoal. Como consequência, Jung negou uma “ontologia da unidade” em 

favor de uma “ontologia do múltiplo” e de “uma ética baseada na imanência e na 

singularidade”: 

 

Com isso, Jung pôde levar às últimas consequências a noção de diversidade 

entre os homens e o apelo à diferenciação. Do ponto de vista psicológico, ou 

seja, do indivíduo, a igualdade é a inconsciência: os indivíduos são iguais 

somente na medida de que são inconscientes, isto é, inconscientes de suas 

diferenças reais e quanto mais se é inconsciente, tanto mais se age em 

conformidade com os cânones gerais do comportamento psíquico. 

(MARONI, 1998, p. 115). 
 

Assim como Jung, Antunes tanto está interessado na formação de um homem tanto 

consciente quanto singular: “[se o ator] não tiver consciência ele não saberá o que é liberdade, 

e se ele não souber o que é liberdade ele jamais será artista” (ANTUNES apud DELGADO; 

HERITAGE, 1999, p. 163). Para tanto, o encenador procura desconstruir padrões 

estereotipados no comportamento do ator por meio de exercícios físicos e de formação 

intelectual. Pode-se dizer que o objetivo final é buscar a totalidade do homem, tocando na 
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 “A individuação significa tender a tornar-se um ser realmente individual; na medida em que entendemos por 

individualidade a forma de nossa unicidade, a mais íntima, nossa unicidade última e irrevogável; trata-se da 

realização de seu si mesmo, no que tem de mais pessoal e de mais rebelde a toda comparação”. (JUNG, 2006, p. 

490, grifo do autor). 
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psique consciente e na inconsciente, constituindo no ator uma personalidade mais ampla; o 

processo de individuação é um princípio básico e fundamental em seu método. Nas palavras 

de Antunes Filho: 

 

(...) Primeiro o homem, depois o teatro. Ou não. Eu acho que para quem é 

budista o teatro é uma forma de conhecimento extraordinária. É uma forma 

de individuação. O teatro, para mim, é a forma mais rica de individuação. 

Porque você lida com o seu eu e com o eu de todo mundo, de todos os seres, 

imaginários ou não. Você vive qualquer época, qualquer caráter, qualquer 

coisa. O teatro, na verdade, é um grande playground. Você se diverte 

aprendendo a ter consciência plena das coisas. (ANTUNES apud MILARÉ, 

2010, p. 335, grifo do autor). 
 

Todavia isso não significa que Antunes abra mão de um rigor técnico e de exercícios 

específicos, ao contrário: “eu procuro dar cultura, procuro a base técnica, se não tiver técnica 

a pessoa não vai sair do lugar. A técnica é conhecimento, a técnica é cultura. Não é para se 

tornar escravo da técnica, é para a técnica se tornar um instrumento para o seu trabalho, para a 

sua liberdade” (ANTUNES apud DELGADO; HERITAGE, 1999, p. 155). Assim, o 

autoconhecimento não significa uma abstração, inclui o corpo e sua dinâmica interna, como 

conhecimento do esqueleto, membranas, músculos, tendões, nervos. 

 Em seu método a técnica corporal busca preparar o corpo do ator para que ele possa 

responder aos estímulos de maneira imediata, sem mediações e interferências racionais ou 

emocionais. O objetivo é atingir um “relaxamento ativo”, sem ansiedade ou tensões, mas com 

o corpo no eixo e de prontidão. Para que isso ocorra, a contenção da emoção é condição 

fundamental, como oberva Milaré (2010, p. 229) ao analisar o método antuniano: 

 

A emoção não pode ser a condutora do movimento, porque causa contrações 

musculares e sufoca o ator, impedindo-o de construir o personagem com 

verdade e arte. A emoção deve ser controlada pela sensibilidade e não pelo 

raciocínio lógico; se o controle for racional, a expressão dramática vai se 

refugiar no clichê, no estereótipo, perde todo o sentido.  
 

 Se o corpo está preparado, sem ansiedade, “afastado” das emoções pessoais e 

perturbadoras do ator, com a respiração correta, Antunes acredita que é possível sair da 

realidade cotidiana e transcender questões pessoais, permitindo uma alteração do modo como 

o ator percebe a si mesmo e o mundo. Ou seja, para se chegar ao imponderável e ao inefável, 

para se conquistar o espaço da intuição, é preciso partir de uma prática minuciosa, pois nesse 

sistema nada é creditado ao acaso. Desta forma a disciplina é uma questão basilar do método: 

 

As pessoas aí fora estão acostumadas a chegar tarde... a pessoa não vai. Aqui 

não: o tempo é precioso. Aqui não é caserna, aqui não é convento. Não é 

isso, mas temos que respeitar um ao outro. Existe até uma moral rígida do 
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grupo [porque] queremos passar a imagem de que o artista não é um 

marginal. De que o artista, realmente, é um cara importante, um cientista 

quase, que ele poderá dar muitos bens à comunidade. (...) Esse respeito eu 

solicito de cara. Outra coisa pela qual brigo muito é para descolonizar as 

cabeças. O ator que chega, que até aqui cumpria ordens, vai obedecer a esse 

princípio: tem que se descolonizar. Ele tem que saber que é um criador, um 

poeta, que não está aqui para marcar passo, apenas desfilar coisas. 

(ANTUNES apud MILARÉ, 2010, p. 87). 
 

 Portanto, o desenvolvimento da autonomia é essencial: o ator deve ser capaz de criar 

livremente, sem as mãos paternalistas de um professor ou diretor. Essa capacidade não pode 

ser ensinada nem aprendida, o ator deve conquistá-la e desenvolvê-la. Antunes oferece 

exercícios específicos e referenciais teóricos, isto é, orienta uma técnica e orienta livros, 

porém cabe ao ator tornar-se um criador, um artista de fato, que age por um compromisso 

ético, tendo como motivação a contribuição para uma sociedade melhor: 

 

No Brasil nós temos coisas tão fortes por lutar ainda: contra a fome, contra a 

miséria, contra tanta coisa que existe. Então é importante que nós tenhamos 

técnica, porque por trás da técnica nós temos uma ideologia de cidadania, de 

justiça social, de uma porção de outras coisas, de amor ao próximo. O que 

falta, acho que aos europeus, é uma ideologia, então eles têm a técnica como 

fim, e a técnica para nós brasileiros é um meio. (ANTUNES apud 

DELGADO; HERITAGE, 1999, p. 155). 
 

Não descreverei aqui os exercícios específicos da técnica
41

, uma vez que eles não se 

constituem como referencial da pesquisa prática. Porém, para encerrar a exposição sobre os 

Princípios que regem o sistema cabe destacar os demais autores e obras que compõem as 

fontes primárias daquilo que viria a se constituir como o método de Antunes Filho: Politzer – 

princípios fundamentais de Filosofia, de Guy Besse e Maurice Caveing; O teatro e seu duplo, 

de Antonin Artaud; Paradoxo sobre o comediante, de Diderot e A arte cavalheiresca do 

arqueiro zen, de Eugen Herrigel. 

De acordo com Milaré (2010), Antunes dispensa os conteúdos ideológicos de Besse e 

Caveing, tomando a obra como instrumental técnico para discussão das contradições e do 

movimento dialético do personagem, oferecendo subsídios para a compreensão do conflito 

dramático. Embora interesse ao encenador a discussão sobre a realidade, como já dito 

anteriormente, Antunes buscou transformar o realismo em veículo de dados metafísicos. 

Assim, encontra em Artaud um teórico capaz de sustentar sua busca por um teatro vinculado 

aos mitos primitivos, em que o elemento fundamental é o ator, o qual necessita de preparação, 

sobretudo para aprender a apoiar o corpo na respiração. De Diderot traz a definição do ator 
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 O estudo dos exercícios específicos do método antuniano pode ser encontrado em MILARÉ, 2010, p. 207 a 

335. 
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como “comediante”, transcendendo a função social do ator e o iluminando com questões 

humanas. Desta forma o trabalho do comediante consiste em imitar a natureza para que o 

espectador possa ver e entender a natureza humana sob outros ângulos; para tanto o ator deve 

se distanciar de sua emoção e desenvolver a capacidade de se ver, se ouvir, se julgar em cena, 

na hora mesmo em que atua. Como meio para atingir esse objetivo toma a obra de Herrigel 

como ferramenta, exemplificando a dificuldade do aprendizado que busca aprimorar a técnica 

para que se possa então transcendê-la, e a consequente necessidade de persistência na meta de 

alcançar ações espiritualizadas.  

A partir desse referencial, que ao longo da caminhada incluiu outros autores, 

sobretudo Jung e Eliade, que, como visto, tornaram-se suportes fundamentais, Antunes 

desenvolveu uma teoria singular. Apoiado no princípio quântico da complementaridade uniu 

princípios de diferentes escolas, a fim de explorar um método que abarcasse os múltiplos 

aspectos relacionados à formação do ator. Dessa forma Antunes Filho buscou fazer do 

espetáculo uma visão artística da realidade.  

 

2.2.2 Prêt-à-porter: o Ator como Senhor do Palco 

  

O Prêt-à-porter representa o resultado cênico da proposta de Antunes Filho para o 

ator. Por meio do falso naturalismo, em que o ator se apoia na sensibilidade da emoção e não 

na própria emoção, como acontece na técnica naturalista convencional, uma dupla de atores 

cria, escreve e dirige cenas totalmente possíveis, improvisando o tempo todo. O resultado é 

uma reflexão sobre o fazer teatral. Nas palavras de Antunes: “Prêt-à-porter é a busca de um 

novo tipo de teatro, um teatro da sensibilidade, no qual não existem mais certezas, 

estereótipos e macetes, mas onde cada um de seus criadores está ali com suas dúvidas, sua 

precariedade, com seus limites” (ANTUNES apud MILARÉ, 2010, p. 337). Assim, o Prêt-à-

porter traz a estética metafísica almejada pelo encenador, conforme atesta Milaré (2010, p. 

343): 

 

O que confere ao Prêt-à-porter fascínio – não pelo que os diálogos dizem, 

mas pelo que a cena sugere – é a qualidade bem lograda por Antunes Filho 

na sua busca de uma técnica para o ator. A encenação revela a 

transcendência da realidade objetiva e consequente invasão ao território 

metafísico. Percurso dramático que rompe as fronteiras da lógica formal e 

lança o espectador, aprisionado nas redes do vir a ser, ao plano das 

imanências, onde realmente ocorre o drama dos personagens – que está em 

permanente processo.  
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 Como dito anteriormente, para se alcançar esse tipo de atuação e encenação, é 

necessário um longo processo que inclui autoconhecimento, apreensão de técnicas corporais e 

assimilação de pressupostos teóricos. Para esta pesquisa, interessa ressaltar aqui um aspecto 

fundamental dessa proposta cênica: a construção do ator autor. 

 

De certa forma, a dramaturgia dos prêt-à-porter traz ao palco uma figura que 

o realismo moderno relegara aos bastidores: o autor. Era a esse lugar que ele 

deveria restringir-se, permanecendo invisível e em silêncio. A personagem, 

abandonada por seu criador, estava condenada a ser unicamente ela mesma. 

Nos prêt-à-porter o autor volta, investido de seu duplo, o ator, e juntos 

constroem e explicitam a complexidade da personagem, já que essas cenas 

são criadas por e para os atores que devem representá-las. (PITTA apud 

MILARÉ, 2010, p. 345). 
 

 Essa dramaturgia não é criada por meio de workshops sobre um tema ou uma obra, no 

Prêt-à-porter a dramaturgia se constrói com elementos da imaginação de cada um dos atores 

e da relação de um com outro: “se um dos intérpretes muda, mudará a dramaturgia e, ainda 

que se continue trabalhando o mesmo tema, a história fatalmente será outra. A escritura se faz 

em cena e não sobre o papel” (MILARÉ, 2010, p. 346).  

 No período em que frequentei o Cepetezinho a principal ferramenta utilizada pelo ator 

para a construção da dramaturgia da cena se encontrava no estudo do livro Introdução à 

retórica, de Olivier Reboul. Tomada como instrumento de trabalho para a elaboração do 

discurso, a retórica compreendia aspectos verbais e não verbais da cena, como a pesquisa das 

contradições humanas (quais as contradições do homem contemporâneo?) e os signos e 

símbolos utilizados (objetos e figurino, o desenho dos gestos do ator). A intenção era que o 

racional e o afetivo caminhassem juntos em prol do desenvolvimento de um argumento de 

persuasão, no sentido de convencer o público de que a cena era “real” e que os personagens 

apresentados, humanos. 

 Como estímulo à criação, nas aulas de Retórica oferecidas pelo Cepetezinho, os 

alunos-atores eram incentivados a pesquisar temas pessoais: “tudo o que se cria é pretexto 

para falar de algo essencial e importante. O que está te sensibilizando neste momento? O 

porquê da cena tem que estar completamente relacionado ao seu processo de individuação. Se 

não mexer nas feridas não tem cena”
42

. Portanto, tomando como referência minha experiência 

pessoal, posso afirmar que o exercício de criação das cenas de Prêt-à-porter leva o ator à 

exposição de um universo pessoal, dialogando com a ideia da dramaturgia como depoimento.  
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 Anotações realizadas pela pesquisadora durante aula ministrada por César Augusto e Emerson Danesi no 

Cepetezinho, em 24 de novembro de 2004. 
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Entretanto, segundo a proposição de Antunes, essa criação só pode acontecer em 

relação: é a relação entre um ator e outro que determina aquilo que é necessário dizer; em 

outras palavras: sem relação não há cena. Outro aspecto que vale relembrar é que apesar de 

os atores serem estimulados a calcarem o tema da cena em seus processos individuais em 

relação, o ator deve atuar afastado de si mesmo, isto é, sem se identificar com suas emoções, 

consciente de tudo o que acontece no momento cênico. Dessa forma, o ator antuniano está 

sempre atuando em um espaço de paradoxo: está “dentro” e “fora” ao mesmo tempo, com 

gestos cuidadosamente desenhados ao mesmo tempo em que deixa a sensação livre. Assim 

pode-se entender o porquê de se exigir um pensamento não linear para o ator. 

 Para o ator de Antunes, o afastamento significa ainda colocar-se à disposição daquilo 

que sua intuição está projetando a ele, pois por meio da prática do método o ator desenvolve 

um imaginário específico, isto é, uma imaginação transcendental, que guia as suas ações, o 

que Antunes denomina de vaga-lume. A tarefa do ator é se amoldar ao que o vaga-lume 

apresenta a ele; “o ator não precisa fazer nada: só colocar o corpo no ponto da entrega e... 

entregar-se” (MILARÉ, 2010, p. 256). Nas palavras do encenador: 

 

Na prática, há o afastamento. E o que é o afastamento senão você se afastar e 

permanecer afastado do laser que o vaga-lume projeta à sua frente, entre 

você e o interlocutor? E afastado você vai se amoldar àquilo. Não vai fazer o 

gesto, vai apenas se amoldar ao gesto, às atitudes e à fala daquilo que está 

moldado na sua frente. Na verdade, o ator está sempre recriando. Isso tudo 

pressupõe o ato de vontade e de aceitação da nova coisa. Você tem que 

aceitar e acreditar nessa nova coisa. (ANTUNES apud MILARÉ, 2010, p. 

323). 
 

Entendo que esse afastamento requisitado por Antunes dialoga com a função da 

máscara no método de Sue Morrison. A máscara também permite que o ator se distancie de si 

e crie um imaginário específico, exigindo que o ator deixe de lado possíveis racionalizações e 

aceite aquilo que se mostra a ele. Da mesma forma, penso que a construção da dramaturgia 

das cenas de Prêt-à-porter se assemelha à construção da mitologia pessoal
43

 do método 

Clown através da máscara: há a exposição de uma temática pessoal, porém essa exposição 

não acontece de forma direta, mas por meio de um personagem e de uma história que 

permitem o afastamento do ator de si mesmo. E se a criação da dramaturgia dos números de 

palhaço por meio do uso das máscaras acontece na relação entre ele e o público, nas cenas de 

Prêt-à-porter isso ocorre na relação entre um ator e outro. Em ambos os casos, temos que a 
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 A reflexão sobre a mitologia pessoal no método O clown através da máscara encontra-se no Apêndice A, pp. 
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criação do ator ocorre quando há um afastamento de si ao mesmo tempo em que há um 

profundo contato consigo, e que essa criação acontece em estado de relação. 

Finalmente, ressalto que dentre todos os aspectos abordados por Antunes para a 

formação do ator, um é fundamental para esta pesquisa: a ideia de que a aprendizagem do ator 

pode ser traduzida por colocar-se em processo de individuação. Dentre os conceitos 

utilizados, interessa especialmente o princípio de complementaridade, isto é, a utilização 

complementar de teorias aparentemente opostas. Entre as demais proposições relevantes para 

este trabalho, destaco o propósito da formação de um ator criador, autor e autônomo, a 

necessidade de uma disciplina rigorosa e a conexão do ator com a sociedade em que vive, por 

meio do compromisso ético de promover a transformação de si e do mundo. 

 

2.3 A TEATRALIDADE DO HUMANO DE ANTONIO JANUZELLI 

  

Primeiro dia de aula do Laboratório Dramático do Ator, disciplina criada e ministrada 

por Antonio Januzelli
44

, o Janô, no curso de Pós-Graduação em Artes da Universidade de São 

Paulo: sentamos todos no chão em círculo, Janô silenciosamente olha para algum ponto no 

centro do círculo, parece meditar. Nós, os alunos, aguardamos a aula “começar” e o que 

parecia um momento de concentração parece se alongar além da conta; alguns começam a se 

mexer enquanto o professor continua firme na sua postura, certa ansiedade ronda o círculo. 

Finalmente Janô muda o foco de sua concentração repousando o olhar nos olhos de algum 

aluno, sua expressão está séria, talvez “neutra” seria uma melhor definição, a respiração do 

círculo se adensa. Todos os alunos trocam um longo olhar com o mestre, espontaneamente os 

alunos também trocam olhares entre si; pensamentos, sensações, sentimentos habitam o 

espaço, mas ninguém diz nada. Quando o círculo se fecha e todos viram e foram vistos, vem a 

pergunta: “que exercícios transformam o homem em ator?”
45

. 

 Segundo Januzelli, o “perguntar-se”, sem querer ter respostas definitivas, é um dos 

exercícios recorrentes do Laboratório:  
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montagens, de O Porco, espetáculo indicado ao prêmio Shell (2005) na categoria ator (Henrique Schafer). 
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Teatro? Ator? Quem é essa figura que se transfigura? Um perguntar-se diário 

para que nada se cristalize. Uma síntese da experiência desse trabalho é 

expressa como: a existência de um caminho; a configuração de dois corpos; 

a ação de três centros; a vibração de uma escala. O caminho que leva o 

homem a tornar-se ator? A única pista que temos é que esse caminho é feito 

de exercícios. A charada é descobrir quais são os exercícios. E em que 

momento cada exercício. (JANUZELLI in PARDO, 2011, p. 326-327). 
 

 Na minha experiência com o Laboratório Dramático o primeiro exercício foi o 

laboratório do olhar – “me olhe para saber que eu existo”
46

 –, pois a conexão consigo é 

fundamental para o trabalho. “Começar essa percepção com o que se é, com o que eu sou. 

Observação perspicaz da nossa própria natureza e tendências, nos permitindo tomar contato 

direto com os fatos da nossa existência, diluindo as incertezas e decifrando-se a si mesmo e ao 

seu destino” (JANUZELLI, 1992, p. 38). Portanto, a preparação do ator no Laboratório 

Dramático parte do autoconhecimento, da mesma forma como acontece no método de 

Antunes Filho e de Sue Morrison.  

 A conexão com os princípios antunianos de formação de ator não cessam por aí: 

Januzelli também intenciona que o ator se transforme em uma “folha de papel em branco”
47

, 

onde qualquer mínima reação interior pode ser captada (JANUZELLI, 1992, p. 53); a arte do 

ator é vista como um exercício de despojamento e entrega, e o ritmo dramático como algo 

espiritual, jamais mecânico (JANUZELLI, 1992, p. 66); há a necessidade de o ator se libertar 

das suas tensões musculares (JANUZELLI, 1992, p. 63); supõe-se que para que o ator seja 

“outro” é preciso iniciar o trabalho com exercícios que o tornem “ele mesmo” (JANUZELLI, 

1992, p. 62), a experiência da aprendizagem pode ser traduzida como uma “alquimia da 

individuação” (JANUZELLI, 1984, p. 79); a meta primeira é “tangenciar a alma do homem” 

(JANUZELLI, 1984, p. 157); nessa jornada é imprescindível que haja método, rigor e 

disciplina (JANUZELLI, 1984, p. 155). 

Percebe-se que a proposta de Janô se aproxima da de Antunes, assim como se nota a 

presença de um mestre em comum nas duas proposições: Stanislavski. Outra referência que 

permeia ambas as propostas é a filosofia oriental, sendo que a obra A arte cavalheiresca do 

arqueiro zen
48

 é bibliografia fundamental nos dois métodos, assim como o “teatro da 
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 Transcrição da fala de Januzelli registrada em aula do Laboratório Dramático. São Paulo, ECA/USP, 28 de 

setembro de 2005. 
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 De acordo com Milaré (2010, p. 221), o método de Antunes Filho trata “de encontrar meios que possibilitem 

ao corpo se transformar numa página em branco”. 
48

 A arte cavalheiresca do arqueiro zen narra a experiência do filósofo alemão Eugen Herrigel na aprendizagem 

do tiro com o arco com o mestre zen Kenzo Awa, durante os anos em que viveu no Japão como professor da 

Universidade de Tohoku. Nessa jornada Herrigel busca alcançar o domínio técnico da prática, porém percebe 

que este é insuficiente, pois há a necessidade de transcender a técnica, convertendo-a em uma “arte sem arte”, ou 

seja, sem desprezar a habilidade e o preparo técnico é preciso desprender-se de si próprio, transcendendo os 
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crueldade” de Artaud. Todavia, além de outras referências teóricas dissonantes, há uma 

diferença fundamental nas duas propostas: enquanto Antunes defende que o ator deve 

transcender o ego a qualquer custo, desenvolvendo uma pedagogia do “sofrimento”, Janô opta 

por uma pedagogia amorosa e positiva, semelhante à conduta adotada por Sue Morrison. Diz 

Januzelli (1986, p. 7): “ser orientador em arte é uma atividade complexa, pois muitas vezes a 

rigidez de uma postura ou o ensino da técnica pela técnica – citando-os apenas como dois 

exemplos – podem ser agentes altamente destruidores de qualquer ânimo ou potencial 

criativo”. Diferentemente de Antunes, Janô preocupa-se com o caráter psicopedagógico 

envolvido no ofício de professores e diretores teatrais. 

 Para referenciar seu método, Januzelli apoia-se em quatro autores fundamentais: além 

de Stanislavski e Artaud, como citado anteriormente, Grotowski e Chaikin compõem seu 

quadro teórico. Para Januzelli, esses autores trazem importantes contribuições para a 

experiência de autoinvestigação do homem, destacando o fato de que suas propostas não se 

encontram no campo terapêutico, mas exclusivamente no dramático. 

 

A meta dessa atividade, endereçada ao ator de teatro, que no sistema 

Stanislavski é atingir o “oceano do subconsciente”, na proposta de Artaud é 

produzir a “metafísica em ação”, com Grotowski se destina ao 

“desnudamento do ator”, com Chaikin visa ao encontro do “espaço sem 

limites”, e que nas experiências que desenvolvo pretende conduzir o ator à 

“prontidão total”, é, em síntese, a eliminação de tudo o que obstrui os 

verdadeiros canais por onde flui o cósmico humano, isto é, o homem em sua 

plena individualidade, única e insubstituível, como senhor absoluto do poder 

de refletir e gerar um infinito de possibilidades de ser. (JANUZELLI, 1986, 

p. 7-8, grifo do autor). 
 

 Apesar de Januzelli não incluir as obras de Jung em seu referencial, pode-se relacionar 

a proposta do Laboratório Dramático com a ativação do processo de individuação do homem: 

“estamos detectando, assim como as experiências de Stanislavski, Grotowski, Chaikin e as 

bases de Artaud, os princípios da lição para atingir o si mesmo” (JANUZELLI, 1992, p. 19). 

Janô não conceitua o si mesmo, ou self, com definições junguianas, porém o significado que 

atribui ao termo é análogo. Diz Januzelli (1992, p. 18-19): “o si mesmo, que é o que determina 

cada ser humano, aquilo que é sua característica, sua natureza, sua essência; o si mesmo é o 

que conecta cada um com as demais fontes do existir. (...) O si mesmo é uma individualidade 

singular e uma universalidade”. E Jung (2006, p. 375): “A maior limitação do homem é o si 

mesmo. (...) É quando me torno consciente disso que me sinto ao mesmo tempo limitado e 

eterno. Tomando consciência do definitivo, de limitação, abre-se em mim a possibilidade de 

                                                                                                                                                                                              
limites do ego e alcançando o que Suzuki denomina de “intuição especial, que capta simultaneamente a 

totalidade e a individualidade de todas as coisas” (SUZUKI apud HERRIGEL, s/d, p. 10). 
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conscientizar também o infinito”. Cabe ressaltar que quando Jung fala de “limitação” não está 

se referindo ao indivíduo de forma pejorativa, mas identificando aquilo que faz do sujeito uma 

singularidade incomparável. 

 Todavia, o autor com quem Januzelli dialoga para se referir ao desenvolvimento do 

homem é, sobretudo, Gurdjieff; a proposta deste também pode ser relacionada à de Jung, pois 

ambos almejam a transcendência do indivíduo dos limites de sua própria individualidade. A 

relação entre as proposições de Gurdjieff e Jung para o desenvolvimento do ator pode ser 

encontrada no trabalho realizado pelo encenador Peter Brook, conforme afirma Bonfitto: 

 

Podemos dizer que a individuação no trabalho de Brook sobre a atuação 

pode ser relacionada com as formulações de Jung, de acordo com as quais o 

ser humano experencia um movimento que parte de seu ego em direção ao 

seu self; (...) e que a individuação foi trabalhada também através de 

procedimentos colocados em prática nos ensinamentos de Gurdjieff, de 

acordo com os quais o praticante pode atingir sua real individualidade. 

Apesar das implicações associadas com cada uma dessas abordagens, um 

denominador comum é presente em todas elas, que é o desenvolvimento 

humano. (BONFITTO, 2009, p. 176-177). 
 

 Tanto Januzelli quanto Brook ressaltam a importância do livro Fragmentos de um 

ensinamento desconhecido, em que o filósofo russo Ouspensky narra os ensinamentos 

transmitidos oralmente por Gurdjieff, no desenvolvimento de suas pesquisas sobre o trabalho 

do ator. No Laboratório Dramático do Ator, esse livro se constitui como bibliografia 

fundamental; importância menor não lhe é dada por Brook: 

 

Há muitos livros admiráveis que dão uma indicação do que esse ensinamento 

pode significar, e não cabe a mim tentar acrescentar mais palavras ao que 

cada um deve experimentar. Ele pareceu-me, desde o primeiro encontro, 

conter verdades essenciais, e hoje, mais de quarenta anos depois, ele ainda 

me parece da mesma forma. Uma escola de trabalho baseada em ideia 

esotéricas não é uma escola comum. Não se progride segundo as notas. Não 

é uma clínica, pois ninguém nunca é curado. Pela primeira vez uma 

realidade superior parecia estar em algum lugar do espaço. Gradual, dolorosa 

e maravilhosamente, vem-se descobrir onde ela está de verdade. (BROOK, 

2000, p. 100). 
 

 Alguma associação com a encenação metafísica proposta por Antunes não é mera 

coincidência; o filme Encontros com homens notáveis, dirigido por Brook, que apresenta o 

livro autobiográfico de Gurdjieff, constitui-se como filmografia fundamental do CPT. Nota-se 

assim como os fundamentos aos quais recorrem os mestres aqui citados encontram-se 

entrelaçados.  

Entre os ensinamentos de Gurdjieff que o Laboratório Dramático traz para a formação 

do ator, destaca-se a necessidade imperiosa de lembrar-se de si mesmo: “para se chegar a 



48 

 

observar-se verdadeiramente, é necessário, antes de tudo, lembrar-se de si mesmo” 

(OUSPENSKI, s/d, p. 142, grifo do autor). Nas palavras de Januzelli (1992, p. 62), “para ‘ser 

outro’, temos que iniciar os exercícios de nos tornarmos profundamente nós mesmos”; isto é, 

é preciso que o indivíduo tome consciência de si mesmo. Para tanto o homem necessita livrar-

se de sua identidade; ou, na definição junguiana, de sua persona
49

; ou ainda, para utilizar um 

jargão do teatro, é preciso que o indivíduo abandone seus clichês pessoais. Os ensinamentos 

de Gurdjieff dizem que: 

 

Cada homem tem um repertório definido de papeis que ele representa nas 

circunstâncias habituais. Tem um papel para cada espécie de circunstâncias 

em que ele se encontra habitualmente; mas, coloque-o em circunstâncias 

ligeiramente diferentes e ele será incapaz de descobrir o papel que esteja de 

acordo com elas e, por um breve instante, tornar-se-á ele mesmo. O estudo 

dos papeis que cada um representa é uma parte indispensável do 

conhecimento de si. (OUSPENSKI, s/d, p. 142, grifo do autor). 
 

 Brook conta que em sua aprendizagem espiritual indagou sua mestra, Jane Heap, que 

lhe transmitiu os ensinamentos de Gurdjieff, qual era o maior obstáculo para a sua 

compreensão verdadeira e ela lhe respondeu: “Peter” (BROOK, 2000, p. 100). Assim, 

paradoxalmente, para libertar-se de si, é preciso estabelecer um contato profundo consigo. 

Januzelli assume esse discurso afirmando que: 

 

A experiência de desalojar-se de si, desenvolvendo a capacidade de ser 

outro, de ser mil outros, está atrelada ao exercício da autoinvestigação em 

nível cirúrgico. Saber de si para saber do outro. Desmobilizando as personas 

musculares que se desenham ao longo dos anos produzidas por nossas 

defesas e fugas, recuperando nesse trajeto a porosidade necessária para a 

expressão transparente de nossos sentimentos e emoções. E essa 

transparência está diretamente ligada ao nosso humano profundo, que 

reclama respiros, muitas vezes abafados pelas nossas personalidades. 

(JANUZELLI in PRADO, 2011, p. 327, grifo do autor). 
 

 Dessa forma o ator trilha um percurso que parte da consciência extrema de sua 

individualidade rumo ao que Januzelli (1986, p. 8) denomina de ponto neutro, ou ponto zero 

elétrico, quando o ator transcende a consciência pessoal e adquire uma consciência cósmica. 

Portanto, aqui se revela o paradoxo com o qual o ator se defronta em sua jornada de 

aprendizagem: ser individual e universal ao mesmo tempo, ou, pessoal e impessoal.  
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 Segundo Jung (2006, p. 492), “a persona... é o sistema de adaptação ou a maneira por que se dá a comunicação 

com o mundo. Cada estado ou cada profissão, por exemplo, possui sua persona característica... O perigo está, no 
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Mais uma vez, a proposição encontra ecos no trabalho desenvolvido por Brook, 

conforme afirma Bonfitto (2009, p. 21, grifo do autor): “Brook decidiu investigar qualidades 

específicas que seriam produzidas pelo que denominou atuação impessoal”. Para esmiuçar 

essa questão, Bonfitto recorre à análise de Hunt e Reeves (apud BONFITTO, 2009, p. 21): “É 

importante tentar distinguir entre uma forma de expressão pessoal que é inútil e que busca 

somente a autossatisfação, e uma qualidade de expressão onde ser impessoal e ser 

verdadeiramente individual são uma única coisa”. Bonfitto (2009, p. 22) então conclui que 

“de acordo com Brook era necessário ao poeta que ele submetesse seu trabalho a um processo 

complexo que deveria envolver ao mesmo tempo o mais profundo envolvimento pessoal e a 

eliminação do que está mais superficialmente conectado com a sua identidade como sujeito”. 

O exercício fundamental para realizar essa tarefa é buscar a compreensão por meio da 

experiência. Januzelli, citando Gurdjieff, afirma que: “a compreensão advém da consciência 

de nossas experiências (voluntárias ou involuntárias), e da percepção delicada das 

manifestações automáticas do subconsciente e dos instintos, levando-nos aos fenômenos que 

se relacionam ao sentido e razão de ser da vida” (GURDJIEFF apud JANUZELLI, 1992, p. 

45). Recorrendo a uma analogia com a maneira como Brook interpreta os ensinamentos de 

Gurgjieff temos que: 

 

O que, em linguagem esotérica, é chamado de “o quarto caminho” não é nem 

o caminho da mortificação do corpo, nem o caminho da retirada do mundo, 

nem o caminho da alta investigação intelectual. É um termo que causou 

todas as possíveis gradações de incompreensão e distorção – e que requer 

apenas uma coisa: a compreensão. Isso significa uma compreensão 

consciente, conquistada de forma independente e que nega a credulidade – 

uma compreensão que não pode ser alcançada simplesmente por ideias, pela 

mente. Ela não pode ser descoberta na solidão, nem no estudo, nem no 

deserto, nem no eremitério, mas apenas através de um longo e paciente 

trabalho com outros, sob as condições quase impossíveis da vida cotidiana. 

(BROOK, 2000, p. 114-115). 
 

 O trabalho do ator, tanto para Brook quanto para Januzelli só se desenvolve pela 

prática e no interior de um grupo. Gurdjieff alerta que “um homem só não pode fazer nada” 

(OUSPENSKI, s/d, p. 255) e Januzelli ressalta a necessidade do trabalho coletivo no teatro: 

“devemos aprimorar-nos no entendimento e na prática de dinâmicas de grupo. Fortalecer os 

laços de uma equipe de trabalho. É a dinâmica e responsabilidade do conjunto que produzirão 

ou não resultados satisfatórios, que dão prazer e estímulo” (JANUZELLI, 1992, p. 97). 

 Por fim, pode-se perguntar qual a razão para que o homem passe pelo processo de 

autoinvestigação; na busca de respostas pode-se estabelecer um paralelo entre as metas do 
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trabalho para Jung, Gurdjieff, Brook e Januzelli, assim como a ética que permeia suas ações. 

Diz Jung: 

 

Poder-se-ia perguntar aqui por que é tão desejável que um homem se 

individue. Eu acrescentaria que não só é desejável como também é 

absolutamente necessário que o seja. Caso contrário, sua fusão com os outros 

o levaria a situações e ações que o poriam em desarmonia consigo mesmo. 

Dos estados de mistura inconsciente e de indiferenciação brotam compulsões 

e ações que se opõem àquilo que se é realmente. Dessa forma, o homem não 

pode sentir-se unido consigo mesmo, nem poderá aceitar uma 

responsabilidade. Sentir-se-á numa condição degradante, carente de 

liberdade e de ética. (JUNG, 2008, p. 373). 
 

 Por outro lado, Jung afirma que: 

 

Quanto mais conscientes nos tornarmos de nós mesmos através do 

autoconhecimento, atuando consequentemente, tanto mais se reduzirá a 

camada do inconsciente pessoal que recobre o inconsciente coletivo. Dessa 

forma vai emergindo uma consciência livre do mundo mesquinho, suscetível 

e pessoal do eu, aberta para a livre participação de um mundo mais amplo de 

interesses objetivos. Essa consciência ampliada não é mais aquele novelo 

egoísta de desejos, temores, esperanças e ambições de caráter pessoal, que 

sempre deve ser compensado ou corrigido por contratendências 

inconscientes; tornar-se-á uma função de relação com o mundo de objetos, 

colocando o indivíduo numa comunhão incondicional, obrigatória e 

indissolúvel com o mundo. (...) É então que podemos constatar que o 

inconsciente produz conteúdos válidos, não só para o indivíduo, mas para os 

outros: para muitos e talvez para todos. (JUNG, 2008, p. 53-54). 
 

 Portanto a investigação de Jung contribui para o desenvolvimento de homens 

comprometidos com a sociedade em que vivem, alertando para o fato de que se o indivíduo 

está distante de si mesmo é impossível agir com liberdade e ética. Jung (2008, p. 101) afirma 

ainda que a individuação permite que o homem se liberte de “ilusões perturbadoras que nos 

falsificam, assim como às nossas relações com os outros, tornando ambas irreais”. Em última 

instância a individuação auxilia o homem na tarefa de suportar a si mesmo, tornando-o 

responsável por seus atos.  

A descoberta da meta, tanto pessoal quanto coletiva, pode nem sempre ser clara. 

Brook (2000, p. 112) conta como se equivocou no início de seus estudos sobre a proposta de 

Gurdjieff: “no começo de minha relação com a minha professora, Jane perguntou-me qual 

poderia ser o maior objetivo da vida, respondi imediatamente: ‘A felicidade!’ Ela então me 

olhou com desagrado e compaixão, mas não disse sequer uma palavra”. Essa reação se 

explica pela maneira enfática como Gurdjieff aborda a meta do homem: 

 

Liberdade, liberação. Essa deve ser a meta do homem. Tornar-se livre, 

escapar à servidão – eis aquilo por que um homem deveria lutar assim que se 
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torne, por pouco que seja, consciente de sua situação. Para ele, é a única 

saída, pois nada mais é possível, enquanto permanecer escravo, interior e 

exteriormente. Mas não pode deixar de ser escravo exteriormente enquanto 

permanecer escravo interiormente. Por isso, para se tornar livre, deve 

conquistar a liberdade interior. A primeira razão da escravidão do homem é 

sua ignorância e, acima de tudo, sua ignorância de si mesmo. Sem o 

conhecimento de si, sem a compreensão do andamento e das funções de sua 

máquina, o homem não pode ser livre, não pode se governar e ficará sempre 

escravo e joguete das forças que agem nele. É por isso que, nos 

ensinamentos antigos, a primeira exigência feita àquele que entrava no 

caminho da libertação era Conhece-te a ti mesmo. 

(GURDJIEFF apud OUSPENSKY, s/d, p. 126-127, grifo do autor). 
 

 Ao assumir a premissa socrática, Gurdjieff ressalta a necessidade de o homem 

conhecer a si mesmo em sua plenitude, todavia essa investigação não exclui o universo, ela o 

inclui: “o estudo do homem deve desenvolver-se paralelamente ao estudo do mundo e o 

estudo do mundo, paralelamente ao estudo do homem. As leis são as mesmas em toda parte, 

tanto no mundo como no homem” (OUSPENSKI, s/d, p. 146). Pode-se dizer que o 

desenvolvimento do homem está relacionado com o desenvolvimento do mundo. 

A concepção de “teatro sagrado”, de Brook, também prevê experiências que tragam à 

tona outros mundos, além dos quais estamos habituados: “o essencial é admitir a existência de 

um mundo invisível que é preciso tornar visível” (BROOK, 2002, p. 49), para isso que todos 

os esforços do elenco e da equipe são dirigidos. Segundo o encenador, o evento teatral é capaz 

de materializar experiências sociais, utópicas ou mitológicas por meio do encontro com o 

público: 

 

Experiências utópicas que nunca veremos durante nossas vidas podem 

tornar-se reais dentro do breve espaço de tempo de um espetáculo, e 

submundos dos quais ninguém retornaria podem ser visitados com 

segurança. Junto com o público, podemos criar modelos temporários que nos 

relembrem as possibilidades que constantemente ignoramos. Um espetáculo 

tem o poder de transformar as palavras sobre uma vida melhor em uma 

experiência direta e, desse modo, ele pode ser um poderoso antídoto contra o 

desespero. Há apenas um teste: os espectadores deixam a casa de espetáculos 

com um pouco mais de coragem, de força, do que no momento em que 

chegaram? Se a resposta for sim, estão a comida é saudável. (BROOK, 2000, 

p. 196-197). 
 

Nota-se que, para Brook, o exercício teatral transcende vontades e desejos pessoais e 

se constituiu como um compromisso de compartilhamento de experiências com o outro, 

sempre na intenção de que esse encontro gere ações positivas. 

Finalmente, Januzelli afirma a que o Laboratório Dramático se propõe: 

 

O objetivo mais amplo dessa empreitada é ser uma contribuição para 

reconduzir o teatro, a partir do seu átomo gerador - o ator, cercado das 
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condições mínimas exigidas por esse ofício -, à condição de agente sólido e 

perene de transformações dentro da coletividade humana, tendo como meta 

primeira: 

tangenciar a alma do homem, 

seja ele ator ou espectador, sem o que, nada feito! 

(JANUZELLI, 1986, p. 86, grifo do autor). 

 

Segundo Januzelli (1992, p. 48), no Laboratório Dramático “não se pretende fazer algo 

diferente, original, mas sim algo tocante que, sensibilizando, ajude a transformar quem faz e 

quem observa”. Da mesma forma como Brook, Januzelli (1992, p. 46) faz da prática cênica 

uma possibilidade de (re)criação de si e de mundos: “temos a arte dramática como uma 

prática de reencontro, de encontrar novamente a nós mesmos, tocar a essência das coisas, um 

exercício de detonar mundos, ir além da superfície de querer estar no palco, se mostrar”. 

Tanto as metas quanto a ética que regem a ação de todos são semelhantes: promover o 

desenvolvimento do homem, tanto no âmbito individual quanto coletivo. Da mesma forma 

pode-se dizer que esses objetivos se encontram nas propostas de Antunes e Morrison: espera-

se que o teatro seja um instrumento de transformação, tanto para o ator quanto para a plateia. 

No Laboratório Dramático, o exercício da arte teatral é visto, enfim, como “um exercício de 

afirmação da vida” (JANUZELLI, 1992, p. 47). 

 

2.3.1 O Laboratório Dramático do Ator: Exercícios  

 

O Laboratório Dramático, de Antonio Januzelli, está fundamentado em três eixos 

essenciais: o jogo, a improvisação e os exercícios específicos. O jogo é fundamentado pela 

perspectiva de Huizinga, destacando-o como uma atividade lúdica e geradora de cultura. 

Januzelli o aproxima da teoria de Winnicott, ressaltando a característica do brincar presente 

no jogo, imprescindível ao desenvolvimento do homem: “é no brincar, e talvez apenas no 

brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, frui sua liberdade de criação e utiliza sua 

personalidade integral: e é somente sendo criativo que ele descobre o eu” (JANUZELLI, 

1986, p. 57, grifo do autor).  

Teoricamente a improvisação está apoiada nos estudos de Hodgson e Richards; Sandra 

Chacra; e Viola Spolin. As considerações desses autores não funcionam como “manuais”, 

mas sim como Princípios que regem a improvisação no Laboratório, a qual intenciona “a 

liberação mental, corporal e imaginativa do indivíduo”; o desenvolvimento da capacidade de 

“expressão dos pensamentos de forma concisa e ordenada” e “a compreensão da 

independência e da interdependência nas relações humanas” (JANUZELLI, 1986, p. 65). 
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Também se espera que a improvisação desperte no ator a capacidade de atuar no momento 

presente, buscando outras formas de relação consigo, com o outro e com o ambiente. Januzelli 

faz uma distinção entre a improvisação “livre” e a “elaborada”, quando há um 

aprofundamento do material surgido em uma prática inicial. Ambas podem acontecer com ou 

sem fala, com ou sem combinação prévia, com ou sem tempo determinado de duração, por 

meio de uma estética realista ou não realista. 

Os exercícios específicos são aqueles que não se enquadram nem na área do jogo nem 

da improvisação; são criados pelo orientador com a intenção de suprir a demanda particular 

de um grupo de alunos-atores. Cabe destacar que a aprendizagem do ator, no Laboratório de 

Januzelli, não parte de elucubrações ou devaneios mentais, mas sim, do corpo:  

 

É essencial que tudo venha do corpo e através dele, desenvolvendo-se uma 

anatomia especial, gerada pela eliminação de toda resistência corporal a 

qualquer impulso psíquico, e penetrando no estudo profundo desses 

impulsos. Muitas vezes ter-se-á de estar totalmente exausto para quebrar as 

resistências da mente e banir as formalidades físicas do comportamento. 

Deve existir uma reação física a cada coisa que afetar o ator, levando-o a 

reconhecer o material vivo, que são suas associações e recordações-chave, 

através dos seus impulsos corporais. A meta é conscientizá-los, dominá-los e 

organizá-los, a partir de um respeito integral ao processo fisiológico. 

(JANUZELLI, 1986, p. 79). 
 

Desse modo percebe-se que para Janô, assim como para Antunes e Morrison, a 

intenção é alcançar uma atuação singular que ultrapasse os limites dos estereótipos. Para 

encerrar este tópico, enfim, trago a descrição dos dois exercícios mais relevantes do 

Laboratório Dramático para esta pesquisa: a Cena da Graça e o Mapa-Múndi do Ator. 

O Mapa-Múndi do Ator consiste na elaboração de um “mapa” criado em uma única 

folha, em que o aluno-ator deve colocar tudo aquilo que considera essencial ao seu ofício. A 

forma é livre: o conteúdo pode ser expresso em palavras, desenhos, colagens. O objetivo é 

fazer com que o aluno-ator tome consciência daquilo que o move; em última instância a 

pergunta não seria “o que eu quero e como vou atrás disso”, mas, parafraseando a análise de 

Januzelli sobre a proposta de Chaikin, “o que me faz querer o que eu quero?” (JANUZELLI, 

1986, p. 36).  

Já a Cena da Graça consiste em um momento cênico de aproximadamente cinco 

minutos em que o aluno-ator apresenta aquilo que faz “melhor”, isto é, algo que o faça se 

sentir pleno na ação; pode ser inédito ou parte do repertório pessoal. Januzelli esclarece que 

“não é a graça (o atrativo, o encanto, a sedução) de alguém que o sustenta no palco”, mas 

acredita que “é a partir da descoberta do que são as graças de cada um que se pode explorar os 



54 

 

territórios que fazem parte do continente da arte dramática cênica” (JANUZELLI, 1992, p. 81). 

Para Janô é importante partir daquilo que “flui naturalmente” do indivíduo e aos poucos ir 

intensificando essa potencialidade pessoal, buscando atividades que “não acirrem as 

dificuldades e que abram espontaneamente os caminhos” (JANUZELLI, 1992, p. 82). 

Percebe-se assim sua postura pedagógica não invasiva. 

Entretanto, isso não significa que o Laboratório Dramático não provoque ou desafie o 

ator. Segundo Januzelli (JANUZELLI, 1992, p. 50), o ator deve ser capaz de percorrer uma 

escala que vai da “explosão visceral” ao “silêncio abissal”, e não se alcança essa amplitude 

permanecendo em uma zona de conforto. De acordo com os ensinamentos de Gurdjieff, o 

homem não pode temer os estados de mal-estar e de impotência: “Se quer uma vida tranquila, 

deve, antes de tudo, nunca sair de seu repertório. Em seus papeis habituais, sente-se à vontade 

e em paz. Mas se quer trabalhar sobre si mesmo, precisa destruir sua paz. Pois o trabalho e a 

paz são incompatíveis” (OUSPENSKY, s/d, p. 275). 

Apesar de estimular o trabalho sobre si mesmo, e, portanto, mergulhar nas zonas de 

tensão do homem, Januzelli não faz disso um “parto a fórceps”, ele espera, como o mestre zen 

de Herrigel, que o discípulo avance em seu tempo, mesmo que este seja longo. Levando em 

consideração que Januzelli passou quatro anos trabalhando com o ator Henrique Schafer até 

estrear o espetáculo O Porco, no qual se apresenta uma atuação brilhante de Schafer sob a 

batuta de Januzelli, pode-se deduzir que mestre e discípulo atingem uma encenação 

“espiritualizada” por meio de um trabalho contínuo, persistente e paciente. 

A postura de Januzelli frente ao trabalho foi uma fonte de inspiração para o 

desenvolvimento desta pesquisa, assim como a ênfase na proposição do lembrar-se de si 

mesmo e consequente busca das motivações pessoais que impulsionam o trabalho do ator. 

Dessa forma, a investigação das experiências reais, específicas e íntimas do ator na 

aprendizagem de seu ofício animou em muitos momentos o percurso aqui traçado. 

 

2.4 O TREINAMENTO ENERGÉTICO DO LUME 

  

Minha aproximação com o Lume
50

 se deu inicialmente por meio de estudos 

acadêmicos, como fonte de pesquisa bibliográfica, especialmente no que se refere à técnica do 

                                                             
50

 O Lume é um núcleo de pesquisas teatrais vinculado à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Sua 

fundação remonta à iniciativa de Luís Otávio Burnier (1956-1995), que após anos de estudos na Europa com 

diversos mestres teatrais, especialmente Etienne Decroux, retornou ao Brasil com a ideia de criar um centro de 

pesquisa da arte do ator. Em 1985 estabeleceu então o Lume, com Carlos Simioni e Ricardo Puccetti, com a 

proposta de desenvolver os conhecimentos adquiridos na Europa combinados com elementos da cultura 
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palhaço; posteriormente me tornei espectadora dos espetáculos realizados pelo grupo; 

finalmente, no ano de 2007, participei de uma oficina prática: O clown e o sentido cômico do 

corpo, ministrada por Ricardo Puccetti. Nessa oficina, além da aprendizagem dos exercícios 

específicos da técnica do palhaço, a qual Puccetti domina com maestria, fui surpreendida com 

o Treinamento Energético, que não se relaciona com uma estética teatral específica, mas sim 

com a pré-expressividade do ator. 

 De acordo com Renato Ferracini (2006a, p. 154), “o trabalho pré-expressivo para o 

ator não deixa de ser expressivo, mas é uma expressividade ainda para si mesmo, e não na 

relação com o outro”; o “outro” diz respeito aqui ao espectador e não aos parceiros de 

trabalho, uma vez que esse treinamento estimula a relação com o espaço e com os demais 

atores participantes do exercício. O Treinamento Energético é realizado em sala de ensaio e, 

em um primeiro momento, não há a preocupação de estabelecer uma cena formal a ser 

apresentada ao público; segundo Ferracini (2003, p. 142), “seu objetivo é quebrar os vícios e 

clichês pessoais”. Burnier define o Treinamento Energético da seguinte forma: 

 

Trata-se de um treinamento físico intenso e ininterrupto, extremamente 

dinâmico, que visa trabalhar com energias potenciais do ator. Quando o ator 

atinge o estado de esgotamento, ele conseguiu, por assim dizer’ “limpar” seu 

corpo de uma série de energias “parasitas”, e se vê no ponto de encontrar um 

novo fluxo energético mais “fresco” e mais “orgânico” que o precedente. Ao 

confrontar e ultrapassar os limites de seu esgotamento físico, provoca-se um 

“expurgo” de suas energias primeiras, físicas, psíquicas e intelectuais, 

ocasionando o seu encontro com novas fontes de energia, mais profundas e 

orgânicas. (BURNIER, 2001, p. 27). 
 

 Com o esgotamento físico pretende-se que o lapso de tempo entre o impulso e a ação 

seja diminuído, dinamizando os impulsos internos e fazendo com que eles se transformem em 

movimentos corporais capazes de estabelecer outro tipo de comunicação. Ferracini (2006a, p. 

155) destaca que embora o energético objetive a desautomatização corporal, buscando 

desbloquear pontos de tensão e de estratificação muscular, ampliando assim as possibilidades 

de relação do corpo no tempo e espaço, isso não significa entrar em contato com uma suposta 

essência humana pura, fixa e imutável: “não há absolutamente nada de imutabilidade e nem 

de identidade nesse estado”.  

 

Adentramos em um campo intensivo no qual estamos em devir, um devir de 

fluxo, uma espécie de devir que leva a outro devir, um fluxo de integração 

                                                                                                                                                                                              
brasileira. A partir de 1994 os atores Ana Cristina Colla, Jesser de Souza, Raquel Scotti Hirson e Renato 

Ferracini passaram a integrar o grupo e, posteriormente, em 1998, a atriz Naomi Silman. De acordo com 

Ferracini (2003, p. 252), o objetivo do núcleo é “estudar a arte do ator em profundidade, focando seus diversos 

componentes – as técnicas e os métodos de trabalho”. 
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consigo mesmo e com o outro que não nos fecha a uma identidade fixa, mas, 

ao contrário, nos “dilui” nessa zona intensiva, abrindo-nos para relações em 

espiral e de vizinhança seja com o próprio corpo, com o corpo do outro e 

com o externo. (FERRACINI, 2006a, p. 155). 
 

Para que o ator entre em contato com essa zona intensiva é preciso persistência: 

“certamente a esmagadora maioria das ações ‘expressivas’ que são trabalhadas pelo ator em 

um treinamento energético são expressões ‘vazias’ e que mostram apenas clichês e a 

estratificação singular por que passa o corpo cotidiano”, afirma Ferracini (2006a, p. 155). No 

treinamento orientado por Ricardo Puccetti aos atores iniciantes do Lume, entre os quais o 

próprio Ferracini, os integrantes passaram de quatro a seis horas diárias, durante trinta e dois 

dias, realizando os exercícios energéticos. Ferracini (2003, p. 140) descreve essa época como 

“um pesadelo físico”, mas, ao mesmo tempo, afirma que “foi um dos períodos, em termos de 

treinamento, de experiências imagéticas, sensoriais e emocionais mais fortes” que ele teve: 

“pareciam momentos de liberdade corporal total”, descreve.  

Todavia, apesar de promover o fortalecimento da musculatura e a ampliação da 

elasticidade do corpo, esse treinamento não visa transformar o ator em um atleta, tampouco 

realizar um treinamento mecânico, mas sim transformá-lo em um “atleta do coração”. Nas 

palavras de Artaud (2006, p. 153), “isso significa que no teatro, mais do que em qualquer 

outro lugar, é do mundo afetivo que o ator deve tomar consciência”. Para o Lume a 

afetividade do ator está relacionada à sua potência de afetar e ser afetado, o que só pode 

ocorrer em momentos de encontro. O objetivo principal é expandir as possibilidades de 

relação, visando à construção do ator como um homem relacional. 

 

O homem deve ser entendido hoje como um grau de potência de afetar e ser 

afetado e não como um sujeito cuja suposta “essência humana” – encontrada 

em algum lugar profundo dentro de um interno não localizável – seja 

maculada pelas relações de um poder social, econômico e cultural. Nada a 

ser descoberto por véus que encobrem algo. Nada a ser encontrado ou 

reencontrado em um suposto passado perdido. Esse homem – enquanto grau 

de potência – enquanto capacidade de afetar e ser afetado – torna-se hoje um 

homem relacional. Ele não é uma essência universal maculada ou escondida, 

mas uma potência construtora presente, uma usina intensiva. (FERRACINI, 

2013, p. 78). 
 

 Portanto não se trata de negar os padrões culturais, sociais e pessoais pré-concebidos 

do ator, mas de buscar com eles e por meio deles outras formas de relação, promovendo a 

recriação de si mesmo: 

 

O treinamento energético é, em última instância, um processo de 

experimentação do universo do corpo cotidiano enquanto dobras históricas, 

clichês, dobras intensivas, memória, linhas de fuga tentando tomar contato 
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com o universo e o território do corpo-subjétil, ou, em outras palavras, com 

o universo e o território do corpo-cotidiano transbordado nele mesmo, em 

suas potencialidades, em sua intensividade. (FERRACINI, 2006a, p. 160). 
 

 Assim, na proposição do Lume não se pretende transformar o ator em uma “folha de 

papel em branco”, como intencionam Antunes e Januzelli, mas sim provocar a expansão das 

possibilidades de relação do ator utilizando seu próprio corpo cotidiano, que, intensificado na 

capacidade de afetar e ser afetado, abandona sua própria identidade. O que se busca com o 

treinamento energético é uma subjetivação sem sujeito, isto é, em vez de o ator expressar um 

universo interior já existente, busca-se gerar um estado, um gesto, um trajeto, e nessa criação 

ir produzindo outras possibilidades de tempo, espaço, corporeidade, percepção, afeto. A isso 

Deleuze e Guattari chamam de hecceidade: 

 

Há um modo de individuação muito diferente daquele de uma pessoa, um 

sujeito, uma coisa ou uma substância. Nós lhe reservamos o nome de 

hecceidade. Uma estação, um inverno um verão, uma hora, uma data têm 

uma individualidade perfeita, à qual não falta nada, embora ela não se 

confunda com a individualidade de uma coisa ou de um sujeito. São 

hecceidades, no sentido de que tudo aí é relação de movimento e de repouso 

entre moléculas ou partículas, poder de afetar e ser afetado. (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997, p. 47). 
 

 Cabe destacar que nessa perspectiva “o afecto não é um sentimento pessoal, tampouco 

uma característica, ele é a efetuação de uma potência de matilha, que subleva e faz vacilar o 

eu” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 21). Ferracini (2013, p. 71) transpõe esse conceito 

para o trabalho do ator, almejando uma atuação do tipo hecceidade, em que atuar significa 

“disparar processos de compartilhamento de sensações, utilizando-se da materialidade 

corpórea como meio”.  

 

A atuação, nesse sentido, é sempre instável, sendo gerada por aquilo que 

gera, deixando-se afetar por aquilo que afeta ou, ainda, recriar-se por meio 

daquilo que cria. Na organicidade não existe relação de causa e efeito, uma 

vez que o efeito atua sobre a própria causa e vice-versa. A organicidade, 

enquanto força, é ativa e receptiva ao mesmo tempo e, por tratar-se de um 

paradoxo, é de quase impossível compreensão inteligível, sendo tangenciada 

através da percepção. E é justamente nesse paradoxo que a atuação age. 

Toda atuação é paradoxal. (FERRACINI, 2006a, p. 73). 
 

 Assim como na proposta de Morrison, percebe-se que para o Lume o ator deve se 

deixar levar pelo fluxo, afetar e se deixar afetar, impregnar-se pelo espaço e pelo tempo, 

deixar-se ser penetrado pelo outro e pelo mundo, ser afetado por si mesmo, criar uma fissura 

nos gestos cotidianos, criar-se e recriar-se por meio de um movimento constante. De acordo 
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com Ferracini, pretende-se que o ator desenvolva essas capacidades por meio do treinamento 

pré-expressivo: 

 

Treinar e preparar o corpo pré-expressivamente é o mesmo que realizar uma 

pós-expressão cotidiana, pós no sentido de novas possibilidades, pós-

possibilidades. Buscar potências de possibilidades; levar o corpo em uma 

jornada de potências: isso é pré-expressividade e não existe nada mais 

expressivo que a pré-expressividade. (FERRACINI, 2006a, p. 120). 
 

 Para trabalhar a pré-expressividade o Lume segue alguns princípios específicos, como 

dilatação corpórea, manipulação de energia, equilíbrio precário, oposição, base, olhos e olhar, 

equivalência, variação de fisicidade, precisão e impulsos; esses princípios são analisados no 

dicionário de Antropologia Teatral desenvolvido por Barba e Savarese, assim como nas obras 

dos artistas do Lume
51

. Para esta pesquisa interessa, sobretudo, a maneira como Ferracini 

aborda o treinamento pré-expressivo, por meio de um procedimento denominado por ele de 

Corpo como Fronteira, o qual serviu de base para o treinamento energético dos atores que 

participaram desta pesquisa empírica. Apoiada na vivência
52

 do método e no referencial 

bibliográfico, apresento a seguir as linhas gerais que fundamentam esse procedimento. 

 

2.4.1 O Corpo como Fronteira: o Ator como Homem Relacional 

  

Segundo Ferracini (2013, p. 95), o Corpo como Fronteira é “um trabalho de 

desautomatização corporal através do contato com a música juntamente com o trabalho 

energético proposto pelo Lume”. Conceitualmente o termo “fronteira” é definido aqui por um 

espaço de devir, isto é, por uma Zona de Experiência, de criação, recriação e conflitos, 

gerando potências de multiplicidades. Por ser um espaço de fluxo, a fronteira é sempre móvel.  

 

Uma fronteira não existe na linha que delimita territórios; ela se constrói e é 

criada-recriada na ação de um corpo nômade que se aterra no território em 

ação de desterritorialização, ou seja, na potência, na Zona de Experiência. 

Lançar um corpo cotidiano na fronteira é, portanto, lançá-lo no nomadismo, 

ou seja, na ação ativa de experiências. (FERRACINI, 2013, p. 94). 
 

A questão levantada por Ferracini é como lançar o atuante na fronteira ou zona de 

turbulência criativa; como lançar um corpo cotidiano em corpo-nômade-em-arte. Desde 2002 

o ator-pesquisador investiga um método que auxilie o ator a ampliar a sua potência, o que o 

                                                             
51

 BARBA; SAVARESE, 2012; BURNIER, 2001; FERRACINI, 2003, p. 136-152; FERRACINI, 2006a, p. 154-

175. 
52

 Participei do curso Corpo como Fronteira, ministrado por Renato Ferracini, de 05 a 13 de fevereiro de 2009, 

com carga horária de 36h, na sede da ONG Teatro de Tábuas, em Campinas, SP. 
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levou a desenvolver o curso Corpo como Fronteira, que tem como base dois princípios 

fundamentais: a vivência do paradoxo e da micropercepção.  

Metodologicamente o treinamento é iniciado com um aquecimento
53

 intenso, que 

contempla fortalecimento de pernas, abdômen e braços, e soltura do quadril; em seguida, 

espreguiçamento de toda musculatura (na intenção de “rasgar a musculatura”), iniciando o 

movimento no chão, passando pelo plano médio e finalizando em pé. Quando o corpo está 

ativo, ou dinamizado, Ferracini dá vários comandos, como movimento “amplo”, “leve”, 

“lento”, “dinâmico”, “pequeno”, “suave”, “denso”. Esses movimentos são acompanhados por 

música, entretanto, esta é apenas um estímulo, o atuador pode se mover “com” ou “contra” o 

estímulo musical. Ao longo do trabalho Ferracini vai introduzindo orientações que levam à 

vivência do paradoxo, como, por exemplo, dançar com os braços densos e o resto do corpo 

suave, ou, suave “dentro” e denso “fora”, e assim por diante. Nessa fase os atuadores 

trabalham de forma coletiva.  

Para Ferracini, a vivência do paradoxo pode gerar uma sensação corpórea de não 

controle, causando confusão e lançando o corpo em um desafio: como o corpo resolve esse 

problema? Dessa forma o corpo pode gerar pensamento, isto é, um “corpo da consciência”, 

expressão criada pelo filósofo José Gil e adotada por Ferracini para referenciar o trabalho do 

atuante em uma liminaridade entre teatro, dança, performance. 

 

O corpo é lançado em desafio de pensamento-criatividade e resolve a 

questão em ação, em atividade em sua fronteira-pele. A percepção 

macroscópica se reduz – ou se amplia – em micropercepção. É assim que a 

consciência se plastifica no corpo. Força, portanto, a consciência a 

literalmente tomar corpo, transformando uma possível consciência do corpo 

em “corpo da consciência”. (FERRACINI, 2013, p. 98). 
 

 Essa consciência plástica que desloca a percepção consciente para a experiência 

microperceptiva e invisível não é uma imaginação, é algo real, uma infraconsciência, isto é, 

uma consciência conectada ao território micro, um fluxo corpóreo que gera pensamentos 

desencadeados por sensações. O atuador também é estimulado a vivenciar o paradoxo, as 

micropercepções e as sensações por meio da inação, quando o orientador pede para que o 

movimento externo cesse e reste apenas o movimento interno. 

 

O performador, então, continua sua dança pessoal singularizada, agora 

interiorizada, colocada na musculatura sutil, gerando ações invisíveis. Ação 

na inação. Dessa forma ele é lançado e forçado a um terreno de experiências 
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 Segundo Ferracini (2003, p. 136), “o ator, ao menos como entendemos no Lume, não deve aquecer somente a 

musculatura, mas também buscar um aquecimento de suas energias e sua organicidade, que devem estar prontas 

para entrar em trabalho”. 
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das micropercepções, esse mundo de sutileza, esse mundo da virtualidade, da 

força e da intensidade. (FERRACINI, 2013, p. 111). 
 

 Em um segundo momento do curso há um trabalho mais individualizado, no qual um 

atuador por vez “dança” uma música de forma livre; em seguida os demais atuadores e o 

orientador fazem comentários procurando localizar possíveis clichês pessoais, tensões 

musculares, e demais percepções em relação ao que foi mostrado. Então o atuador dança 

novamente, desta vez de forma orientada, na intenção de encontrar outras possibilidades de 

movimento. De acordo com Ferracini (2013, p. 96), “nesse ponto coordenador e performador 

buscam criar potências e fronteiras corpóreas para caminhos possíveis e novas alianças e 

afetos para que o corpo possa encontrar um fluxo orgânico de ações”.  

 Para ilustrar essa vivência faço um pequeno testemunho pessoal: na minha experiência 

individual, os comentários giraram em torno da questão do prazer, como, por exemplo: “nos 

momentos de prazer você olhava para baixo e fechava os olhos, guardando só para você”, ou, 

“me deu a sensação de que você estava louca para a música terminar”. Então, na segunda vez 

que realizei a dança individual as músicas estimularam o “escracho” (Rosana e Sidney 

Magal), assim como a orientação de Ferracini, que inicialmente pediu para que eu dançasse de 

olhos fechados. De acordo com meu diário de trabalho, o resultado foi: 

 

Eu dancei com vergonha e sem vergonha ao mesmo tempo. Sem medo do 

ridículo e sendo bem ridícula. Não sei se foi sensual ou ridículo, mas sei que 

eu me diverti muito, o prazer veio com tudo. A hora que meu corpo ficou 

solto e eu me senti à vontade dançando eu abri os olhos e dancei para o 

público. (...) Eu fui só prazer e liberdade, nenhuma regulação, nenhum freio. 

Eu senti as pessoas comigo, todo mundo se divertindo junto. Uma das 

meninas [da plateia] estava constrangida, parecia que ela não estava 

acreditando no que ela estava vendo, eu olhei para ela e não senti nenhuma 

vergonha, nada tirou meu prazer, minha alegria. Quando a música acabou e 

eu parei de dançar, eu senti meu corpo pulsando por inteiro e uma alegria 

desmedida. (Anotações de diário de trabalho, 2009). 
 

 Posteriormente ao exercício fiquei me questionando se minha segunda dança não tinha 

sido um exercício de palhaço, por ter incitado a exposição de mim mesma por meio das 

minhas fragilidades e vulnerabilidades, sem, no entanto, estar identificada com isso, ou seja, 

tendo a distância necessária para me expor sem constrangimentos. Essa percepção fez com 

que eu lançasse a mim mesma a pergunta: a minha experiência de “liberdade” não teria sido 

uma fuga para um território “seguro”, já que há anos eu me coloco no lugar de 

experimentação da técnica do palhaço? 

 

Passou pela minha cabeça, depois da dança, que eu não tinha ido para “outro 

território”, que aquele lugar que eu fui era o lugar do palhaço, e que isso não 



61 

 

era novo para mim. Mas depois eu pensei: “Mas quando eu estive tão inteira 

no território do palhaço? Quando eu realmente “chutei o pau da barraca” e 

me permiti ser ridícula, espontânea, alegre? Quando eu me permiti sentir 

tanto prazer em público?” (Anotações de diário de trabalho, 2009). 
 

Sem desmerecer as demais experiências com a técnica do palhaço, pois em muitos 

momentos, especialmente nos exercícios propostos pelo método de Sue Morrison, eu senti 

que ultrapassei limites de mim mesma, reorganizando fronteiras internas-externas,  

experenciando uma relação de fluxo comigo mesma, com os parceiros de trabalho e 

espectadores, posso dizer que o método Corpo como Fronteira contribuiu para que eu 

pudesse expandir minha Alegria a partir da potência do corpo. 

 

O corpo possui poder, força de afetar ao mesmo tempo em que é afetado por 

essas mesmas forças. Essas forças que nos afetam – como nos afirma 

Espinosa – ou nos tornam mais fortes, prontos a uma linha de fuga, prontos à 

ação e a entrar em um território mais expandido, aumentando nossa força 

para afetar, ao que ele dá o nome de Alegria, ou nos torna mais fracos, 

submissos, organizados, diminuindo nossa potência de ação, ao que ele dá o 

nome de Tristeza. (FERRACINI, 2006a, p. 130, grifo do autor). 
 

O exercício permitiu, enfim, que eu transitasse de um corpo “dócil”, pela acepção de 

Foucault, isto é, um corpo domesticado e dissociado de seu poder, para um corpo potente e 

ativo, expandido na sua Alegria, possibilitando a experiência de “homem relacional”, poroso 

na capacidade de afetar e ser afetado. Dessa forma, concordo com Ferracini (2006a, p. 126) 

quando diz que: “o ‘treinar’ se configura muito mais como uma postura ética na relação com 

o corpo, com o espaço, com as relações sociais, com suas próprias singularidades”. Pode-se 

dizer, assim, que o exercício do treinar é, ao menos potencialmente, um exercício de 

resistência ao biopoder
54

. Nas palavras de Pelbart (2007, p. 62) isso significa “retomar o corpo 

naquilo que lhe é mais próprio, na sua dor, no encontro com a exterioridade, na sua condição 

de corpo afetado pelas forças do mundo e capaz de ser afetado por elas”.  

Portanto, o Corpo como Fronteira traz uma dimensão ética e política para o trabalho 

do ator; possibilita ainda a produção de material físico, pessoal e ao mesmo tempo não 

centrado na identidade do sujeito por meio do trabalho pré-expressivo. O método permite, 

enfim, que o ator tome consciência de seu material corpóreo, podendo reter e expandir esse 

material, e dessa forma gerar a constituição de um repertório físico, e não psicológico, para 

sua atuação. 

                                                             
54

 Termo cunhado por Foucault; segundo Castro (2009, p. 57), “o biopoder se mostra em sua dupla face: como 

poder sobre a vida (as políticas da vida biológica, entre elas as políticas da sexualidade) e como poder sobre a 

morte (o racismo)”.  No contexto deste estudo destaca-se a produção de sobrevida que o biopoder 

contemporâneo provoca, isto é, a vida humana reduzida ao seu mínimo biológico, desprovida de sensibilidade e 

de excitabilidade, uma forma de vida de baixa intensidade. 
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2.5 SEMELHANÇAS NAS DIFERENÇAS: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

  

Por meio da exposição das experiências e técnicas que servem de base para o 

desenvolvimento da proposta de método para a formação e treinamento de ator desenvolvida 

nesta tese, pode-se perceber que elas se inserem em estéticas diversas: enquanto Sue Morrison 

dialoga com o palhaço e Antunes com o “falso naturalismo”, Januzelli não se fecha em uma 

linguagem específica e Ferracini transita na liminaridade entre teatro, dança, performance. O 

que há então de comum entre essas técnicas? Quais as semelhanças que permitem delinear 

uma proposta em que todas adquirem relevância fundamental sem contradizê-las? 

 Primeiramente destaco que dentro da sua técnica específica todos os mestres acima 

citados direcionam suas pesquisas para o desenvolvimento do artista teatral, não o ator de 

cinema ou de televisão, mas o ator de teatro, que se relaciona com uma plateia próxima a ele, 

que o afeta e que é afetada pelo ator. Os exercícios contemplados nesta pesquisa também não 

abordam as linguagens de circo ou de rua, requisitando uma dimensão de intimidade entre 

palco e plateia. Portanto, o primeiro Princípio adotado por esta pesquisadora é pensar a 

formação e treinamento do ator de teatro, em uma relação de proximidade com o espectador. 

  Outra convergência entre as propostas é o Princípio de Totalidade, isto é, a ideia de 

que todas as coisas são formadas por oposições, trazendo a necessidade de o ator tomar 

consciência da interdependência entre tudo o que existe. Esse é um preceito essencial na 

filosofia dos nativos norte-americanos:  

 

Dualities, polarities, and opposites are all important concepts in Native 

thought. The sun and the moon, night and day, wet and dry, hot and cold, 

male and female, strength and weakness, funny and serious. This attention to 

opposites, essentially yin and yang, is found in most holistic schools of 

thought
55

. (COBURN; MORRISON, 2013, p. 173). 
 

 Antunes Filho, ao buscar respaldo na filosofia oriental para o desenvolvimento de seu 

método de formação de ator, traz esse conceito de totalidade: 

 

(...) A ênfase ao zen-budismo denota o encontro com uma disciplina 

primordial na construção da estrutura do método [de formação de ator de 

Antunes Filho]. (...) As correntes filosóficas orientais conduzem a outra 

noção do real, onde tudo é interdependente e a realidade explícita é só 

                                                             
55

 “Dualidades, polaridades e oposições são conceitos importantes no pensamento dos Nativos. O sol e a lua, 

noite e dia, seco e molhado, quente e frio, masculino e feminino, força e fraqueza, engraçado e sério. Essa 

atenção aos opostos, essencialmente yin e yang, pode ser encontrada na maior parte das escolas holísticas de 

pensamento.” 
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fachada de realidades implícitas. Nelas, sujeito e objeto constituem uma 

unidade em permanente tensão de contrários, do qual a polaridade 

arquetípica yin/yang é a expressão máxima. (MILARÉ, 2010, p. 106-107). 
 

 Januzelli (1992, p. 31) chama essa polaridade de “Princípio Único”, um dos 

“Princípios Informadores” de seu método de formação de ator. Segundo essa perspectiva 

todos os fenômenos, no homem e no planeta, são regidos pelos elementos primordiais yin e 

yang, sendo que “nada é somente yin ou somente yang, um se transforma no outro”. Para 

Januzelli (1992, p. 33) quando o homem “aprende a redirecionar as formas naturais de 

expressão de suas energias, refinando a qualidade das vibrações criadas pelo ritmo dos gestos, 

da fala, da presença”, ele pode “propor-se ao reaprendizado da ordem do universo e a sua 

realização na Terra”.  

 De acordo com Ferracini, a criação de mundos e de si mesmo é possível por meio da 

vivência do paradoxo; o autor defende assim a necessidade de um território inclusivo para o 

atuante, que abarque o e, e não o ou.  

 

O corpo cotidiano do senso comum está repousado e passivamente pontuado 

no território do ou. Homem ou mulher. Velho ou criança. Ativo ou passivo. 

Por que não lançá-lo em fronteira (velocidade) no território do e: homem e 

mulher, velho e criança. E ir além: lançá-lo no território da experiência: 

homem e velho e criança e mulher tudo em zona de vizinhança, em peste. 

(FERRACINI, 2013, p. 95, grifo do autor). 
 

 Embora a perspectiva de Ferracini seja inclusiva, no sentido de abarcar os paradoxos, 

a sua proposta intenciona passar entre os dualismos.  

 

O homem é essa dinâmica: não divido em forma-conteúdo, essência-

existência, dentro-fora, singular-coletivo, homem-mulher, mas compondo 

com esses fluxos dinâmicos no espaço entre eles, nessa zona de vizinhança 

que deveria ser alegremente potente e que leva não ao mesmo essencial, 

mas, ao contrário, a uma diferença e a uma singularidade. (FERRACINI, 

2013, p. 79). 
 

Para Ferracini o conceito de unidade não se refere a uma “essência” humana imutável 

e coletiva, mas sim a uma diferenciação singular por meio dos múltiplos agenciamentos que 

cada corpo é capaz de realizar. 

 

O múltiplo já não é um adjetivo ainda subordinado ao Um que se divide ou 

ao Ser que o engloba. Tornou-se substantivo, uma multiplicidade, que habita 

continuamente cada coisa. Uma multiplicidade nunca está nos termos, seja 

de que número eles forem, nem em seus conjuntos ou totalidade. Uma 

multiplicidade está somente no E, que não tem a mesma natureza que os 

elementos, os conjuntos e sequer suas relações. De modo que ele pode se 

fazer apenas entre dois, ele não deixa de derrotar o dualismo. (DELEUZE; 

PARNET, 1998, p. 71). 
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 Ferracini (2006a, p. 117) define o corpo “não enquanto identidade e/ou substância 

fixa, mas enquanto devir e multiplicidade para além de qualquer conotação dualista”. Para o 

autor, esse corpo é “imanente, uno em multiplicidade”, isto é, está além ou aquém das 

dicotomias alma-corpo, razão-emoção, “um corpo não fixo, mas em mistura, em linhas que se 

cruzam e entrecruzam” (FERRACINI, 2006a, p. 117). Portanto, há também aqui uma noção 

de unidade, porém, unidade na multiplicidade. Para esta pesquisa adoto o Princípio de 

Multiplicidade conforme a conceituação de Ferracini, que abarca e transcende os dualismos, 

para o trabalho de ator. Essa perspectiva inclusiva, do E, da vivência dos paradoxos, tem 

como meta a transformação do homem, tanto do ator, quanto do espectador, sendo que esse é 

o objetivo de todas as pedagogias aqui abordadas. 

Embora o comprometimento com a mudança esteja presente nas mais variadas práticas 

teatrais, senão em todas, no contexto desta pesquisa cabe destacar que o palhaço, na 

perspectiva de Sue Morrison, tem como objetivo apresentar-se; levar a plateia para o seu 

mundo; transformá-la; e trazê-la de volta com uma nova consciência. Segundo o método 

Clown através da máscara, se não há transformação no espectador o teatro não é bom:  

 

(...) There is transformation when the audience are affected, changed, by 

what they have seen or heard or felt. The audience should never be the same 

at the end of a performance as they were at the start. If they are then the 

theatre is not good. (...) And when such change occurs, when transformation 

in the form of understanding – intellectual, emotional or spiritual is 

achieved, we access the divine, the divine within
56

. (COBURN; 

MORRISON, 2013, p. 18). 
 

 De acordo com Milaré, a transformação também está presente no teatro de Antunes 

Filho: 

 

O caos é o destino do ator em sua viagem cotidiana pela cena. No método 

Antunes Filho esta afirmação se fundamenta na ideia de fazer uma nova 

realidade emergir do caos. Com sorte, realidade capaz de transformar a 

consciência do próprio intérprete e a de quem vê, o espectador. (MILARÉ, 

2010, p. 309). 
 

 Januzelli (1992, p. 48) afirma que seu Laboratório Dramático não “pretende fazer 

algo diferente, original, mas sim algo tocante que, sensibilizando, ajude a transformar quem 

faz e quem observa”. Para Ferracini (2013, p. 118) o atuador “age com o afeto, no afeto, pelo 
                                                             
56

 “Há transformação quando a plateia é afetada, mudada, pelo que vê, ouve ou sente. A plateia nunca deve ser, 

ao final de uma apresentação, o que era no começo. Se for, não assistiu a bom teatro. (...) E, quando ocorre a 

mudança, quando a transformação na forma de compreensão – intelectual, emocional ou espiritual – é alcançada, 

acessamos o divino, o divino interior.” 
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afeto. Compõe, negocia com o meio e age com ele, e nesse processo transforma-se e 

transforma”. Nesta pesquisa também adoto como Princípio de trabalho a Transformação, tanto 

para o ator quanto para o espectador. 

 Todavia, embora os mestres acima citados coincidam na meta da transformação, há 

divergências teóricas entre eles: por um lado Morrison almeja a “busca de visão” xamânica 

para o ator palhaço; por outro, Antunes visa o processo de individuação do ator apoiado nos 

pressupostos junguianos; Januzelli toma como referência os ensinamentos de Gurdjieff para o 

desenvolvimento do homem ator; já Ferracini busca respaldo em Deleuze para promover no 

atuante modos intensivos de existência. Porém seriam essas referências tão divergentes 

assim?  

 Tomando como base o processo de individuação, conforme formulado por Jung (2008, 

p. 49), temos que “individuação significa tornar-se um ser único, na medida em que por 

‘individualidade’ entendermos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, 

significando também que nos tornamos o nosso próprio si-mesmo” (grifo do autor). Para 

tanto, o indivíduo deve transcender a psique coletiva, isto é, o papel que representa na 

sociedade. Porém Jung (2008, p. 49) alerta que “a individuação, no entanto, significa 

precisamente a realização melhor e mais completa das qualidades coletivas do ser humano”, 

portanto, a singularidade deve ser compreendida como “uma combinação única, ou como uma 

diferenciação gradual de funções e faculdades que em si são universais”. 

 Maroni (1998, p. 114), ao realizar uma leitura contemporânea da obra junguiana, 

afirma que “o processo de individuação pressupõe a emancipação do indivíduo das regras 

coletivas e o respeito a sua própria lei”; há uma recusa ao ideal de domesticação do indivíduo 

à espécie conforme pressuposto pela sociedade. 

 

Com isso, Jung pôde levar às últimas consequências a noção de diversidade 

entre os homens e o apelo à diferenciação. Do ponto de vista psicológico, ou 

seja, do indivíduo, a igualdade é a inconsciência: os indivíduos são iguais 

somente na medida em que são inconscientes, isto é, inconscientes de suas 

diferenças reais e quanto mais se é inconsciente, tanto mais se age em 

conformidade com os cânones gerais do comportamento psíquico. A uma 

“ontologia da unidade”, Jung opôs, ou pelo menos apontou, uma “ontologia 

do múltiplo” e uma ética baseada na imanência e na singularidade. 

(MARONI, 1998, p. 114). 
 

Deleuze e Guattari (1995, p. 28) defendem que para se chegar a uma multiplicidade 

não se deve buscar interpretações ou significados para o inconsciente, mas sim “produzir 

inconsciente e, com ele, novos enunciados, outros desejos: o rizoma é esta produção de 

inconsciente mesmo” (grifo dos autores). Porém, em outra leitura contemporânea da obra de 
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Jung, realizada por Elizabeth Lima, encontramos que a produção de inconsciente estava entre 

os seus pressupostos. 

 

Outro ponto importante a ressaltar na concepção junguiana de inconsciente é 

que o inconsciente é algo que produz e não apenas armazena, conserva e 

expressa. Ele não é somente um simples depósito do passado, mas está cheio 

de ideias germinais; pensamentos inteiramente novos podem surgir dele. 

(LIMA, 2009, p. 156). 
 

 De acordo com Lima (2009, p. 156), para Jung a criação artística seria produto do 

inconsciente, não apenas o inconsciente pessoal, marcado pelas vivências individuais, mas 

também pelo o que Jung denomina de “inconsciente coletivo”, composto por mitos, imagens 

primitivas, memórias ancestrais da humanidade. 

 

Jung explicou que a esfera coletiva do inconsciente não é, como o 

inconsciente pessoal, passível de tornar-se consciente, pois não é fruto de 

repressão ou esquecimento. Essa dimensão inconsciente nem sequer existiria 

de fato; seria uma possibilidade que nos foi legada desde tempos imemoriais 

na forma de imagens mnemônicas. Assim, na produção de uma obra 

participam tanto a esfera pessoal do inconsciente quanto a coletiva. No 

entanto, se os mananciais que fluem do inconsciente pessoal para compor 

uma obra são predominantes, eles fazem dela um sintoma e não um símbolo. 

(LIMA, 2009, p. 156). 
 

Enquanto símbolo, e não sintoma, a criação comporta alguma novidade, pois está 

relacionada à produção e não somente à expressão de algo. De acordo com Lima (2009, p. 

157), o “novo elemento criado tem o poder de produzir efeitos naquele que cria, na sua 

relação com o mundo, e naquele que entra em contato com a obra”. Portanto, a realização 

artística tem a capacidade de transformar aquele que a realiza, levando o indivíduo a um novo 

estado. Nessa perspectiva, segundo a autora (LIMA, 2009, p. 157), “a arte deixa de ser a 

expressão de uma subjetividade particular para ser instrumento de produção de 

subjetividade”. Ao atualizar o conceito de subjetividade por meio da leitura de Guattari, Lima 

(2009, p. 89) a coloca “além ou aquém das amarras estreitas de um mundinho interior fechado 

e egoísta”. 

 

Podemos pensar que se trataria de tomar a subjetividade não como espaço 

individual, fechado sobre si mesmo, caracterizada por um mundo interior 

que se opõe à realidade externa, mas como um conjunto de relações que se 

criam entre o indivíduo e os vetores de subjetivação que ele encontra, 

individuais e coletivos, humanos e inumanos. Nesse sentido, a obra de arte 

não expressa o mundo mental de um sujeito, mas é a expressão de uma 

invenção de mundos e de si. (LIMA, 2009, p. 181). 
 



67 

 

 Para Ferracini (2006a, p. 96) é este o trabalho do ator: abandonar o “eu” sujeito e 

entregar-se a uma rede de relações que se estabelecem no momento cênico, seja em sala de 

ensaio ou em encontros com o público: “para que o ser de sensação possa existir, o ator busca 

diluir-se, tornar-se invisível, abrir mão de sua identidade, de seu ‘eu’ enquanto sujeito”. Trata-

se de uma despersonalização para que a capacidade de afetar e ser afetado se potencialize, 

gerando um processo de fluxo de diferenciação ativa e receptiva coexistente. 

 Nessa perspectiva atuar diz respeito, enfim, à capacidade de se manter em fluxo, 

condição necessária a todos os mestres aqui citados. Sue Morrison diz a seus alunos: “I want 

you to Flow Like A River”
57

; para Antunes é necessário ao ator “sem coação, no sentido de 

sentido de seguir a natureza, fluir com a energia” (MILARÉ, 2010, p. 114); de acordo com 

Januzelli (1992, p. 31) o ator tem a capacidade de formar um campo magnético e produzir 

“continuamente ondas de energia”. Assim, paradoxalmente, quanto mais o ator age em fluxo, 

independentemente de sua identidade e das exigências sociais preconcebidas nas relações, 

mais singular é sua atuação, isto é, sua capacidade de diferenciação é intensificada. Como 

visto, de acordo com Maroni, esse processo pode ser desencadeado pelo processo de 

individuação junguiano, uma vez que este estimula a produção de multiplicidade.  

 Ainda segundo Maroni (1998, p. 125), o objetivo da psicologia analítica é o 

“desenvolvimento máximo das possibilidades de um ser” e este só pode ser alcançado pela 

ética. Da mesma forma, todos os mestres nos quais esta pesquisa se apoia debruçam-se sobre 

as questões éticas envolvidas na criação teatral, tendo como objetivo primeiro o 

desenvolvimento das múltiplas possibilidades do homem. Para esta pesquisa, o Princípio 

fundamental é a intensificação do processo de individuação do ator. Além do exposto, a 

intersecção entre a proposta junguiana e as demais referências teóricas, seja a filosofia 

contemporânea, a dos Nativos ou a de Gurdjieff, justifica-se por meio do conceito de 

complementaridade conforme Antunes a emprega, ou seja, busca-se a utilização 

complementar de teorias referentes a modos distintos de pensamento. 

 Outro Princípio relevante a esta pesquisa, e que se encontra nas pedagogias abordadas, 

é o do ator que se configura como autor por meio das relações que estabelece consigo, com 

seu parceiro de cena, com o público e o ambiente. A dramaturgia dos números de palhaço, 

conforme a pedagogia de Sue Morrison, é construída por meio do uso da máscara e das 

relações desta com o ator e com o público
58

; a perspectiva autoral no método de Antunes é 

                                                             
57

 “Quero que cada um seja Um Rio que Flui.” (COBURN; MORRISON, 2013, p. 114, grifo das autoras). 
58

 A descrição sobre o exercício do “Número” no método O clown através da máscara encontra-se no Apêndice 

A, p. 176-178. 
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enfatizada no Prêt-à-porter, no qual a relação entre os dois atores criadores da cena é 

fundamental; Januzelli afirma que é preciso investigar os temas, desejos, sensações e visões 

de mundo do ator e do grupo no trabalho do Laboratório Dramático; finalmente, o trabalho do 

Lume destaca-se como referência na “dramaturgia de ator”.  

De acordo com Ferracini (2006a, p. 254) é difícil definir o que seja a dramaturgia de 

ator, porém ele realiza algumas considerações: primeiramente localiza essa dramaturgia no 

espaço entre dança, teatro e performance, em um espaço “em que a multiplicidade é um 

princípio”; em seguida esclarece que essa dramaturgia não significa delegar aos atores 

escrever previamente o texto da encenação, tampouco colocar o ator como o centro único e 

pontual da encenação. Para Ferracini a realização de uma dramaturgia do ator pode estar 

relacionada, enfim, à busca de ações físicas e vocais previamente codificadas dos atores. 

O encenador italiano Norberto Presta, que segundo Ferracini (2013, p. 128) “possui 

uma larga experiência na construção de espetáculos baseados na dramaturgia do ator” e que 

dirigiu a convite do Lume a montagem O que seria de nós sem as coisas que não existem (da 

qual Ferracini participa como ator), faz a seguinte consideração: 

 

[Na] relação orgânica corpo-mente encontra-se a possibilidade da ação 

dançada, que é a base da dramaturgia do ator, no sentido de que é a partir da 

ação que o ator cria sua dramaturgia. Seu corpo, e a criação das ações físicas 

que partem dos impulsos provocados por suas próprias “opiniões-

necessidades”, é o que fez recuperar no ator sua autonomia, permitindo que a 

arte do teatro volte uma vez mais a ser a arte do ator. (PRESTA apud 

FERRACINI, 2013, p. 156). 
 

 Entendo que os impulsos a que Presta se refere podem ser compreendidos como a 

capacidade do ator de se manter em fluxo por meio dos múltiplos agenciamentos que o corpo 

(idealmente) realiza em estado cênico. Entretanto há várias formas de coletar e de organizar o 

material que surge nessa relação; no caso do espetáculo realizado em parceria entre o Lume e 

Presta, a técnica utilizada foi a mimese corpórea, a qual o Lume desenvolve desde 1990. 

Entretanto, compreendo que a técnica do “falso naturalismo”, de Antunes, também permite 

atingir a “ação dançada”, no sentido de ser uma ação em que a sensação está livre; assim 

como a atuação com o uso da máscara proposta por Sue Morrison. Nesta pesquisa pretendi 

atingir a “ação dançada” por meio do diálogo ator-personagem. 

 Todavia, concordo com Presta quando requisita a autonomia para que o ator possa 

realizar-se como criador. O estímulo à autonomia pôde ser verificado em todos os métodos 

aqui abordados; nesta pesquisa a busca pelo desenvolvimento da autonomia do ator também 

se configura como Princípio. Esta tese parte do pressuposto de que o desenvolvimento de uma 
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autodisciplina pode colaborar para a percepção de que o ator é um artista, um criador, e não 

um funcionário. Antunes (apud MILARÉ, 2010, p. 88) é específico ao que pretende com os 

atores: “tento formá-los para que sejam pessoas que saibam das coisas, que sejam livres e 

independentes. Saibam que, se amanhã não criarem uma obra artística, serão eles mesmos 

culpados disso”.  

 Finalmente inspiro-me nas palavras de Januzelli (1984, p. 91-92) ao se referir ao 

trabalho do ator: 

 

Ninguém disse que esse caminho é fácil. Mas testemunho que é possível, e 

nem tão complicado. Apenas demanda tempo. E paciência. E vontade. É 

como uma mãe a cuidar do filho. É um jogo que proíbe a vadiagem, a 

“picaretagem” e a atitude sub-reptícia. É um encontro marcado, sem faltas 

nem atrasos; que exige observação científica, exploração objetiva, com 

delicadeza, mas sem anestesia. E conclusões que serão sempre transitórias.  
 

 Lanço-me, assim, à aventura de conduzir um processo de formação e treinamento do 

ator de teatro, buscando a atuação em fluxo por meio das múltiplas possibilidades de 

agenciamentos do corpo e o desenvolvimento máximo das possibilidades do ator em uma 

relação de proximidade com o espectador. Por meio da intensificação do processo de 

individuação esta pesquisa almeja provocar transformação no ator e no público, estabelecendo 

com isso um compromisso ético com a criação artística, em que o ator se configura como 

criador autônomo por meio da disciplina e de sua responsabilidade com a comunidade. 
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3 O PLANTIO: REVOLVENDO A TERRA 

 

Neste capítulo apresento o esboço da proposta metodológica para a formação e 

treinamento do ator de teatro desenvolvida nesta pesquisa, livremente inspirada na técnica de 

formação do palhaço pessoal, especialmente no método O clown através da máscara, 

desenvolvido por Sue Morrison; no Método de Ator, criado por Antunes Filho; no 

Laboratório Dramático do Ator, de Antonio Januzelli; e no Treinamento Energético, 

desenvolvido pelo Lume, sobretudo pela abordagem de Renato Ferracini. 

Os Procedimentos e Princípios desse “método” foram adotados e testados no projeto A 

subjetividade do ator: individualidade e coletividade, financiado pelo Prêmio Interações 

Estéticas – Residências Artísticas em Ponto de Cultura, do Ministério da Cultura, e 

desenvolvido no Ponto de Cultura Teatro Experimental de Arte, em Caruaru, PE. O projeto 

resultou no exercício público Carta ao pai: experimentos cênicos sobre a subjetividade, 

desenvolvido de março a maio de 2011. Ao final deste capítulo, trago as primeiras análises de 

resultado da pesquisa cênica.  

 

3.1 O ESBOÇO DE UM “MÉTODO” 

  

Estruturar um “método” pedagógico de formação e treinamento de ator significa pôr 

em risco seu sentido, uma vez que o ensino-aprendizagem em teatro somente se realiza na 

relação direta entre atores e pedagogos.  Portanto o plano pedagógico norteador da prática se 

configura aqui como uma bússola, não como uma bula, o que, segundo a arte educadora 

Regina Machado, faz toda a diferença:  

 

Uma bússola é extremamente útil nas mãos de alguém que sabe que está a 

caminho, que se sabe um viajante e que se dispõe a enfrentar obstáculos e 

descobertas a cada instante, porque uma determinada intenção anima cada 

passo e cada parada. Nas mãos de quem não está preparado para viajar, uma 

bússola é inútil. (MACHADO in BARBOSA; CUNHA, 2010, p. 73). 
 

Um “método” tem como objetivo orientar percursos e estruturar a compreensão da 

multiplicidade de possibilidades de ensinar e aprender em teatro. Com isso dito, apresento a 

seguir o plano pedagógico criado para a pesquisa prática, o qual foi estruturado em três 

módulos – Fundante, Explorativo e Produtivo –, tendo uma palavra-chave e objetivos 

específicos em cada etapa.  
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Como o próprio nome sugere, o primeiro módulo, Fundante, traz os alicerces em que 

o “método” se apoia: os Procedimentos e Princípios provenientes das técnicas-suporte desta 

pesquisa. Essa etapa tem como objetivo principal estimular no aluno-ator a atuação como 

relação de multiplicidade em fluxo, buscando expandir a capacidade de afetar e de ser afetado 

por si, pelo outro e pelo ambiente por meio de vivências físicas. Portanto trata-se de um 

treinamento, sem o objetivo de compor personagens ou cenas. Para designar seu conteúdo 

essencial esse módulo recebe a palavra-chave Contato. 

 No segundo módulo, Explorativo, a palavra-chave é Dramaturgias. Essa etapa visa à 

exploração de um texto (dramático ou não) e possíveis diálogos entre este e o material físico e 

vocal do ator surgido no treinamento. Esse módulo objetiva ainda o diálogo entre a 

improvisação livre e outras que têm como anteparo uma situação apresentada pelo texto. 

 O terceiro módulo, Produtivo, é associado à palavra Edição. Essa etapa parte do 

pressuposto de que o módulo anterior gera material para ser então organizado. Esse é o 

momento que mais se aproxima do trabalho do encenador: tomando-se a criação realizada 

pelos atores, decide-se o que deve ou não ser apresentado ao público, verificando o que 

precisa de ajuste, corte, expansão, dilatação, economia, etc., levando à elaboração de um 

roteiro cênico. Por fim, o material concebido no processo formativo deve ser apresentado 

publicamente com o objetivo de estender ao espectador a investigação de outras formas de 

relação do ator consigo, com seu parceiro de cena e com a plateia.  

Cabe destacar que, apesar de elaborar um planejamento estruturado, concordo com 

Brook (2002, p. 90) quando diz que “o melhor método de trabalho envolve um equilíbrio 

muito sutil entre o que deve ser preparado de antemão e o que pode ficar em aberto”. Por se 

configurar apenas como uma bússola orientadora do percurso, na prática esse trajeto foi 

atravessado de diferentes formas, fazendo com que os módulos se interpenetrassem, 

cruzassem suas fronteiras e dessem origem a novos caminhos. 

 

3.2 A EXPERIÊNCIA DE CARTA AO PAI 

  

O exercício público Carta ao pai: experimentos cênicos sobre a subjetividade foi 

desenvolvido no Ponto de Cultura Teatro Experimental de Arte, sede do grupo homônimo 

fundado em 1962, na cidade de Caruaru, no Agreste pernambucano. Pela sua relevância – 

trata-se do segundo grupo de teatro mais antigo de Pernambuco em atividade – e para situar o 

universo em que esta parte da pesquisa prática se desenvolveu, apresento a seguir um breve 

histórico do TEA, assim como a maneira como se deu minha aproximação com o grupo e 
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algumas reflexões iniciais suscitadas por esse encontro. Em seguida, abordo as 

especificidades do “método” nesse contexto de trabalho, trazendo algumas considerações 

sobre a prática e conclusões transitórias dos resultados obtidos. 

 

3.2.1 Universo da Pesquisa: o Teatro Experimental de Arte 

 

 Nos anos 1960, época do surgimento do Teatro Experimental de Arte, o principal 

grupo da cidade era o Teatro de Amadores de Caruaru, TAC, fundado em 1956, que renovou 

a produção do interior pernambucano ao encenar obras de Gianfrancesco Guarnieri e Joracy 

Camargo, entre outros. Porém, em 1962 a cidade sediou o I Festival de Teatro de Estudantes 

do Nordeste, e, diante das montagens apresentadas pelos grupos convidados, assim como das 

oficinas e palestras oferecidas, segundo o jornalista Leidson Ferraz (2008, p. 81), “ficou 

evidente a defasagem da produção cênica caruaruense”. Essa constatação fez com que alguns 

membros se dissociassem do TAC, como Argemiro Pascoal, e fundassem, com Arary 

Marrocos, entre outros
59

, um grupo dedicado à experimentação e à formação do artista teatral. 

Nascia assim o Teatro Experimental de Arte (TEA). 

 As primeiras ações do TEA foram promover intercâmbios com renomados professores 

e artistas do Recife
60

 para ministrarem oficinas de interpretação para seus membros. Essa 

atividade revelou a vocação pedagógica do grupo: sem deixar de lado a montagem de 

espetáculos – são mais de cinquenta, de Antígona, de Sófocles, à Feira de Caruaru, de Vital 

Santos – o TEA passou a estender à comunidade o que aprendia com seus mestres, oferecendo 

oficinas gratuitas de formação teatral. Esse projeto perdura até hoje por meio do curso de 

Iniciação Teatral realizado gratuitamente na sede do grupo; aberto à comunidade, o curso 

acontece todos os sábados, durante um ano, e prevê uma montagem em sua conclusão.  

Outra importante ação formativa promovida pelo TEA em Caruaru é o Festival de 

Teatro do Agreste (Feteag), criado em 1982 por Fabio Pascoal e Chico Neto. O evento foi 

inspirado no Festival de Estudantes, ocorrido em 1962, cuja realização marcou o nascimento 

do próprio grupo. Tendo como objetivo principal a realização de uma Mostra de Teatro 

Estudantil, desde 2005 o Feteag incorporou à sua grade uma Mostra de Referência Nacional, 
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 Antonio Paulino de Medeiros, Carlos Fernandes da Silva, José Gustavo Córdula, Fernando Gomes de Oliveira, 

Edvaldo Pereira de Castro, Antonio Silva, Margarida Miranda, Maria José Bezerra, Abias Amorim, Paulo 

Roberto e Sá, Maria Ezinete de Melo, Inácio Tavares e Jonas Mendonça são os fundadores do TEA junto com 

Argemiro Pascoal e Arary Marrocos (AMORIM, 2010, p.89). 
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 Clênio Wanderley, Issac e Estephania Gondim, Walter Estevão, Luis Maurício Carvalheira, Romildo Moreira, 

Didha Pereira e José Manoel Sobrinho são alguns dos professores e artistas pernambucanos que se dispuseram a 

contribuir com o aprimoramento dos artistas do TEA (FERRAZ, 2008, p. 81). 
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levando à cidade montagens que primam pela pesquisa e experimentação cênica. Além dessas 

Mostras, o Festival oferece oficinas de capacitação aos monitores de teatro das escolas, 

oficinas teatrais abertas à comunidade (como oficinas de interpretação, voz, dramaturgia etc.) 

e palestras sobre as artes cênicas.  

No transcorrer dos anos, o núcleo que compunha originariamente o grupo se desfez, 

permanecendo apenas, dos sócio-fundadores, os atores, encenadores e professores de teatro 

Arary Marrocos e Argemiro Pascoal, sendo este também dramaturgo. Além de parceiros no 

teatro, Argemiro e Arary foram casados, e a sede do TEA foi construída na garagem da 

própria casa, transformada no Teatro Lício Neves, um teatro de bolso com capacidade para 

sessenta pessoas. Com o falecimento de Argemiro Pascoal, em 2012, o TEA passou a ser 

presidido por Arary Marrocos, com Fabio Pascoal, filho do casal, à frente do Feteag. 

 Meu contato inicial com o Teatro Experimental de Arte aconteceu em 2007, com a 

participação do espetáculo As Três Irmãs, fruto da minha pesquisa de mestrado, na Mostra de 

Referência Nacional do XIX Feteag. No ano seguinte, 2008, retornei ao Festival para 

ministrar a oficina O clown e a subjetividade do ator, da qual participaram jovens atores que 

haviam feito sua iniciação teatral nas oficinas regulares promovidas pelo grupo. Em 2010 fui 

curadora da Mostra de Referência Nacional e mediadora dos diálogos realizados com os 

artistas convidados. Essa proximidade fez com que eu me candidatasse a uma residência 

artística no grupo, por meio do Edital Interações Estéticas – Residências Artísticas em Ponto 

de Cultura, lançado pela Funarte, com o objetivo de ministrar oficinas de formação aos atores 

iniciados pelo TEA tendo como base os Princípios e Procedimentos delineados nesta 

pesquisa, integrando a residência à pesquisa de doutorado.  

Com a aprovação do projeto e o acolhimento do grupo convivi intensamente com o 

TEA durante três meses. Pude observar, então, que no decorrer desses cinquenta anos muitas 

pessoas passaram por lá, mas poucas permaneceram; em consequência não havia um elenco 

fixo, tampouco espetáculos de repertório
61

. Há anos a produção artística vinculou-se às 

encenações realizadas ao final dos cursos iniciativos e, embora alguns atores dessas 

montagens tivessem feito sua iniciação em anos anteriores, a grande maioria do elenco era 

composta por “formandos”, muitas vezes em sua primeira experiência teatral. Percebe-se 

assim que ao longo de sua trajetória o TEA priorizou o teatro enquanto atividade educacional, 

agindo principalmente no âmbito da democratização cultural.  
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 O último espetáculo realizado pelo grupo, Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, foi resultado da oficina 

de Iniciação Teatral e teve sua estreia em 2010; atualmente é a única peça do TEA em atividade. Nos anos 

consecutivos (2011, 2012 e 2013) o curso de Iniciação apresentou exercícios públicos como resultado, sem a 

elaboração de uma montagem. 
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Entretanto, houve uma tentativa de redirecionar as ações do TEA para o 

aprofundamento da formação do artista teatral, objetivo inicial do grupo. Essa ação foi 

encabeçada por Fabio Pascoal, que em 2005 criou o Núcleo de Pesquisa do Teatro 

Experimental de Arte com o objetivo de estudar questões relativas à atuação, dramaturgia e 

encenação com os alunos que haviam passado pelas oficinas de Iniciação. Dessa pesquisa, 

nasceu o espetáculo A metamorfose, com direção e adaptação de Pascoal do texto homônimo 

de Franz Kafka, e atuação das atrizes Geysiane Melo e Julliana Soares, ambas formadas pelo 

TEA. A metamorfose permaneceu em atividade de 2006 a 2011, circulando por diversos 

festivais do Brasil. Porém, o Núcleo não efetivou uma prática regular e se encontra desativado 

desde abril de 2011. 

Como minha residência no TEA aconteceu nesse mesmo ano de 2011, entre os meses 

de março e maio, o desejo de aprofundamento acerca da arte do ator ainda encontrava ecos 

nos jovens atores do grupo, sobretudo entre aqueles que haviam feito parte do Núcleo. 

Todavia, naquele momento não existia uma prática efetiva, ou seja, não havia encontros para 

treinamento ou pesquisa, tampouco existia alguma iniciativa concreta por parte dos atores 

para que isso se realizasse de fato. De maneira geral os encontros com o elenco giravam em 

torno de questões práticas da montagem em atividade; consequentemente o entendimento do 

ofício de ator, principalmente entre aqueles que não haviam participado do Núcleo, parecia 

estar relacionado essencialmente à função de desempenhar determinado papel em uma peça. 

Se o desejo de aprofundamento dos atores acerca de sua arte era legítimo, o que poderia estar 

impedindo a transformação da vontade em ação?  

Um aceno de resposta surgiu algum tempo depois, em um intercâmbio entre o Teatro 

Experimental de Arte e o grupo Clowns de Shakespeare, de Natal, em que ambos relataram 

suas experiências e rotinas na prática teatral. Em um determinado momento desse encontro 

uma das atrizes do TEA afirmou que não havia como se dedicar mais ao teatro porque 

precisava trabalhar. Por outro lado, o grupo potiguar revelou que nos primeiros anos os 

integrantes estudavam e trabalhavam durante o dia e a noite, e tinham somente a madrugada 

para ensaiar; naquela época não possuíam sede e os encontros aconteciam em diversos 

lugares, como salão de igreja e salão de festas. Para finalizar esse relato o diretor do grupo, 

Fernando Yamamoto, acrescentou: “é preciso ter coragem” 
62

. 

 Presenciei outra discussão que dialoga com esse tema, desta vez fora do contexto do 

TEA, em uma palestra proferida pela diretora Ariane Mnouchkine, na ocasião da apresentação 
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 Anotações registradas pela pesquisadora durante o evento, ocorrido no dia 03 de outubro de 2011, no Teatro 

Lício Neves, sede do TEA, em Caruaru, PE. 
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do espetáculo Os Náufragos da Boa Esperança, no Rio de Janeiro. Nesse evento uma atriz 

carioca afirmou que era muito difícil fazer teatro na cidade, segundo ela por dois motivos: por 

um lado faltava patrocínio do governo para a pesquisa na área teatral; por outro, a Rede Globo 

de televisão influenciava os atores a acreditarem que nesse ofício não era necessário fazer 

muito esforço, fazendo com que eles não tivessem disciplina ou aprofundamento, 

transformando-os em “estrelas”. A diretora francesa respondeu da seguinte forma:  

 

Senhorita, senhorita! É preciso procurar o teatro, sem a sedução, sem o 

folclore, sem o charme latino-americano. Chegar no horário, ter disciplina, 

fazer silêncio, escutar qual é seu sentimento, o que o outro acabou de dizer, o 

que você ouviu, receber antes de jogar, para isso não precisa de patrocínio. 

Sejam [vocês atores] seus próprios patrocinadores. 
63

 
 

 Mnouchkine não contou desde sempre com apoio institucional; seu início profissional 

também foi árduo: 

 

(...) Em 1967 nós começamos a trabalhar da maneira que eu chamo “a sério”, 

isto é, até o esgotamento. Como a maioria de nós tinha que trabalhar durante 

o dia para viver, nos encontrávamos à noite, às sete horas, e trabalhávamos 

até uma ou as duas da manhã. E só parávamos porque as pessoas que iam 

acordar de manhã tinham que dormir em algum momento. 

(MNOUCHKINE, 2011, p. 32). 
 

 Esmiuçando um pouco esse tema, pois creio que a discussão sobre o ofício do ator 

abarca questões que vão além da autodeterminação ou da coragem, embora pense que ambas 

são fundamentais, ressalto que tanto Yamamoto quanto Mnouchkine exercem uma função de 

liderança em seus respectivos coletivos de trabalho, o que nos leva a refletir sobre o papel do 

mestre no desenvolvimento do homem-ator.  

A relevância do mestre na aprendizagem é apontada por Herrigel (s/d, p. 83), 

referência nas pedagogias adotadas por Antunes e Januzelli, em sua experiência na arte do tiro 

com o arco: “o mestre tem a responsabilidade de fazer com que o aluno descubra, não o 

caminho propriamente dito, mas as vias de acesso a esse caminho, que devem conduzir à meta 

última” (no caso, a “arte sem arte”). Segundo Kenzo Awa, o mestre zen de Herrigel, “um 

grande mestre (...) tem que ser ao mesmo tempo um grande educador, pois para nós esses 

atributos são inseparáveis” (HERRIGEL, s/d, p. 35). Na perspectiva da filosofia oriental, “o 

mestre verdadeiro revela sua coragem com atitudes, jamais com palavras” (HERRIGEL, s/d, 

p. 88). 
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 Anotações registradas pela pesquisadora durante o evento, ocorrido no dia 11 de novembro de 2011, no Teatro 

Dulcina, Rio de Janeiro, RJ.  
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 Essa postura parece ter sido adotada também por Mnouchkine (2011, p. 80), que, entre 

os seus livros-mestres de teatro cita Meyerhold, Copeau, Dullin, Jouvet e Stanislavski, e 

afirma que “todos aqueles que desenharam todos os caminhos pelos quais passamos são 

nossos mestres. Eles já disseram tudo, vamos lê-los mais e falar menos”. Porém, o “falar 

menos” não significa abster-se da função de orientar o caminho, mas, da mesma forma como 

o mestre zen Awa, Mnouchkine não percorre o caminho no lugar do ator.  

 

Sou como uma parteira. Eu ajudo a dar à luz. A parteira não cria o bebê. Não 

cria a mulher e não é o marido. Mas se ela não estiver ali, o bebê corre sério 

perigo e pode não nascer. Acho que um bom diretor é isso. (...) Uma parteira 

não é alguém que apenas observa o bebê sair facilmente. Às vezes tem que 

gritar com a mulher, às vezes diz: “Empurre”. Às vezes diz: “Cale a boca”. 

Algumas vezes diz: “Respire”. Algumas vezes diz: “Não faça isso”. 

Algumas vezes diz: “Tudo certo. Tudo está certo. Vamos! Vamos!” É uma 

luta. (MNOUCHKINE apud DELGADO; HERITAGE, 1999, p. 387). 
 

 Para Mnouchkine (apud DELGADO; HERITAGE, 1999, p. 385) esse trabalho só é 

possível dentro de uma coletividade: “é o que se deve fazer. É a única maneira como posso 

trabalhar”. O trabalho em grupo, sob a liderança de um mestre, também é fundamental nas 

proposições de Gurdjieff, “mestre” de Januzelli e Brook. 

 

(...) Para despertar-se é necessária toda uma conjugação de esforços. É 

indispensável haver alguém para despertar quem dorme; é indispensável 

haver alguém para vigiar aquele que vai despertá-lo; é necessário ter 

despertadores e é também necessário inventar novos constantemente. Mas, 

para ter êxito nesse empreendimento e obter resultados, certo número de 

pessoas deve trabalhar junto. Um homem só não pode fazer nada. (...) O 

trabalho deve ser organizado e deve haver um chefe. (OUSPENSKY, s/d, p. 

255). 

  

 Portanto, pode-se pensar que para a aprendizagem do ator é necessário a reunião de 

um grupo de pessoas sob a liderança de um mestre. Por outro lado, sobretudo com Foucault, o 

saber é problematizado pelo viés das relações de poder, trazendo questionamentos sobre as 

condições históricas que possibilitaram que determinados enunciados fossem efetivados e 

outros não, assim como o conjunto de regras e as condições que permitiram que determinado 

sujeito pudesse proferi-lo. Foucault interroga “acerca do estatuto de quem pode, por 

regramento ou por tradição, por definição jurídica ou por aceitação espontânea, pronunciar 

determinados enunciados” (CASTRO, 2009, p. 178). 

 A problemática em torno da aquisição do saber é intensificada com o advento das 

novas tecnologias, que possibilitaram outros meios de acesso à informação. Serres (2013, p. 

25) afirma que “outrora e recentemente, o saber tinha como suporte o corpo do erudito, do 
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aedo, do contador de histórias. Bibliotecas vivas: esse era o corpo docente do pedagogo”. E 

lança a questão: e agora? “Repito. O que transmitir? O saber? Ele está agora por todo lugar, 

na internet, disponível, objetivado. Transmiti-lo a todos? O saber inteiro passou a ser 

acessível a todo mundo. Como transmitir? Pronto, é coisa feita” (SERRES, 2013, p. 26, grifo 

do autor).  

Para Serres (2013, p. 78), esse reviramento também se refere aos sexos, “pois as 

últimas décadas assistiram à vitória das mulheres, mais esforçadas e sérias na escola, no 

hospital, na empresa... do que os machos arrogantes e fracotes”, levando-o a intitular sua obra 

de Polegazinha, isto é, a adolescente que tem o acesso à informação na ponta dos seus dedos. 

 

Por que a Polegarzinha se interessa cada vez menos pelo que diz o porta-

voz? Porque, diante da crescente oferta de saber, num imenso fluxo, por todo 

lugar e constantemente disponível, a oferta pontual e singular se torna 

derrisória. A questão se colocava de forma cruel quando era preciso se 

deslocar para ouvir um saber raro e secreto. Agora acessível, esse saber 

sobeja, próximo, inclusive em objetos de pequenas dimensões, que a 

Polegarzinha carrega no bolso, junto ao lenço. A onda de saberes sobe tão 

alto quanto o da tagarelice. (SERRES, 2013, p. 46). 
 

Como dizer então para a jovem ou o jovem de hoje que, segundo Januzelli, Brook e 

Antunes, uma referência teórica importante para o trabalho do ator se intitula Fragmentos de 

um ensinamento desconhecido, livro que narra a aprendizagem de um místico detentor de um 

saber secreto? E o que dizer então sobre a necessidade imperiosa das regras, que, segundo 

Gurdjieff (OUSPENSKI, s/d, p. 260), “não tem o objetivo de divertir, proporcionar 

satisfações nem tornar as coisas mais fáceis”?  

Evidentemente sabe-se que aprendizagem do ator só se efetiva por meio da prática. De 

acordo com Ferracini (2013, p. 121) os três pilares básicos para o treinamento do ator são a 

memória, a vivência e a experiência. A memória refere-se à capacidade do ator de atualizar 

uma ação poética, isto é, “atualização de vivências e experiências com o corpo, pelo corpo, 

através do corpo”. A vivência “está mais para deixar-se afetar que agir. (...) Treinar é buscar 

vivências e linhas de fuga na recomposição do encontro com suas próprias linhas de fuga e 

com as linhas de força que se compõem nos encontros” (FERRACINI, 2013, p. 123).  

Dessa forma, para que a memória possa se atualizar, assim como para que a vivência 

possa se realizar, é preciso um corpo “vivo”, não submisso, o que nos leva novamente à 

questão do poder, conforme abordada por Foucault. Para o pensador francês (1987, p. 118), as 

disciplinas, que são os “métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, 

que realizam a sujeição constante de suas forças”, impõem ao corpo uma relação de 

docilidade-utilidade em acordo com questões econômicas. 
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Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas 

e recíprocas, à sua utilização econômica; é, numa boa proporção, como força 

de produção que o corpo é investido por relações de poder e de dominação; 

mas em compensação sua constituição como força de trabalho só é possível 

se ele está preso num sistema de sujeição (onde a necessidade é também um 

instrumento político cuidadosamente organizado, calculado e utilizado); o 

corpo só se torna útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo 

submisso. (FOUCAULT, 1987, p. 25-26). 
 

 De acordo com Foucault (1987, p. 119), a disciplina fabrica corpos submissos e 

exercitados, ou seja, corpos “dóceis”: “a disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 

econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). 

Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo”. Um “corpo dócil” está mecanizado de 

acordo com estruturas de poder; sua capacidade de afetar e ser afetado foi diminuída, o que 

compromete a experiência, uma vez que esta está relacionada ao afeto. Ferracini se vale das 

palavras de Larrosa Bondia para esclarecê-la: 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 

um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 

correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 

mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 

sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 

o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 

atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 

acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, 

calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (...) O sujeito da 

experiência seria algo como um território de passagem, algo como uma 

superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz 

alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns 

efeitos. (LARROSA BONDIA apud FERRACINI, 2013, p. 123). 
 

 A experiência, conforme definida por Larrosa Bondia, assemelha-se aos objetivos 

pretendidos por vários mestres do teatro, como Morrison, Antunes, Januzelli, Brook, 

Mnouchkine, Ferracini e, fora do âmbito estritamente teatral, também Gurdjieff, que 

considera o “choque” essencial ao desenvolvimento do homem, relacionando-o com “o 

momento do recebimento da impressão” (OUSPENKY, s/d, p. 218), ou ainda com a filosofia 

oriental, que afirma que a aprendizagem do zen só é possível por meio da prática 

(HERRIGEL, s/d, p. 27). Mas como seria possível despertar, na contemporaneidade, os 

jovens atores para a vivência e a experiência, estimulando-os a treinar, afirmando que esta 

atividade associa-se a uma postura ética e política? 

 Retornando, enfim, à questão que gerou essas reflexões – a falta de iniciativa dos 

atores do Teatro Experimental de Arte para se lançarem ao treinamento, apesar de 

aparentemente desejarem se aprofundar na arte do ator –, podemos especular várias hipóteses 
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de resposta: os atores não treinam porque lhes falta coragem; porque lhes falta dinheiro; 

porque estão identificados com a sedução, o folclore e o charme latino-americano; porque 

lhes falta um mestre; porque lhes faltam despertadores; porque não acreditam em um mestre; 

porque o saber está ao alcance de suas mãos; porque o poder está dissociado de seu corpo; 

porque lhes faltam consciência ética e política; porque seus corpos estão dóceis. 

 A dificuldade de obter aderência dos atores ao treinamento, e consequentemente às 

regras intrínsecas ao seu desenvolvimento, não foram percebidas somente no TEA; em todas 

as experiências realizadas no âmbito desta pesquisa, em maior ou menor grau, houve 

momentos de tensão em relação ao comprometimento dos atores com a prática. Embora essa 

questão tenha sido frequente e relevante para a pesquisa, não encontrei respostas definitivas, 

apenas entendimentos transitórios em cada situação específica.  

Pessoalmente, pode-se notar pela estrutura desta tese a importância dos mestres na 

minha trajetória; mas, eu já me considero uma pessoa um pouco “antiga”, o mundo da 

Polegarzinha não fez parte da minha formação inicial. Mesmo tateando uma compreensão 

dessa nova realidade, e meu papel como formadora de atores e encenadora dentro dela, eu me 

lancei, enfim, à aventura de trabalhar com jovens atores sem prática de treinamento, tentando 

ao longo do percurso compreender melhor essa questão.  

Partindo, enfim, para a reflexão sobre a primeira experiência empírica, apresento o 

grupo de trabalho formado no Teatro Experimental de Arte, composto por nove membros 

(entre atores e técnicos) da última montagem do grupo (Auto da Compadecida) e por outros 

três atores que participaram do Núcleo de Pesquisa. Dentre esse grupo, cinco haviam feito a 

oficina O clown e a subjetividade do ator, ministrada por mim no Feteag (2008). Assim, junto 

com Édson Barros, Geysiane Melo, Gisomar Paulino, Luiz Simão, Julliana Soares, Marcos 

Edjones, Pablo Aristedes, Paulo de Souza, Pedro Henrique, Pierre Tenório, Rosa Amorim e 

Wemerson Jheyvson iniciamos essa aventura em 18 de março de 2011. 

 

3.2.2 Módulos Fundante, Explorativo e Produtivo 

 

Tendo como base os Princípios e Procedimentos do “método” adotado e testado nesta 

pesquisa, a residência artística realizada no Teatro Experimental de Arte objetivou ministrar 

oficinas de formação e treinamento de ator para alunos que já haviam passado pelo curso de 

Iniciação Teatral oferecido pelo TEA.  

Como objetivos específicos do Módulo Fundante, o treinamento com a técnica do 

palhaço buscou trabalhar a noção de foco da cena, a relação entre o ator e a máscara com o 
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uso do nariz vermelho e o contato direto com a plateia por meio de jogos e improvisações; o 

Treinamento Energético pretendeu dilatar a potência do ator de afetar e ser afetado por meio 

dos múltiplos agenciamentos que o corpo é capaz de realizar, estimulando a vivência de 

outros modos de relação do ator consigo, com o outro e com o ambiente que o cerca; os 

exercícios inspirados no Laboratório Dramático do Ator visaram à pesquisa dos temas, 

inquietações e anseios pessoais dos atores participantes, assim como trabalhar as relações de 

cumplicidade, generosidade e confiança entre o grupo; o Método de Antunes Filho esteve 

presente enquanto Princípio fundamental que vê o trabalho do ator como uma ativação do 

processo de individuação do homem-ator. 

No Módulo Explorativo os objetivos específicos visaram à exploração do texto Carta 

ao pai, de Franz Kafka, e suas possíveis relações com o treinamento realizado com as técnicas 

acima citadas. Kafka era um autor conhecido dos alunos-atores que participaram do Núcleo de 

Pesquisa; além de terem levado A Metamorfose à cena, o Núcleo iniciou um processo de 

investigação cênica com Carta ao Pai, que acabou não sendo levado adiante. Assim, a 

escolha desse texto foi uma tentativa de desenvolver uma relação dialógica com o grupo, 

segundo a concepção de Paulo Freire: 

 

Daí que, para esta concepção [da educação] como prática de liberdade, a sua 

dialogicidade comece, não quando o educador-educando se encontra com os 

educando-educadores em uma situação pedagógica, mas antes, quando 

aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com estes. Esta inquietação 

em torno do conteúdo do diálogo é a inquietação em torno do conteúdo 

programático da educação. (FREIRE, 2005, p. 96). 
 

 Portanto havia a intenção de que o aparato utilizado pela pesquisa se estabelecesse 

como uma questão a ser decifrada junto com os alunos-atores e não como um conteúdo a ser 

depositado. Dessa forma pretendia-se estabelecer uma relação horizontal, na qual tanto eu 

quanto os atores fôssemos sujeitos de um mesmo trabalho em comum, ainda que com tarefas 

diferentes. Todavia, a intimidade com a obra de Kafka não abrangia todos os participantes, 

pois nem todos fizeram parte do Núcleo, embora todos tivessem tido contato, ao menos como 

espectadores, com A Metamorfose.  

O Módulo Produtivo foi o que mais permaneceu aberto no planejamento, pois ele está 

diretamente associado ao material gerado nos módulos anteriores. Como objetivo específico 

do projeto desenvolvido no Teatro Experimental de Arte, o Módulo Produtivo contemplou 

realizar apresentações gratuitas do resultado do processo formativo nos quatro Pontos de 
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Cultura de Caruaru
64

. Com essa ação buscou-se promover um maior intercâmbio entre os 

Pontos e fortalecer seus vínculos culturais, possibilitando, enfim, uma importante troca de 

experiências. 

Nota-se que se tratou de uma proposta ambiciosa, não só pela complexidade das 

técnicas e temática abordada, mas também pelo prazo estipulado para sua realização: três 

meses (segundo o Edital do Prêmio Interações Estéticas – Residências Artísticas em Ponto de 

Cultura, era esse o tempo máximo de execução). Assim, esbocei um cronograma que buscasse 

conciliar os objetivos propostos e a disponibilidade do grupo; como todos possuíam 

atividades durante a semana, os encontros foram planejados para acontecer nos finais de 

semana, duas vezes ao mês, iniciando na sexta-feira à noite (das 19 às 23h), passando pelo 

sábado (das 14 às 22h) e finalizando no domingo (das 09 às 14h). Dessa forma, cada módulo 

compreendia dois finais de semana de atividades.  

 

3.2.3 Considerações sobre a prática 

  

No decorrer das oficinas de treinamento e formação de ator oferecidas aos alunos-

atores do Teatro Experimental de Arte por meio do “método” adotado e testado nesta 

pesquisa, verificou-se que houve uma interpenetração dos módulos em que o planejamento foi 

estruturado, em um movimento de idas e vindas dos temas e exercícios conforme as 

necessidades do grupo. Dessa forma, algumas práticas que estavam estabelecidas para o início 

acabaram permeando todo o processo; houve ainda o abandono de alguns exercícios, a 

inclusão de outros e a criação de novos. 

Para avaliar esse processo, além da observação contínua e atenta da prática, e das 

avaliações realizadas em grupo durante os encontros, foi solicitado aos atores que 

registrassem suas reflexões sobre as atividades em um diário de trabalho, tarefa a qual eu 

também me propus, e que respondessem um questionário enviado por email, após o 

encerramento das atividades. Todavia, dos doze atores envolvidos, somente quatro fizeram os 

registros em diário, e de maneira esporádica e sucinta; destes quatro, apenas um respondeu o 

questionário final, sendo que outros três também realizaram esta tarefa.  

                                                             
64

 No ano da realização do projeto, 2011, os Pontos de Cultura existentes em Caruaru eram: Ponto de Cultura 

Tira-Teima, Ponto de Cultura Agreste Pernambucano, Ponto de Cultura Alto do Moura e Ponto de Cultura 

Teatro Experimental de Arte. 
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Levando em consideração os parâmetros estabelecidos pelos mestres nos quais esta 

pesquisa se apoia, os registros e análises do processo são importantes para a construção de um 

referencial teórico vivo e singular: 

 

Aprender a anotar por escrito as vivências e reflexões do dia. Daí resulta um 

manancial de conhecimento teórico vivo, porque foi extraído direto da 

própria prática, e que sempre vai direcionar as ações futuras do aprendizado 

e da produção de trabalhos cênicos do ator e do grupo. (JANUZELLI, 1992, 

p. 100). 
 

 Da mesma forma penso que a reflexão sobre o que se faz e para que se faz em teatro é 

parte fundamental do processo; caso contrário, não só o aluno-ator deixa de se apropriar da 

sua prática, como também corre o risco de apreender a técnica pela técnica, isto é, sem a 

consciência de que o treinamento e a formação englobam questões éticas e políticas. Essa 

reflexão não precisa necessariamente ocorrer por meio do exercício da escrita, entretanto, esta 

foi requisitada pelo método adotado. 

Embora não seja possível afirmar com certeza o porquê de os alunos-atores não se 

lançarem à tarefa do registro e da reflexão acerca do processo por meio da escrita, pode-se 

fazer uma analogia com as possíveis causas relacionadas à falta de disponibilidade para o 

treinamento. Do meu ponto de vista, parcial e subjetivo, mesmo tentando não o ser, penso que 

a hipótese de Serres (2013) caberia aqui como uma resposta plausível: se o saber está ao 

alcance de suas mãos, por que o jovem se preocuparia com o registro? Também acredito que o 

olhar de Mnouchkine
65

 sobre o ator faz certo sentido: se o ator associa seu ofício 

prioritariamente com sedução e charme, falta-lhe consciência ética e política em sua ação.  

Observando a expectativa de muitos dos alunos-atores do Teatro Experimental de Arte 

com a criação e desempenho de determinado papel em uma montagem, percebo que a ênfase 

do trabalho do ator muitas vezes não se encontrava no questionamento e na reflexão sobre o 

quê, por quê e como se faz teatro. Embora a participação na construção de um espetáculo 

traga grandes aprendizagens, nem sempre isso resulta em uma maior consciência acerca do 

ofício do ator, como observa Desgranges (2010, p. 72): 

 

O processo de construção [de espetáculo] precisa carregar uma tensão e um 

interesse investigativo que sustentem essa prática, possibilitando uma rica 

experiência artística e efetiva apreensão de linguagem. Evita-se assim, que a 

experiência teatral dos alunos tenha um fim em si mesma, resumida a uma 

cópia estereotipada do teatro profissional, tornada não mais que um 

incentivo ao cabotinismo de pais, alunos e professores. 
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 Analisando em retrospecto, penso que a estratégia adotada no decorrer do processo 

poderia ter facilitado o interesse investigativo sobre o ofício do ator por meio da escrita. 

Como não tivemos muitos encontros, privilegiei a prática e as avaliações em grupo, deixando 

pouco tempo em cada encontro para a anotação, ficando a cargo dos alunos-atores essa tarefa. 

Da mesma forma, não apliquei o questionário final em um encontro presencial, enviando-o 

por correio eletrônico após a finalização das atividades. Por outro lado, por trás da minha 

atitude, havia o pensamento de que o aluno-ator deveria demonstrar comprometimento e 

iniciativa na construção de sua aprendizagem. Porém, como foi visto essa é uma questão 

complexa, pois há questões históricas, sociais e culturais que interferem na apropriação do 

saber.  

De todo modo, a escassez dos registros desencadeou diversos questionamentos: seria o 

descaso do aluno-ator com algumas regras do processo consequência da falta de estratégias 

pedagógicas específicas? Estaria o aluno-ator acomodado ao que é mais fácil, esperando uma 

atitude paternalista e colocando o “outro” como responsável por si? Caberia exigir certos 

procedimentos ao aluno de teatro que não intenciona se formar ator-pesquisador? Um aluno 

que não almeja ser ator profissional pode ser “acusado” de cabotino?  

Por ter me convidado a realizar as oficinas de formação, e, portanto, não ser a pessoa 

responsável pela condução do elenco, tampouco pelas diretrizes do trabalho de formação de 

ator dentro do grupo, adotei uma postura não muito incisiva em relação às exigências que eu 

acreditava serem necessárias ao trabalho do ator. Dessa forma aceitei, por exemplo, que um 

aluno-ator que não compareceu a nenhum dia de trabalho durante um final de semana de 

encontro continuasse no processo; assim como não fui rigorosa quanto à produção dos diários 

de trabalho e da avaliação final, comprometendo parcialmente o depoimento dos sujeitos da 

pesquisa, o que, todavia, não inviabilizou a análise da prática. Esta está, enfim, embasada em 

minha observação, no que vi e ouvi ao vivo e nas palavras dos que se pronunciaram por 

escrito. Para essa análise ressalto alguns exercícios-chave, que se revelaram fundamentais no 

processo de trabalho com os alunos-atores do Teatro Experimental de Arte.  

Da técnica de formação do palhaço pessoal, sob a abordagem de Sue Morrison, 

destaco o exercício do olhar (“Present Yourself”) e o exercício de exploração da cor 

(“Exploration of Colour”)
66

. O primeiro buscou estimular nos alunos-atores o entendimento 

corporal de transitar entre as sensações, visando à experiência da atuação em fluxo. Para 

tanto foi preciso que o aluno estabelecesse um contato não estereotipado com suas próprias 
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 A descrição detalhada de cada exercício encontra-se no Apêndice A, p. 163-164 e 167-168, respectivamente. 
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sensações e emoções, o que acarretou alguma dificuldade, como atesta a aluna-atriz Julliana 

Soares: 

 

Difícil. Muito de si mesmo se evidencia quando nos expomos. Mas o 

interessante é que quando o ator está num estado de receptividade muitas 

coisas acontecem. Entrei parecendo uma estátua de gelo, suando frio, sem 

graça, toda travada. Fui olhando um por um e quando chegou [o momento de 

olhar para] Luiz, parece que eu já não tinha mais como resistir à energia que 

vinha das pessoas. Meu estado se alterou. O corpo ficou mais leve e o 

desconforto diminuiu. Eu refleti o que ele estava me comunicando, ou 

deixei-me afetar por ele. Mas depois, não consegui manter o estado e tudo se 

fechou novamente
67

. 
 

  Entendo que aqui não importa tanto se o ator consegue ou não manter o estado de 

abertura para outros modos de relação, o fundamental é que ele tome consciência da maneira 

como os afetos estão circulando pelo seu corpo. Vejo que esse exercício possibilita ao ator 

perceber onde está e penso que só se pode começar a trabalhar a partir desse lugar.  

Já o exercício de exploração da cor, “Exploration of Colour”, buscou incitar o contato 

do aluno-ator com sua mitologia pessoal. O objetivo dessa prática, segundo a abordagem de 

Sue Morrison, é fazer com que o aluno aprenda como ser empírico (fundamentar seu 

conhecimento por meio da experiência), como ser emotivo (liberar sua emoção usando um 

léxico sensorial baseado na cor) e como visualizar (desenvolver a capacidade de dar forma e 

articular uma paisagem interior). Esse exercício também inaugura o modo como Morrison 

trabalha com as máscaras, por meio do ritual (a forma que abriga a experiência), da 

experiência (agir para expressar a experiência) e da exposição (a articulação pública da 

experiência). 

Segundo Jung (2006, p. 360), “o mito é o degrau intermediário entre o inconsciente e o 

consciente”; porém, “o significado do mito está perdido e, com isso, o homem deixou de 

compreender o que acontece no inconsciente” (MARONI, 1998, p. 53). Pode-se dizer ainda 

que estimular o contato do indivíduo com o mito significa trazer à consciência imagens que 

interferem no seu modo de estar no mundo. 

 

As coisas do mundo interior influenciam-nos subjetiva e poderosamente, por 

serem inconscientes. Assim, pois, quem quiser incrementar o progresso em 

seu próprio ambiente cultural (pois toda a cultura começa com o indivíduo), 

deverá tentar objetivar as atuações da anima, cujos conteúdos subjazem a 

essas atuações. (JUNG, 2008, p. 81, grifo nosso). 
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 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento completo 

encontra-se no Anexo A, p. 184, questão7. 
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 De acordo com Boechat (2008, p. 195), “anima é o arquétipo do feminino, da alma. É 

a guardiã das imagens no processo de individuação”. Dessa forma, entendo que o exercício de 

exploração da cor se relaciona com a ativação do processo de individuação conforme 

formulado por Jung, pois estimula a criação de imagens produzidas pelo inconsciente.  

 Ainda segundo Boechat (2008, p. 17), de acordo com a formulação de Campbell, há 

quatro abordagens possíveis do mito: a cosmológica, a metafísica, a sociológica e a 

psicológica. Dessas a que mais interessa a esta tese é a questão cosmológica, ou seja, o 

sentido que o mito dá à própria ordem do mundo e à nossa existência. Boechat (2008, p. 44) 

esclarece que “do ponto de vista da psicologia analítica de Jung o mito cosmogônico é, em 

essência, o mito do nascimento da consciência”, sendo que esta é estruturada por meio dos 

ritos de passagem, os quais são associados à jornada do herói. 

 

O arquétipo do herói representa a própria energia psíquica que transita entre 

o arquétipo do si-mesmo e o ego. (...) O herói por sua natureza está 

associado aos ritos de passagem, centrais na estruturação da consciência. (...) 

O herói, atuando no eixo ego-si-mesmo, proporciona à consciência a energia 

necessária para uma adaptação ao novo estado de ser. (BOECHAT, 2008, p. 

66-67, grifo do autor). 
 

 Da mesma forma, Campbell ressalta que a jornada do herói desperta uma 

transformação de si e do mundo:  

 

A passagem do herói mitológico (...) fundamentalmente, é a passagem para 

dentro – para as camadas profundas em que são superadas obscuras 

resistências e onde forças esquecidas, há muito perdidas, são relativizadas, a 

fim de que se tornem disponíveis para a tarefa de transfiguração do mundo. 

(CAMPBELL, 2007, p. 35). 
 

 Assim, de acordo com Campbell (2007, p. 43), “o efeito da aventura bem sucedida do 

herói é a abertura e a liberação do fluxo de vida no corpo do mundo”; essa energia potente e 

criadora se encontra “dentro de todos nós e apenas espera ser conhecida e transformada em 

vida”. Para Campbell (2007, p. 117) “o herói é aquele que aprende”. 

 Portanto, ao estimular o contato do ator com sua mitologia pessoal, gerando um 

conhecimento que se refere à experiência singular do indivíduo, o exercício de exploração da 

cor tanto se relaciona com a ativação do processo de individuação quanto com uma postura 

ética frente ao mundo.  

 

[O conhecimento profundo de si mesmo] é necessário, pois só em função 

dele pode-se atingir aquela camada profunda, aquele núcleo da natureza 

humana no qual se encontram os instintos. Estes são fatores dinâmicos, 

presentes a priori, dos quais dependem, em última análise, as decisões éticas 

de nossa consciência. (JUNG, 2006, p. 381). 
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 De acordo com a pedagogia de Sue Morrison a aprendizagem do palhaço requer um 

conhecimento profundo de si mesmo e da comunidade em que se vive. O ator-palhaço 

Ricardo Puccetti (2006b, p. 143, grifo do autor), do Lume, corrobora essa visão: “o clown, 

enquanto artista, vem revelar ao público sua lógica pessoal de compreender o mundo. A 

complexa técnica da arte do clown é um instrumento pelo qual seu trabalho pode ser a 

expressão de sua compreensão da vida, dos homens e de suas relações”. Portanto, pela 

perspectiva de Morrison e Puccetti, a técnica do palhaço se relaciona com o mito 

cosmogônico, isto é, com a função de atribuir sentido a si e ao mundo. 

 Depreende-se assim que o exercício de exploração da cor potencializa a aprendizagem 

do palhaço, por meio de uma ação que ultrapassa a apreensão de uma técnica. Pode-se dizer, 

enfim, que esse exercício contribui para inserir o aluno-ator na dinâmica da jornada do herói, 

ativando o processo de individuação, independentemente da linguagem da cena. No trabalho 

desenvolvido no Teatro Experimental de Arte o impacto desse exercício foi tamanho que as 

imagens produzidas compuseram a cenografia do Experimento Cênico, sendo em determinado 

momento projetadas ao fundo das ações desenvolvidas pelos alunos-atores. 

Fora do âmbito do método O clown através da máscara, mas ainda relacionado à 

técnica do palhaço, outro exercício que se revelou significativo na prática desenvolvida em 

Caruaru foi o jogo do palestrante-tradutor
68

. Trata-se de uma improvisação em que um 

“renomado especialista” versa sobre seu tema de pesquisa em uma língua ficcional, ao seu 

lado há um “tradutor” para transpor a explanação para o português; juntos, e sem combinação 

prévia, eles realizam o jogo frente à plateia composta pelos demais alunos-atores. Embora não 

tenha utilizado o nariz vermelho nessa atividade, optei por realizar o exercício segundo alguns 

Princípios da técnica do clown, como relação direta com a plateia, triangulação e definição do 

foco da cena.  

A primeira tarefa do ator que entrava em cena era estabelecer contato com o público, 

ou seja, “apresentar-se” como no exercício do olhar (“Present Yourself”), mas de maneira 

mais rápida; em seguida, no momento da entrada do parceiro de cena, o primeiro deveria 
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 Experienciei esse exercício na oficina A descoberta de seu próprio clown, ministrada por Patrícia dos Santos, 

em 2003, no Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina. Posteriormente vivenciei esse 

mesmo jogo fora do contexto do palhaço, em uma aula da disciplina Teoria e Prática da Peça Didática de 

Bertolt Brecht, ministrada por Ingrid Koudela no curso de Pós-Graduação em Artes da Universidade de São 

Paulo, em 2005. O princípio do exercício foi basicamente o mesmo nas duas experiências, entretanto na oficina 

de clown utilizamos a máscara, o que não foi realizado na aula de Koudela. Portanto, não se trata de uma 

atividade específica da técnica do clown, mas sim de um jogo teatral. 
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olhar “com o nariz” para ele
69

, deslocando o foco da cena e dando espaço para que este 

realizasse a sua “apresentação”. Toda a ação deveria estar baseada no princípio da 

triangulação, isto é, receber a ação, compartilhar com o público e reagir. Para que o jogo se 

desenvolvesse ainda era preciso haver sintonia entre a dupla, desencadeando uma atitude 

ativa-passiva dos jogadores durante a improvisação. A aluna-atriz Julliana Soares observa a 

necessidade de articulação dos vários comandos que esse jogo solicita: 

 

O jogo tradutor-palestrante; é bem difícil, senti dificuldade, mas achei 

maravilhoso. É preciso jogar e manter o estado de jogo, aproveitar os 

elementos que a outra pessoa te dá e devolver para plateia a seu modo, 

evidenciando o perfil de cada ator. É muito bom para o treinamento porque 

articula muitas técnicas, como o olhar, o jogo, a percepção do público, o 

improviso. Tem que haver sintonia entre os jogadores
70

. 
 

 Por meio desse depoimento, nota-se que além de exercitar princípios do jogo teatral, 

essa prática, quando associada à técnica do clown, exacerba a maneira particular que cada ator 

tem de jogar. De acordo com um dos clowns do Cirque du Soleil, Antón Valén, “o palhaço 

não sabe nada do assunto, não controla em absoluto o que está fazendo, mas sua atividade é 

de um profissional”
71

; portanto ao lançar comandos como “você é o melhor especialista do 

mundo nesse assunto”, assim como “você é o melhor tradutor de todos os tempos”, há um 

estímulo para o desenvolvimento de uma atuação que beira o absurdo, encaminhando esse 

jogo para o universo da comédia. 

 Dos exercícios provenientes do Laboratório Dramático do Ator o mais significativo 

foi a Cena da Graça
72

: um momento cênico de aproximadamente cinco minutos em que cada 

aluno-ator apresentou aquilo que achava que fazia “melhor”, isto é, algo que o fizesse se 

sentir pleno na ação. Poeticamente Clarice Lispector (2004, p. 116) observa que “[no estado 

de graça] há uma bem-aventurança física que a nada se compara. O corpo se transforma num 

dom. E se sente que é um dom porque se está experimentando, numa fonte direta, a dádiva 

indubitável de existir materialmente”.  

Portanto, além dos temas e estéticas que surgiram em cada cena, esse exercício trouxe 

desenhos corporais integrados ao prazer. Deixando de lado eventuais textos ou músicas 

utilizados nas escolhas pessoais, os atores investigaram posteriormente novas possibilidades 
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 Na técnica do clown procuro trabalhar a máscara como um foco de luz: para onde o “nariz” aponta está o foco 

da cena, ou seja, o ator que está com o foco em si está com a “bola”, ele então joga a “bola” para o público, 

recebe-a de volta e a devolve para o outro ator. 
70

 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento completo 

encontra-se no Anexo A, p. 184, questão 7. 
71

 Texto do palhaço Antón Valén em material didático distribuído na sua oficina de iniciação à técnica do clown. 

Material cedido por Patrícia dos Santos. 
72

 Uma descrição detalhada desse exercício encontra-se nas pp. 53-54. 
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de executar os mesmos desenhos de movimento, porém com outras qualidades: grande, 

pequeno, suave, denso, rápido, lento. Dessa experimentação cada um formatou uma partitura, 

mesclando diferentes qualidades naquilo que para si foi mais significativo durante a execução. 

O objetivo foi intensificar aquilo que fluiu naturalmente do ator, estimulando a consciência do 

corpo na realização das ações. 

A consciência do corpo, ou o “pensamento-em-ação”, já vinha sendo trabalhada com o 

Treinamento Energético, livremente inspirado nas proposições do Lume
73

. De acordo com 

Burnier (2001, p. 88, grifo do autor), “o texto próprio à arte do ator é composto de suas ações 

físicas e vocais. Por isso sua técnica corpórea constitui sua língua. Desenvolver, adquirir, 

embebedar-se, mergulhar, enfim, ser mestre dessa ‘língua corpórea’ (...) é pensar-em-

movimento”. O Lume pesquisou e desenvolveu diversas técnicas para que o ator pudesse 

exercitar essa forma de pensamento. Entre elas, está o Energético, o Treinamento Pessoal e a 

Dança Pessoal. Embora haja diversas semelhanças, há sutis diferenças entre estas técnicas: 

 

O energético trabalha em ritmo acelerado visando ultrapassar o esgotamento 

físico, uma relação ação-reação imediata, quase por reflexo instintivo; o 

treinamento pessoal trabalha as ações recorrentes, codificando-as e 

aprimorando-as. Já a dança pessoal trabalha com essas ações recorrentes 

segundo diversas qualidades de energia, usando de diferentes dinâmicas 

muitas vezes lentas e vagarosas, em que o tópico é o ouvir-se, buscar e 

explorar formas de articular, por meio do corpo, as energias potenciais que 

estão sendo dinamizadas, de ser fazendo e no fazer, de dar forma à vida. 

(BURNIER, p. 140, grifo do autor). 
 

 No trabalho desenvolvido no Teatro Experimental de Arte não tive a intenção de 

orientar os métodos da mesma forma como o Lume os concebe, porém, tendo como base os 

Princípios desenvolvidos pelo grupo, busquei propor uma dinâmica corporal que estimulasse 

o ator a desenvolver a escuta de si mesmo, o pensamento-em-ação e a consciência das 

diferentes dinâmicas do movimento. A intenção foi transpor os movimentos estereotipados e 

cristalizados no corpo do ator por meio do esgotamento físico; porém, pelo pouco tempo de 

trabalho, não foi possível coletar as ações físicas recorrentes que surgem quando o ator 

ultrapassa alguns limites de si mesmo. Após um período de treinamento com o esgotamento 

físico, esses Princípios foram aplicados nas ações desenvolvidas na Cena da Graça, e não em 

ações recorrentes surgidas na própria dinâmica de movimento. O que, segundo o depoimento 

da aluna-atriz Julliana Soares, não impediu que outros modos de percepção de si e do mundo 

fossem desencadeados: 
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 Os Princípios e Procedimentos do Treinamento Energético do Lume conforme abordados nesta pesquisa 

encontram-se nas pp. 54-61. 
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Quando o corpo todo se envolve nos movimentos, nos desenhos no espaço, 

os pensamentos cotidianos saem de cena, permitindo um encontro entre e a 

consciência de si e o mundo. Na dança há a possibilidade de explorar o 

corpo, descobrir movimentos, ritmos, aumentar a consciência espacial, 

liberar tensões físicas e psíquicas. Descobre-se que, de fato, a mente impõe 

limites, mas na dança eles vão sendo ultrapassados. O corpo fica mais livre e 

se liberta da movimentação cotidiana, mecânica
74

. 
 

 A busca pela desautomatização do corpo-mente também se deu por meio da realização 

de exercícios de meditação e ioga; esses exercícios acabaram se configurando como 

“exercícios de chegada”. Como a maioria dos atores não possuía uma prática pessoal de 

aquecimento, sendo que alguns tinham muito pouca consciência corporal, propus uma 

sequência de movimentos provenientes da Hatha Yoga
75

 que pudesse “acordar” tanto as 

articulações quanto as energias internas, aliada à intenção de atenção plena durante a 

execução. Dessa forma foi desenvolvido um aquecimento comum, precedido de quinze 

minutos de meditação silenciosa, na qual o foco era a percepção da respiração.  

 O Lama Padma Samten (2010, p. 95) orienta o procedimento da meditação da seguinte 

forma: “Acalme a sua mente e desenvolva a inteligência de reconhecer o mundo interno. Com 

isso seremos capazes de liberar os processos automáticos que atribuem sentidos e produzem 

energias dentro de nós”. Esse estado alterado de percepção foi reconhecido na prática 

desenvolvida no TEA, conforme se nota no depoimento da aluna-atriz Julliana Soares: 

 

Eu acho [a meditação] fundamental. Porque é um momento para estar no 

mundo em outro ritmo, se libertando do automatismo, das coisas a serem 

feitas, dos pensamentos, dos julgamentos, das defesas. É simplesmente estar, 

como todas as outras coisas da natureza. E quando ela termina é notável o 

estado alterado, os sentidos mais abertos, as angústias aplacadas, o corpo 

mais maleável, mais receptivo às intervenções exteriores. A pessoa se coloca 

num estado de passividade, mas está alerta
76

. 
 

 Ao se referir à jornada do herói mítico, Campbell (2007, p. 71) afirma que “se a 

personalidade for capaz de absorver e integrar as novas forças, experimentará um grau quase 

sobre-humano de autoconsciência e de autocontrole” e que este é “um princípio básico das 

disciplinas indianas de ioga”. Assim, tanto a prática de meditação quanto a de ioga buscaram 
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 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento completo 

encontra-se no Anexo A, p. 184, questão 6. 
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 Apesar de não ter passado por cursos formativos para instrutores de ioga, esta técnica está presente em minha 

prática pessoal desde 2004. Fui aluna de diversas escolas de ioga em Florianópolis, São Paulo, Salvador e 

Recife, vivenciando os métodos Hatha, Kripalu, Ashtanga, Iyengar, Integral e Restaurativo, participando ainda 

de workshops de respiração (pranayamas). Além dos exercícios de meditação proposto nessas práticas, 

frequentei centros de Budismo Tibetano em Florianópolis e Recife, nos quais aprendi técnicas meditativas.  
76

 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento completo 

encontra-se no Anexo A, p. 183-184, questão 5. 
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contribuir para que o aluno-ator encontrasse outros modos de se relacionar com o ambiente 

interno e o externo. 

 Finalmente outros dois exercícios, que não estavam previstos inicialmente, integraram 

as principais experiências do Módulo Fundante no trabalho com os alunos-atores do TEA: o 

exercício do Tronco e o do Crucifixo, ambos concebidos por Roberto Freire. Inspirado nas 

ideias de Herbert Head, Freire (1991) criou, nos anos 1970, a Somaterapia, um processo 

terapêutico realizado em grupo com o objetivo de localizar e expor o potencial criativo do 

indivíduo, tendo como base o teatro, a Ludoterapia e o anarquismo
77

. A influência do teatro 

na criação da Somaterapia se deu, principalmente, pelo encontro de Freire com Flávio 

Império, Sylvio Zilber e Myriam Muniz no Centro de Estudos Macunaíma, nos anos 1970. 

 

Liderados por Flávio, Sylvio, Myriam e eu pesquisamos juntos, durante 

quatro anos, o que lhes poderia servir em teatro e o que me poderia ser útil 

em terapia. Desse trabalho nasceu a maioria dos exercícios de Soma. Era 

fascinante, para nós, constatar que o que era bom para desbloquear e 

desenvolver a criatividade era bom também para livrar as pessoas da 

neurose. Ficava, assim, claro para mim que, no fundo, a neurose constituía-

se fundamentalmente em bloqueios à criatividade vital, inclusive a artística. 

(...) Considero esse período do meu trabalho com Flávio, Myriam e Sylvio 

no Macunaíma tão ou mais importante para a Soma quanto os ensinamentos 

recebidos de Reich, de Bateson, de Cooper, de Perls e de Lowen. (FREIRE, 

1991, p. 56-57). 
 

 Apesar de fundamentar a liberação do potencial criativo na livre expressão de Read, o 

que é fortemente criticado pela corrente historicista, que refuta a ideia de “originalidade” por 

considerá-la uma ingenuidade pouco construtiva (BARBOSA, 2010), encontro pontos de 

contato entre a proposição de Freire e a perspectiva contemporânea, que vê a produção 

artística como produção de acontecimentos e experiências. 

 Ao contextualizar os procedimentos da Terapia Ocupacional na contemporaneidade, 

Elizabeth Lima (2009, p. 215) afirma que “artísticos podem ser momentos clínicos de 

intensidade ímpar, que não podem ser repetidos, mas que têm a potência de provocar 

mutações subjetivas, ampliar a capacidade de ser afetado, potencializar a vida”. Por outro 

lado, de acordo com Freire (1991, p. 51),  

 

os exercícios de Soma podem ser belos de se ver como um espetáculo teatral 

com base na expressão corporal ou de dança moderna. Entretanto (...) eles 
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 Compõe o principal quadro teórico da Somaterapia a “psicologia política” de Wilhelm Reich, a 

Antipsiquiatria de David Cooper e as ideias anarquistas de Mikhail Bakunin (FREIRE, 1991). Com conteúdo 

político explícito, o anarquismo, Freire (1927-2008) entendia a neurose como uma manifestação corporal 

oriunda das relações de poder existentes no sistema capitalista. 
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acontecem para serem vividos pelos próprios atores, e não para serem 

assistidos por espectadores. A beleza da criação humana nasce do prazer no 

próprio ato de criação.  
 

 O teatro a que o autor se refere diz respeito, sobretudo, ao praticado por Grotowski e 

por Julian Beck, do Living Theatre, que, segundo Freire (1991, p. 55), “faziam seus atores 

descobrirem a consciência somática, na qual a mente é também considerada corpo”. Freire 

afirma que ao se debruçar sobre essa forma teatral, que para ele se assemelha à dança 

contemporânea e se difere do teatro declamatório, descobriu o caminho prático para a criação 

dos exercícios de Soma. 

 Para esta pesquisa, os exercícios propostos por Freire podem contribuir para os 

processos de desautomatização corporal do ator, provocando mutações subjetivas e ampliando 

a capacidade de afetar e ser afetado. Pelos exercícios estarem fortemente vinculados a uma 

proposta política, a liberação do homem por meio de práticas anarquistas, eles também 

provocam uma reflexão sobre os mecanismos de poder nas relações interpessoais e sociais, 

que para Freire são responsáveis pela perda de poder criativo, afetivo, sexual e agressivo do 

indivíduo. 

O primeiro exercício da Soma que trouxe
78

 para o trabalho em Caruaru, o exercício do 

Tronco, teve como objetivo provocar outras formas de contato corporal entre os alunos-atores 

e refletir sobre a questão da coletividade. Resumidamente essa é uma prática totalmente 

realizada de olhos fechados em que os participantes entram em contato uns com os outros de 

diversas formas, como abraços em dupla frontais e dorsais, longos e curtos, e abraços 

coletivos, formando um “tronco” com todos os participantes. 

A experiência do tronco, em que se forma um tecido maior, que é além de um “eu”, 

compondo um “nós”, propicia a sensação física de um grupo humano que tem vida, pulsação, 

respiração. Esse exercício estimula a formação de uma unidade sem a intenção de dissolver as 

singularidades. Essa é minha expectativa de trabalho em grupo no teatro e essa prática 

possibilita que uma ideia, ou um ideal, se materialize em uma experiência concreta. A 

realização dessa atividade foi tão marcante para o grupo de trabalho que o abraço curto, com 

duração de doze segundos, acabou entrando como dramaturgia do exercício público. 

 O último exercício significativo do Módulo Fundante no processo com o TEA, o 

Crucifixo, também oriundo da Somaterapia, teve como objetivo provocar a vivência e a 
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 Fui cliente da Somaterapia em 1993/94 e em 1998/99. Mantive contato com Roberto Freire até o final de sua 

vida (2008), o que me permitiu conversar diversas vezes sobre a utilização dos exercícios de Soma nas minhas 

pesquisas em teatro. A orientação prática para a condução desses exercícios me foi transmitida por Ivone 

Menegotti, terapeuta formada por Freire e posteriormente criadora de um método particular denominado 

Pedagogia Terapêutica. 
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reflexão da relação opressor-oprimido. Nessa prática, todos os alunos-atores vivenciaram os 

papéis de carrasco e de vítima, ora na função de imobilizar um integrante do grupo na posição 

de Cristo crucificado, deitado no chão com os pés unidos e os braços abertos, ora na luta 

contra a própria crucificação.  

 Terapeuticamente esse exercício estimula o contato da pessoa com o medo provocado 

por uma situação de violência, fazendo com que ela perceba sua capacidade de luta ou de 

resignação diante de uma ameaça à sua integridade física. Roberto Freire associava essa 

vivência com as dificuldades da vida em sociedade, a qual expõe o sujeito a diversas formas 

de repressão, e, como bom provocador, acrescentava à orientação do exercício a seguinte 

recomendação: “todos serão crucificados, espero que não reajam como Cristo”, explicitando 

seu olhar anarquista contra as relações de poder presentes no modelo capitalista-cristão.   

Esse exercício permite ainda a vivência física e emocional de duas atitudes distintas: a 

do carrasco e a da vítima, possibilitando ao ator transitar entre dois extremos e desenvolver 

uma consciência não dualista. A pluralidade de emoções que o exercício do Crucifixo provoca 

pode ser verificada no seguinte depoimento do aluno-ator Gisomar Paulino: 

 

(...) O momento em que você é o carrasco é uma troca muito devastadora, e 

o momento em que você é o crucificado é um momento de luta interior com 

o mundo exterior, onde você busca suas últimas forças na tentativa de não se 

entregar e ao mesmo tempo sente-se injustiçado e traído por você mesmo por 

não encontrar forças para continuar “vivo”
79

.  

 

 Como objetivo específico, essa atividade visou estabelecer contato com a temática da 

obra Carta ao pai, de Kafka, que é repleta de questionamentos sobre a autoridade 

estabelecida. Escrita aos 36 anos, a carta (jamais enviada) apresenta um acerto de contas entre 

o autor e seu pai despótico; apesar de não ter sido realizada com intenção literária, de acordo 

com Modesto Carone (in KAFKA, 2007, p. 78), “é comprovável que, em última instância, a 

ficção de Kafka passa pela figura do pai e do tirano para chegar à falta de liberdade objetiva 

do mundo administrado”.  

 Ao entrarmos no universo de Kafka, o processo deu uma guinada: deixei de realizar os 

exercícios com o objetivo principal de estimular nos atores outros processos de subjetivação 

por meio de diferentes técnicas e passei a definir os exercícios principalmente pela relação 

que eles poderiam ter com a obra Carta ao pai, mergulhando assim no Módulo Explorativo da 

pesquisa. Nessa etapa propus o exercício “Contar um fato marcante”, praticado por Antonio 
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encontra-se no Anexo A, p. 181, questão 4. 
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Januzelli em seu Laboratório Dramático, no qual o ator é estimulado a lembrar-se de si 

mesmo por meio do relato de algum fato importante ocorrido na sua vida, com a orientação 

específica de “Contar um fato marcante na relação com seu pai”. Seguindo essa lógica realizei 

outro exercício no qual os atores escreveram uma carta ao seu próprio pai, sem assinar; em 

seguida as cartas foram trocadas e cada um selecionou um trecho da carta recebida que mais o 

marcou. Também solicitei que cada um transcrevesse um excerto da obra Carta ao pai que 

mais o tivesse sensibilizado. 

 Entre os demais exercícios dessa etapa creio que o mais relevante foi o que resultou na 

criação da Cena do Coro. Começamos com um jogo simples, o “Jogo do Rabo”, em que cada 

aluno-ator, com uma tira de tecido presa no cós de sua roupa, tinha como objetivo tirar o 

“rabo” dos demais, ao mesmo tempo em que deveria defender o seu. A partir desse formato 

simples e lúdico de jogo vieram as modificações: formamos times, um lutando contra outro, 

até chegarmos a uma pessoa lutando contra todas as outras, quem estava sozinho deveria se 

defender das demais no “grito” (se a pessoa fosse convincente o grupo recuava; se não, o 

grupo avançava até conseguir vencê-la, isto é, arrancando seu “rabo”). Finalmente trouxemos 

o texto ao jogo: inicialmente quem estava sozinho era o “filho”, defendendo-se de um coro de 

pais, no seu “grito” deveriam soar palavras da carta de Kafka e/ou da carta pessoal de seu 

colega. Apesar de o exercício ir ganhando força dramática, a figura do filho sozinho contra 

um coro de pais pareceu uma imagem bastante óbvia desta relação de poder, então solicitei a 

inversão: quem estivesse sozinho seria o “pai”, que deveria “conter” o coro de filhos no 

“grito”. Os filhos tentariam dizer ao pai as palavras contidas nas cartas. 

 Durante a realização do exercício o aluno-ator Pedro Henrique se destacou- no “papel” 

de pai; sua força ao conter os filhos, que às vezes resumia-se apenas a um dedo nos lábios 

sinalizando “silêncio”, mas que tinha energia suficiente para paralisar os demais, fez com que 

eu o mantivesse nessa posição. Ao aprofundar a relação pai-filhos pelo espaço, retiramos o 

artifício do “rabo” e introduzimos uma cadeira ao jogo, que foi utilizada pelo pai para ficar 

“acima” dos filhos. No decorrer da improvisação o pai desceu da cadeira sobre os corpos dos 

filhos, “pisoteando-os”. Esse exercício causou grande impacto no grupo, especialmente em 

Pedro Henrique, o “pai”: 

 

Lembro que partimos de um exercício muito descontraído de “arrancar o 

rabo” um do outro e o exercício naturalmente foi se transformando e 

ganhando força de cena. Formou-se um coro e para minha surpresa fui 

“assumindo” pela sua [da pesquisadora] observação e posteriores indicações 

o papel de pai, enquanto o coro assumia a figura de filho. Me emociono ao 

lembrar o quanto aquele momento foi visceral, o quanto “agíamos 
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inconscientes” (entregues à cena). Lembro-me do momento em que o pai 

pisou nos filhos pela primeira vez... O quanto a imagem e os sentimentos 

envolvidos naquela cena foram avassaladores para nós jovens atores 

envolvidos. O quanto os corpos e as mentes pulsavam energia... No fim da 

cena saí transformado... As lágrimas que derramava sem parar, me deram 

outra dimensão de mim, de relação pai x filho, de mundo
80

.  
 

 Esse exercício fez com que os atores mergulhassem na relação entre pai e filho 

proposta na obra de Kafka, assim como estimulou os atores a refletirem sobre a relação com 

seus próprios pais. Porém, apesar de o exercício despertar uma série de sensações, 

sentimentos, pulsações, o que trazia vitalidade e força à cena, uma questão veio inquietar-me: 

qual seria o lugar da emoção nesta pesquisa? A emoção “real” do ator deveria permear a cena 

e/ou a improvisação que a origina; ou, ao contrário, o ator deveria se afastar dela? 

 Retornando aos mestres que referenciam esta tese, nota-se que a maneira como cada 

um trabalha com a emoção é distinta. A abordagem de Sue Morrison reconhece a presença da 

emoção no trabalho com o palhaço: “Emotion exists, we do not create it but neither can we 

destroy it
81

” (COBURN; MORRISON, 2013, p. 162). Postura semelhante é adotada por 

Burnier (2001, p. 89, grifo do autor), do Lume: “se a emoção é algo que está em movimento 

dentro de nós, não podemos conduzi-la segundo nossa vontade, mas simplesmente senti-la, 

deixá-la fluir, circular, movimentar-se”. Januzelli (1992, p. 15) é enfático quanto ao lugar da 

emoção no trabalho do ator: “para nós, a emoção é o fundamento da arte dramática”. Já 

Antunes (apud MILARÉ, 2010, p. 159) é radical na recusa da emoção: “o ator não pode ter 

emoção, mas sensibilidade. Emoção é alienação”. 

 Quanto a mim, no momento do desenvolvimento do trabalho em Caruaru, o lugar da 

emoção no trabalho do ator parecia-me bastante nebuloso. O princípio de que o palhaço expõe 

aspectos vulneráveis do próprio ator fazia-me crer que a emoção significava uma espécie de 

“garantia” de que o ator estava presente como ele mesmo, sem o artifício de um personagem, 

o que eu considerava positivo. Porém, eu não percebia a minha confusão de conceitos: 

embora Morrison (COBURN; MORRISON, 2013, p. 181) estimule que o palhaço “flua como 

um rio”, e afirme que a ferramenta da navegação é o impulso emocional, no método O clown 

através da máscara o ator não deve estar presente como ele mesmo, mas sim como um ser 

mitológico, mesmo que este seja criado a partir de uma mitologia pessoal. Da mesma forma 

Burnier (2001, p. 90, grifo do autor) afirma que: 

  

                                                             
80

 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento completo 

encontra-se no Anexo A, ver p. 187, questão 9. 
81

 “A emoção existe, nós não a criamos, mas também não a destruímos”.  
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Não devemos, no meu entender, sequer definir as emoções, sob o risco de 

“matá-las”. Devemos encontrar parâmetros técnicos objetivos para que o 

ator possa se abandonar às estranhas e misteriosas sensações provocadas por 

algo que se move nele, que é acordado, dinamizado, e o remete a imagens 

muitas vezes longínquas e cruéis. Talvez assim atores e espectadores vivam 

realmente algo de significativo e sintam realmente emoções e não algo 

forjado, provocado, que de emoção só guarda o nome. 
 

 Mesmo sem a clareza conceitual, minha iniciativa foi distanciar os atores das emoções 

geradas pelo exercício e objetivamente desenhar o movimento dos corpos no espaço, como 

em uma coreografia, seguindo assim, mesmo que intuitivamente, as orientações de Burnier, e 

também de Stanislavski (apud BURNIER, 2001, p. 90): “não podemos lembrar os 

sentimentos e fixá-los. Nós só podemos lembrar a linha das ações físicas”. Assim, o que 

nasceu de uma improvisação foi sendo aos poucos “marcado”: para o coro foi definido um 

movimento de pés, das cabeças, um ritmo respiratório, um lugar específico para cada ator no 

“bloco” de filhos; da mesma forma o pai foi elaborando uma partitura de seu desenho no 

espaço, seus gestos, tom de voz, palavras.  

 Entretanto encontramos dificuldade na repetição, em geral não havia nos atores muita 

consciência de seus corpos e nunca conseguíamos repetir exatamente a mesma partitura; 

consequentemente os corpos perderam muito da vitalidade e da pulsação original. Isso se 

evidenciou na voz: enquanto na primeira improvisação o texto saiu embargado de sentimento, 

na repetição as frases quase sempre soavam como clichês da emoção. Todavia, minha atitude 

foi insistir na repetição, pois eu acreditava que quando os atores dominassem seus corpos, isto 

é, retomassem exatamente os movimentos da “luta” entre pai e filhos, a sensação poderia estar 

enfim livre para se manifestar novamente. Entrávamos, assim, na última etapa do trabalho: a 

edição do material. 

 Interessava-me que na apresentação fizéssemos uma espécie de demonstração cênica 

do processo, que “publicássemos” algumas coisas que vivenciamos em sala, porém com a 

consciência de que outras pessoas estariam lá para assistir. Pelo pouco tempo de trabalho não 

me parecia possível pensar na apresentação de um espetáculo, mas sim de um “experimento 

cênico”, focado na ampliação dos processos de subjetivação do ator e tendo como anteparo o 

texto Carta ao pai, de Kafka. Não houve a intenção de construir personagens individualizados 

e “psicologizados” de Kafka e do seu pai, tampouco trabalhar o texto enquanto narrativa, a 

ideia foi expor os atores em situação cênica, ora improvisando ora realizando uma partitura de 

ações definida anteriormente, visando, sobretudo, à livre circulação dos afetos. 

 Além da Cena do Coro, foram selecionados outros exercícios experenciados durante o 

processo, alguns adaptados na intenção de criar relação com a temática da obra de Kafka. 
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Essa seleção foi realizada pelos alunos-atores e destacou aquilo que eles consideraram 

marcante no processo. A organização do conteúdo dramatúrgico, assim como dos demais 

elementos cênicos, aproximou-se daquilo que Antonio Araújo (2006, p. 127) descreve como 

“criação coletiva”:  

 

Não tínhamos mais um único dramaturgo, mas uma dramaturgia coletiva, 

nem apenas um encenador, mas uma encenação coletiva, e nem mesmo um 

figurinista ou cenógrafo ou iluminador, mas uma criação de cenário, luz e 

figurinos realizada conjuntamente por todos os integrantes do grupo. 
 

 Todavia a ausência de funções específicas como encenador, dramaturgo e iluminador 

foi consequência da configuração do Experimento enquanto exercício de ator, e não como 

espetáculo. Em uma proposta espetacular meu ideal seria trabalhar com o que Araújo (2006, 

p. 127) define como “processo colaborativo”:  

 

[Uma] metodologia de criação em que todos os integrantes, a partir de suas 

funções artísticas específicas, têm igual espaço propositivo, trabalhando sem 

hierarquias – ou com hierarquias móveis, a depender do processo – e 

produzindo uma obra cuja autoria é compartilhada por todos. 
 

 Dessa forma a principal função que desempenhei no Experimento foi delinear uma 

linha dramatúrgica que “amarrasse” os exercícios sugeridos pelos atores, com o objetivo de 

desenvolver uma sequência de microcenas relacionadas à narrativa de Kafka, contendo a 

apresentação da carta ao pai, imagens e jogos da relação conflituosa entre pai e filho e 

fechamento. Consensualmente foi decidido que o figurino seria roupa de trabalho na cor preta 

(calça de malha, camiseta e sapatilha), luz geral, e trilha sonora contendo músicas que os 

atores propuseram em cenas apresentadas durante o processo. 

Assim, o Experimento foi composto pelas seguintes microcenas: Cena da Graça 

executada como dança enquanto um ator contava, em um microfone instalado no canto 

esquerdo do palco, um fato marcante da sua relação com o pai (poderia ser a sua história ou a 

de um colega); jogo Palestrante-Tradutor (improvisação livre a partir do tema pai e filho); 

Cena do Coro com filhos dizendo trechos de Carta ao pai, de Kafka; Cena do Abraço de 

Doze Segundos
82

 com as imagens da Mitologia Pessoal
83

 projetadas ao fundo do palco. No 

início e ao fim do Experimento uma atriz
84

 dizia as primeiras e as últimas frases do texto 

Carta ao pai, de Kafka, relacionando-se com um paletó (representando o pai); este paletó 

esteve presente como elemento cênico condutor da ação em todas as cenas. Como 

                                                             
82

 Trecho do exercício do Tronco. 
83

 Imagens produzidas no exercício de exploração da cor. 
84

 Essa função foi desempenhada alternadamente pelas atrizes Julliana Soares e Rosa Amorim. 
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aquecimento para a apresentação os atores elaboraram uma sequência também definida, 

contendo alguns dos exercícios realizados durante o processo: dez minutos de meditação, 

determinadas posturas de ioga e um breve jogo de pular corda. 

 A primeira apresentação pública do nosso produto final - intitulado Carta ao pai: 

experimentos cênicos sobre a subjetividade - ocorreu no dia 26 de maio de 2011, no Ponto de 

Cultura Teatro Experimental de Arte, sede do projeto, e contou com uma plateia composta 

principalmente por artistas da cidade e jovens alunos das oficinas de iniciação teatral 

oferecidas pelo TEA. Já no Ponto de Cultura Alto do Moura, reduto dos ceramistas de arte 

figurativa da cidade e segundo local de apresentação, o público foi composto, sobretudo, por 

estudantes da Escola Municipal Mestre Vitalino, sediada na comunidade.  

No Ponto de Cultura Tira-Teima a apresentação foi realizada para os moradores da 

comunidade Queimadinha, que, após o Experimento, trouxe para a rua a brincadeira do Boi 

Tira-Teima, comandada pelo Mestre Gersino, finalizando a noite com uma festa popular. Esse 

foi um dos momentos que considerei mais belos do trabalho, pois ali se deu uma experiência 

de encontro: as relações que se estabeleceram foram além do contato ator-espectador, foi um 

momento de descoberta e aprendizagem mútuas. Nesse encontro todos nós - brincantes e 

atores - compartilhamos alegria, a experiência de ser positivamente afetado pelo outro. Cabe 

mencionar que foi a última brincadeira comandada por Mestre Gersino, que faleceu pouco 

tempo depois. 

 Finalmente, a última apresentação programada pelo Projeto foi realizada no Ponto de 

Cultura Agreste Pernambucano, localizado no Assentamento Normandia, cujo público foi 

composto principalmente por alunos do Curso de Formação oferecido pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra. Posteriormente, já sem vínculos com o projeto apresentado 

à Funarte, nosso Experimento foi apresentado na retomada das atividades do TEA no segundo 

semestre de 2011 (apresentação em 20/08/11), na Semana de Psicologia da Faculdade do Vale 

do Ipojuca – FAVIP/Caruaru/PE (apresentação em 25/08/11), na V Semana de Artes Cênicas 

da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE/Recife/PE (apresentação em 07/10/11) e 

novamente no Teatro Experimental de Arte (apresentação em 21/10/11). 

 

3.2.4 Conclusões transitórias 

 

Após cada uma das apresentações de Carta ao pai: experimentos cênicos sobre a 

subjetividade foram realizados debates com o público sobre o processo de construção e sobre 

o resultado das cenas apresentadas. Em uma dessas ocasiões, uma espectadora perguntou aos 
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atores como eles poderiam utilizar os exercícios executados durante o processo para trabalhar 

o texto de um personagem em uma futura montagem. Em resposta, o aluno-ator Pedro 

Henrique afirmou que “quando o texto é incorporado depois desse processo [de exercícios e 

experimentos] ele se ajusta de uma forma muito tranquila, porque o corpo, a mente, o ator, já 

estão repletos da essência do texto... Então nada é estranho, nada vem de fora”; já o aluno-ator 

Luiz Simão destacou que as oficinas estimularam outra compreensão para o seu trabalho do 

ator:  

 

A oficina proporcionou novos conhecimentos essenciais para minha 

formação de ator. No processo de trabalho que tive, eu sabia que existia um 

texto (Carta ao pai), mas que inicialmente era preciso preparar uma 

estrutura a partir de experimentos para só então se trabalhar com o texto. 

Uma lição que tive na oficina foi que para uma preparação de um 

personagem é fundamental que eu tenha consciência que, para que se possa 

obter um resultado satisfatório, é preciso um trabalho árduo, demorado e 

cheio de responsabilidade
85

. 

 

 Por meio desses depoimentos pode-se verificar que alguns dos objetivos propostos 

pela pesquisa foram alcançados, como a reflexão sobre a disciplina e o rigor para o trabalho 

do ator e a percepção de que esse trabalho pode ser potencializado com a ampliação dos 

processos de subjetivação. 

 Por outro lado, a Cena do Coro, na qual busquei atualizar a potência da atuação por 

meio da repetição das ações, não satisfez completamente as minhas expectativas. De acordo 

com os depoimentos pronunciados pelos espectadores após as apresentações, essa cena 

causou impacto, sobretudo pela violência da imagem, porém a maneira como os atores 

pronunciaram as frases do texto permaneceu, segundo meu olhar crítico, no registro do 

estereótipo. Olhando em retrospecto vejo que os atores tentaram recuperar a emoção, e não 

somente o desenho corporal, o que levava inevitavelmente ao lugar do clichê. Entretanto, pela 

confusão conceitual em que eu estava embrenhada, não houve uma orientação clara para que a 

emoção fosse “deixada de lado”, isto é, para que os atores deixassem a sensação livre e, ao 

mesmo tempo, o corpo completamente ativo. A falta de clareza não permitiu uma mudança de 

atitude na minha condução, porém despertou em mim uma sensação de incômodo, de que 

algo estava fora de lugar. 
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 Pela relevância da questão pedi para que os atores me enviassem por escrito o que responderam 

espontaneamente naquele dia; sendo assim os depoimentos aqui citados foram enviados posteriormente por 

email. 
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 Essa inquietação foi intensificada pela maneira emocionada com que o elenco contou 

seu fato marcante na relação com seu pai ao público, causando comoção tanto na plateia como 

nos atores, especialmente no ator Pedro Henrique, que nas últimas apresentações conviveu 

com o fato de ter seu próprio pai em estado de câncer terminal. Essa situação afetou bastante 

sua atuação: 

 

[Um dos momentos mais marcantes] foram as duas últimas apresentações de 

Carta ao pai: a penúltima na UFPE, com meu pai doente de câncer e em 

estado terminal. E a última no TEA, 10 dias após a morte do meu pai. Na 

apresentação da UFPE [todos] estavam cientes do quanto esse período estava 

sendo difícil para mim e ao mesmo tempo me proporcionaram a opção de 

fazer ou não o espetáculo
86

. O Pedro homem não tinha forças e nem estrutura 

de suportar um espetáculo que mexia tão profundamente em emoções tão 

presentes... Mas o Pedro Ator (o Pedro que se modificou durantes as 

oficinas) me mostrava que eu deveria ir, que sim eu era capaz de ir além. (...) 

No segundo momento, já após a morte do meu pai, também tive a opção de 

fazer ou não o espetáculo. Mas precisava (...) mais uma vez me por em 

estado de jogo, precisava mais uma vez por em prática o que a oficina me 

ensinou: respirar, não me julgar, perceber os pensamentos e deixa-los passar 

(...). Confesso que o momento mais difícil foi o momento da meditação. O 

momento de: será que eu aguento? Enfim... Após o espetáculo mais uma vez 

(...) saí do Teatro mais homem... Mais vivo...
87

  
 

 Apesar de Pedro Henrique afirmar que ter se colocado em estado cênico, por uma 

decisão pessoal, contribuiu para que ele se sentisse mais forte e “vivo”, hoje eu penso que não 

deveria ter concordado com sua presença naquele momento. Por um lado, seu estado 

emocional estava profundamente abalado, por outro, a falta de clareza acerca da emoção 

possibilitou que essa fragilidade viesse à tona no momento do encontro com o público. Nos 

debates que se seguiram após essas apresentações algumas pessoas elogiaram a atuação de 

Pedro Henrique, afirmando que os sentimentos pessoais do ator contribuíram para a 

veracidade da cena. Em mim, esses depoimentos despertaram uma sensação profunda de 

constrangimento, embora naquele momento eu não soubesse explicar exatamente o por quê. 

 Posteriormente, em uma oficina ministrada por Sue Morrison, em 2012, da qual 

participei como aluna, eu pude compreender melhor a situação. Durante a execução do 

exercício “Espaço Fantástico”, no qual o aluno deve se relacionar, diante de uma plateia, com 

algo que para si é fascinante, uma das participantes levou como objeto fantástico uma 

roupinha de criança de um irmão que havia morrido, chorando copiosamente durante toda sua 
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 Os atores continuamente se referiam ao trabalho como “espetáculo”, o que sempre foi criticado por mim. No 

meu ponto de vista tratou-se da apresentação pública de um processo específico de treinamento de ator, portanto, 

um exercício público. Porém, o grupo chegou a cogitar a possibilidade de enviar o “experimento” para Festivais, 

revelando o descompasso de nossas percepções sobre o trabalho. 
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 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento completo 

encontra-se no Anexo A, ver p. 187, questão 9. 
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relação com o público. Na avaliação, Morrison ressaltou que a aluna ficou na sua própria 

emoção, mergulhada em si mesma, e não criou um espaço entre ela e o espectador; portanto a 

emoção não foi gerada por meio do encontro, mas por uma relação fechada entre a atriz e si 

mesma. Morrison acrescentou: “é preciso tomar cuidado para não cair no teatro 

autoindulgente, no teatro cafona”
88

. 

 Apesar de ter como meta a ampliação dos processos de subjetivação e de, 

teoricamente, saber que quando o ator está emocionalmente colado à sua identidade não há 

espaço para que outros modos de relação surjam, a confusão conceitual acerca da emoção 

permitiu que houvesse esse constrangedor momento de autoindulgência no processo com o 

TEA, além de ter permitido a exposição de um ator que, pela situação, deveria ter sido 

preservado. Hoje percebo que a exposição de si mesmo aconteceu porque este era outro ponto 

nebuloso na proposta: acreditando que o palhaço expunha a si mesmo, colocando em cena a 

sua própria história, e tomando ao pé da letra afirmações como esta de Januzelli (in PARDO, 

2011, p. 327, grifo do autor): “não representar, mas expor-se”, eu acabei estimulando a 

exposição das historinhas pessoais, sem me dar conta de que quanto o mais o ator se 

encerrava em si mesmo menos ele se expunha, pois estava fechado para a relação.  

Nessa confusão conceitual eu atrapalhadamente ainda associei o modo de atuação no 

exercício público com aspectos da arte do ator no teatro pós-dramático. Lehmann (2007, p. 

224) afirma que “muitas vezes o ator do teatro pós-dramático não é mais alguém que 

representa um papel, mas um performer que oferece à contemplação sua presença no palco”. 

Segundo Lehmann (2007, p. 227-228, grifo do autor), 

 

Se no teatro os artistas apresentam uma realidade que eles transformam 

artisticamente por meio de materiais ou gestos, na arte performática a ação 

do artista está menos voltada ao propósito de transformar uma realidade que 

se encontra fora dele e transmiti-la com base em uma elaboração estética, 

aspirando antes a uma “autotransformação”.  
 

 Por ver a autotransformação como princípio para o trabalho do ator, eu mais uma vez 

fui levada a uma desesperadora confusão de conceitos. Na arte performática a 

autotransformação está em geral relacionada a ações que afetam o próprio corpo, tornando-o 

objeto, material significante. Levando esses conceitos para a prática com o TEA, a ação do 

aluno-ator Pedro Henrique não afetou o próprio corpo, no sentido de tomar o corpo como 

objeto, embora essa prática tenha causado, segundo sua avaliação, uma autotransformação. 

Todavia vejo que a grande diferença entre uma atuação performática e o que aconteceu em 
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nosso trabalho reside na consciência da ação: enquanto a performance parte de uma vontade 

subjetiva individual, a ação do nosso ator partiu de uma explosão descontrolada de 

sentimentos pessoais.  

Portanto, avalio que, de uma maneira geral, faltou no processo com o TEA uma ênfase 

maior no afastamento do ator de si mesmo. O “método” partiu do princípio de que entrando 

em contato com seus temas e marcas pessoais, o ator poderia conhecer os seus limites para 

então reorganizar essas fronteiras, como uma consciência de si para poder perder-se de si. 

Porém, possivelmente por algumas confusões conceituais e pelo tempo restrito de trabalho, o 

“salto” entre o pessoal e o impessoal, no sentido de ultrapassar as historinhas pessoais, foi 

prejudicado. O resultado do processo fez com que eu reavaliasse, enfim, meus objetivos com 

o treinamento do ator e minhas expectativas como encenadora.  

O Princípio de que a potencialidade da arte do ator está diretamente relacionada com 

sua capacidade de estabelecer novos vínculos consigo, com o outro e com o mundo foi 

reafirmado, assim como o pensamento de que a arte do ator está vinculada a um processo de 

autotransformação, que não se localiza, porém, dentro dos Princípios da arte performática. 

Nesse sentido vejo que o processo desenvolvido em Caruaru obteve êxito, como atesta a atriz 

Julliana Soares: 

 

Depois que os encontros acabaram fiquei com sensação de um crescimento 

pessoal adquirido num período muito curto. (...) Conhecer a si próprio e o 

seu corpo é fundamental. Não acredito que se tenha um conhecimento exato 

de si, mas a busca dele é fundamental. Aprendi isso. Conversando com os 

meninos chegamos à conclusão de como nossas relações também mudaram. 

Estamos muito mais próximos, mais compreensivos uns com os outros, mais 

solidários. (...) A oficina é difícil, precisa de entrega. O pensamento é 

solicitado, mas o sentimento também, eu ficava oscilando entre um e outro e 

confesso que isso desgasta. Foi muito bom olhar para cada um, na sua 

diferença, na sua maneira de ser e estar. Respeitar, tolerar, ajudar, cuidar e se 

entregar à vida, dentro e fora do teatro
89

. 

 

 Se a questão pedagógica desenvolvida durante as oficinas foi satisfatória, percebi que 

meus anseios como encenadora pediam mais teatralidade. A história real do ator posta à cena 

sem artifício gerou em mim uma sensação de constrangimento e de incompletude, como se a 

obra deixasse de ser uma ação estética. Apesar de considerar que nosso experimento Carta ao 

Pai se configurou como um exercício, não como um espetáculo, o processo fez com que eu 

refletisse sobre minhas escolhas ético-estéticas, assim como possibilitou a reflexão sobre 
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alguns conceitos. Ao fim percebi que as narrativas, os personagens, a imaginação, os mitos 

pessoais e coletivos me fascinam, e que o próximo passo seria aplicar o “método” em 

Princípios e Procedimentos para se contar uma velha boa história. 
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4 A COLHEITA: O REI LEAR NO MEU QUINTAL 

 

Neste capítulo apresento o desdobramento da proposta metodológica para a formação 

e treinamento do ator de teatro desenvolvida nesta pesquisa em espetáculo cênico, por meio 

de experiências com a tragédia O Rei Lear, de William Shakespeare. O início dessa segunda 

etapa da pesquisa empírica se deu no curso de extensão A singularidade do ator, o Rei Lear e 

o clown: processos de subjetivação na criação cênica, ministrado pela pesquisadora no 

Centro de Artes e Comunicações, da Universidade Federal de Pernambuco, de setembro a 

novembro de 2011. Essa experiência despertou o processo de montagem do espetáculo O Rei 

Lear no meu quintal, realizado de fevereiro a dezembro de 2013, no Recife, PE.  

Apesar de ambas as práticas se situarem no âmbito da Pedagogia do Teatro e dos 

Princípios e Procedimentos que sustentaram a pesquisa terem sido os mesmos, as experiências 

adquiriram características particulares. Por um lado, o projeto realizado na Universidade foi 

voltado essencialmente para as questões de ensino-aprendizagem de técnicas teatrais 

específicas, privilegiando o processo e não a construção de um espetáculo, embora houvesse a 

intenção de apresentar publicamente um produto resultante do processo formativo. Por outro 

lado, o projeto O Rei Lear no meu quintal teve a intenção de concretizar a aprendizagem em 

um espetáculo teatral, abarcando questões que ultrapassaram a vivência de técnicas para a 

formação do ator, como direção cênica, produção, construção de dramaturgia, entre outros. 

Cabe destacar ainda que a montagem aproximou-se de agentes da cena interessados no 

processo de elaboração artística enquanto poética, isto é, artistas voltados para a prática e 

reflexão crítica e conceitual sobre procedimentos e meios de construção de espetáculo. 

A seguir exponho um panorama da experiência realizada no curso de extensão A 

singularidade do ator, o Rei Lear e o clown: processos de subjetivação na criação cênica, 

seu desdobramento como projeto de montagem do espetáculo O Rei Lear no meu quintal e as 

análises específicas do processo de encenação. 

 

4.1 PROCESSOS INICIÁTICOS  

 

A narrativa escolhida para dar prosseguimento à pesquisa cênica foi a tragédia O Rei 

Lear, de William Shakespeare. Diferentemente do processo desenvolvido no Ponto de Cultura 

Teatro Experimental de Arte, essa escolha foi pessoal e arbitrária, pois foi uma decisão 

independente dos possíveis parceiros de montagem, que ao longo dos últimos anos foram 

muitos e em diversos locais.  



104 

 

Meu primeiro contato com O Rei Lear se deu em 2004, quando eu realizava a pesquisa 

para o meu Trabalho de Conclusão de Curso, focado na técnica do palhaço. Ao estudar as 

relações entre o Bobo e o Rei
90

, pela perspectiva da inversão de papéis que se dá entre ambos 

no decorrer da peça, fui tomada pelo desejo de levar esses personagens à cena, sobretudo pela 

relação direta com meu objeto de estudo. Alguns anos depois, após a pesquisa de mestrado 

que resultou na encenação de As três irmãs, de Anton Tchékhov, pensei em desenvolver um 

projeto teórico-prático de doutorado com o texto O Rei Lear como anteparo. 

Antes mesmo de ingressar novamente em um Curso de Pós-Graduação, como era 

minha intenção, lancei a proposta de montagem de O Rei Lear como processo de pesquisa 

para meu então grupo de trabalho, a Traço Cia. de Teatro, em Florianópolis. Chegamos a 

iniciar estudos sobre a peça, realizando leituras e discussões. Naquele momento o elenco da 

Traço era formado por três jovens atrizes e tínhamos o desafio de convidar um ator para 

desempenhar o papel do Rei, pois para mim era fundamental que houvesse o Bobo e o Rei, e 

que este não fosse um ator jovem. Entretanto, a falta de vínculo com algum Curso de Pós-

Graduação, o que estabeleceria um compromisso inquebrantável com a pesquisa, respaldado 

por uma instituição, por um professor orientador e pelo estímulo decorrente do convívio com 

professores e colegas pesquisadores, assim como a falta de patrocínio para a montagem e de 

um ator experiente para o papel do Rei dificultaram o prosseguimento desse projeto, que foi 

finalmente inviabilizado com minha mudança para a cidade de São Paulo. 

Na capital paulista, por meio de um amigo comum, conheci o ator Paulo Goya, que 

iniciou sua carreira em Galileu Galilei, de Brecht, encenado pelo Teatro Oficina no ano de 

1968. Goya permaneceu como ator no Teatro Oficina até 1971; em 1979 ingressou no 

Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, em Paris, onde residiu por muitos anos. 

De volta ao Brasil, em 2003, transformou um antigo imóvel da família, construído em 1927 

no bairro da Bela Vista, em São Paulo, no “Casarão do Belvedere: Espaço Cultural Dona 

Julieta Sohn”, abrigando diversos projetos teatrais, entre estes, Assombrações do Recife 

Velho, em parceria com os Fofos Encenam em 2004. 

Esse encontro desencadeou outra perspectiva de montagem de O Rei Lear, desta vez 

com Goya no papel principal. Além de aceitar participar do projeto, que apesar de ainda não 

estar vinculado a um Curso de Pós-Graduação intencionava se desenvolver como uma 

pesquisa, o ator disponibilizou o Casarão para os ensaios e as apresentações. A possibilidade 
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 A referência ao Rei Lear e ao Bobo encontra-se nas páginas 17 e 18, em CONSENTINO, 2004. 

 

https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-National-Sup%C3%A9rieur-dArt-Dramatique-Paris/359001727562771
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de ter um ator experiente e com vivência suficiente para desempenhar o Rei me animou 

imensamente, assim como o espaço físico do Casarão, visivelmente decadente e, para mim, 

condizente com a jornada pela qual o Lear passa ao longo da peça. Chegamos a iniciar os 

ensaios e a enviar um projeto de montagem para concorrer ao Prêmio Myriam Muniz em 

2009, com Paulo Goya como proponente, eu como diretora artística e Fabio Pascoal como 

produtor. Porém, por um lado o projeto de montagem não foi aprovado, por outro, fui 

aprovada no doutorado em Artes Cênicas na Universidade Federal da Bahia, para ingresso em 

2010, na cidade de Salvador.  

Uma nova mudança e um novo desafio: eu agora tinha o suporte e o estímulo de um 

Curso de Pós-Graduação para desenvolver a pesquisa com O Rei Lear, mas os parceiros de 

montagem tinham ficado primeiro na região sul, depois na sudeste. Para agravar a situação em 

2011 me transferi novamente de cidade, desta vez para o Recife. Portanto se eu quisesse 

desenvolver a pesquisa conforme eu vinha desejando há anos teria que encontrar outros 

parceiros de trabalho em uma cidade desconhecida para mim. Ressalto que a escolha por não 

trazer O Rei Lear como anteparo para o processo desenvolvido com o TEA se deu por 

diversas razões: tratava-se de um grupo já formado com interesses comuns (o universo de 

Kafka); o elenco era extremamente jovem, no qual eu não teria nenhum ator com vivência 

suficiente para desempenhar o papel do Rei; o projeto que financiou a experiência não 

contemplava montagem e se eu decidisse realizar o espetáculo, além de arcar com os custos, 

teria que lidar com a questão da distância entre minha nova moradia (Recife) e a sede do 

grupo (Caruaru). 

Assim, para levar adiante o projeto de montagem de O Rei Lear seria preciso reunir 

atores do Recife interessados no “método” desenvolvido nesta pesquisa e na peça em questão. 

Para tentar concretizar essa ideia, o primeiro passo foi propor um curso de interpretação na 

Universidade Federal de Pernambuco, que, na época, contava com o Prof. Dr. Luís Reis como 

coordenador do curso de graduação em Teatro. Reis não só acolheu a proposta como aceitou 

ser o professor responsável pelo curso de extensão A singularidade do ator, o Rei Lear e o 

clown: processos de subjetivação na criação cênica, desenvolvido no Centro de 

Comunicações e Artes da Universidade Federal de Pernambuco, de setembro a novembro de 

2011. Minha expectativa com esse curso, além de “testar” novamente o “método” de 

formação de ator de teatro proposto nesta pesquisa, era reunir atores que pudessem se 

interessar em montar o espetáculo após a finalização do curso, pois, assim como no projeto 

desenvolvido com o TEA, este não contemplava montagem, apenas um exercício público ao 
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final da experiência. Antes, porém, de me debruçar sobre essa nova etapa da pesquisa, cabe 

perguntar: mas por que O Rei Lear? 

 

4.1.1 O Ritual Cênico como Processo de Individuação 

 

Rei Lear, de William Shakespeare, é um herói trágico, cuja definição, segundo 

Aristóteles, é “um homem importante, mas não primordialmente virtuoso e justo, que por 

algum erro de julgamento e não por vício ou depravação, passa da felicidade à infelicidade” 

(ARISTÓTELES apud HELIODORA, 2004, p. 121). Apesar do sofrimento de Lear advir de 

um erro de julgamento e, portanto, ser um herói clássico dentro do modelo aristotélico, há 

concepções diversas do universo e do destino do homem sob o enfoque do mundo grego de 

Aristóteles e do elisabetano de Shakespeare.  

Se na Grécia o conceito de predestinação era plenamente aceito – o que de certa 

maneira isentava o herói trágico de uma parcela de sua responsabilidade –, no mundo 

elisabetano, fortemente influenciado pela Renascença, o homem torna-se responsável por seu 

destino e sua queda se origina em seus próprios atos. De acordo com Heliodora (2004, p. 

127), nas tragédias de Shakespeare “o homem enfrentará situações extremas, nas quais terá 

que avaliar os conceitos mais fundamentais sobre sua condição” fazendo com que os 

protagonistas não só aprendam com o sofrimento, como tenham uma visão mais equilibrada 

da realidade em seus últimos momentos, enfrentando a morte após a conquista dessa 

plataforma de melhor entendimento das coisas. 

É este o caminho trilhado por Lear: com mais de oitenta anos o Rei faz seu doloroso 

percurso na aprendizagem de si mesmo e da realidade que o cerca. A trama tem início com a 

decisão de Lear em abdicar do trono, na intenção de arrastar-se sem cargas para a morte
91

, 

para tanto divide o reino entre suas três filhas; porém, para merecer sua parte da herança cada 

uma deve dizer ao pai o quanto o ama. As filhas mais velhas, Goneril e Regana, não medem 

esforços para adular o soberano, enquanto a caçula, Cordélia, recusa-se a participar dessa 

espécie de concurso de declarações de amor. O erro que Lear comete é acreditar nas filhas 

falsas e bajuladoras e não reconhecer o amor sincero de Cordélia, tomando a impensada 

decisão de deserdar e banir a caçula. Kent, fiel escudeiro do rei, tenta alertá-lo para o 

equívoco que está cometendo, mas em sua fúria cega Lear o bane junto com Cordélia.  
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 Diz Lear: “É nossa firme decisão diminuir o peso dos anos, livrando-nos de todos os encargos, negócios e 

tarefas, confiando-os a forças mais jovens, enquanto nós, liberados do fardo, caminharemos mais leves em 

direção à morte”. (SHAKESPEARE, 2007, p. 8). 
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Apesar de parecer generoso ao dividir seus dotes em vida, a atitude de Lear é egoísta: 

diante da recusa de Cordélia em participar da cerimônia adulatória que marca sua despedida 

do poder, ele age com injustiça; ao repartir o reino Lear abdica de seus deveres, mas não abre 

mão de seus privilégios. Quando o Rei deixa de ocupar seu cargo e exercer efetivamente o 

poder tem início as lutas em torno da coroa, e Lear acaba, assim, banido de seu próprio reino, 

percorrendo o trágico caminho para passar da condição de rei à de homem. Shakespeare cria 

um duplo de Lear com o personagem Gloucester, que comete o mesmo erro de julgamento ao 

considerar seu filho legítimo e fiel Edgar como um traidor, acreditando nas intrigas criadas 

pelo bastardo Edmundo; assim como Cordélia, Edgar deve se afastar do reino para escapar da 

(injusta) fúria de seu pai. Quando o caráter de Edmundo é revelado, Gloucester, da mesma 

forma que Lear, é banido do reino e exposto a situações extremas para conquistar, por meio 

do sofrimento, melhor entendimento da realidade. Essa jornada tem seu ponto culminante no 

terceiro ato da peça: 

 

A tempestade do Ato III é um extraordinário momento teatral: ela mostra 

Lear passando por uma crise que, em suas manifestações exteriores, sugere 

loucura, mas o que temos é, na realidade, uma crise transformadora. O 

desenvolvimento da trama é suspenso, Lear e Gloucester são submetidos aos 

momentos mais agudos de tortura: por querer ajudar o velho rei, Gloucester 

tem seus olhos esmigalhados por Cornwall, porém a partir desse momento é 

que ambos iniciam o caminho da descoberta da realidade. Aqui Lear, 

efetivamente, começa a viver a realidade de sua suposta abdicação inicial, e 

o vemos sair de seu egoísmo e finalmente pensar nos outros. (HELIODORA, 

2004, p. 343-344. Grifo nosso). 
 

 Essa crise transformadora retrata a passagem de uma personalidade fundamentada no 

ego (a arrogância e egoísmo de Lear) para um indivíduo conectado com a totalidade de si. De 

acordo com Boechat (2008, p. 163) “o mito do herói é, por sua natureza e essência, arrogante 

(...) e pode destruir não só a si próprio, mas a todo planeta”. O ciclo que o herói percorre 

expressa o processo de individuação, “pois retrata as interações do ego com o si-mesmo” 

(BOECHAT, 2008, p. 200). Portanto, pode-se entender a jornada de Lear como um processo 

de individuação.  

 

Nesta jornada [de individuação] o caminhante tem primeiro de se encontrar 

com a sua sombra e aprender a viver este formidável e, por vezes, terrífico 

aspecto de si próprio: não há totalidade sem a aceitação dos contrários. 

Deparará em seguida com os arquétipos do inconsciente coletivo e 

enfrentará o perigo de sucumbir ao seu estranho fascínio. Se tiver sorte, 

encontrará, no fim, o tesouro escondido, a gema preciosa, a flor dourada, o 

lápis-lazúli, ou qualquer outro nome ou forma escolhido para designar o 

arquétipo da totalidade, o si próprio. (FORDHAM apud MILARÉ, 2010, p. 

188). 
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 A sombra de Lear vem à tona na noite de tempestade, na companhia do Bobo, de Kent 

(disfarçado de homem simplório) e de Edgar (escondido na máscara de mendigo louco). É em 

meio a um bando de maltrapilhos que o Rei descobre sua espécie; nesse momento pode-se 

assistir, segundo Greer (1988, p. 95), “à emergente e gradativa ascensão da alma de Lear”. 

Aos poucos o Rei vai abandonando sua arrogância inicial e começa a tratar as pessoas à sua 

volta com humilde cortesia, sentindo pela primeira vez sua condição humana. De acordo com 

Greer (1988, p. 96), “o velho rei vai se transformando em Bobo de Deus
92

 à medida que o 

orgulho intelectual é purgado pelo sofrimento”. Nesse ato central a peça transforma-se em um 

teatro de palhaços. 

 

Quando a ordem dos valores é reduzida a cinzas e não se pode mais recorrer 

a Deus, à Natureza ou à História contra “as torturas do mundo cruel”, o 

personagem central do teatro torna-se o palhaço, o louco. Ele acompanha 

então, em sua errância atroz, o soberano, o nobre e seu filho, expulsos na 

noite negra que se abateu sobre o mundo e que não tem fim. É nessa “noite 

fria” que, no Rei Lear de Shakespeare, “fará de todos palhaços e loucos”. 

(KOTT, 2003, p. 136). 

 

 O encontro com Edgar travestido de mendigo louco faz o Rei refletir sobre a condição 

humana; diz Lear: “O homem, sem os artifícios da civilização, é só um pobre animal como tu, 

nu e bifurcado. Fora, fora com estes trapos emprestados. Desabotoa aqui” (SHAKESPEARE, 

2007, p. 80). Para Kott (2003, p. 156), “o Bobo sabe que a única verdadeira loucura é 

considerar este mundo como racional”; na noite de tempestade “o mundo está de pernas para 

o ar”. Todavia, quando Lear toma consciência do erro de julgamento que cometeu e olha para 

si mesmo e para as relações de maneira mais consciente, o Bobo sai de cena. 

 

O Bobo, no Lear, é exatamente a consciência da realidade, dos valores na 

justa medida, que Lear não tinha e, a partir do momento em que, com o rito 

de passagem da tempestade, Lear atinge uma nova etapa, um novo e 

comovente nível de autoconhecimento, o Bobo passa a ser desnecessário e, 

portanto, desaparece. O despertar do novo Lear é um momento tocante 

porque sua humildade é real, seu carinho delicado, sua perplexidade rica, sua 

humanidade imensamente digna. (HELIODORA, 2009, p. 128). 
 

 Após o rito de passagem Lear é, enfim, resgatado por Cordélia. Se considerarmos a 

sua trajetória como mítica, o rei chega ao limiar do retorno: 

 

Tendo sua consciência sucumbido, o inconsciente, não obstante, produz seus 

próprios equilíbrios, e eis que o herói renasce para o mundo de onde veio. 

                                                             
92

 De acordo com Greer (1998, p. 91), “o típico bobo de Deus é esperto, alegre, despretensioso e estóico. Ao 

reconhecer sua bobice, o bobo deixa de iludir-se e, portanto, torna-se mais sensato do que os outros homens, 

como Lear, que se recusa a levar em conta sua dose de bobice e desamparo”. 
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Em lugar de salvar o ego, tal como ocorre no padrão da fuga mágica, ele o 

perde e, no entanto, por meio da graça, recebe-o de volta. Isso nos leva à 

crise final do percurso, para a qual toda a miraculosa excursão não passou de 

prelúdio – trata-se da paradoxal e supremamente difícil passagem do herói 

pelo limiar do retorno, que o leva do reino místico à terra cotidiana. 

(CAMPBELL, 2007, p. 212-213). 
 

 Portanto, sob essa leitura, a noite de tempestade representa um reino místico e o Bobo 

assume o papel arquetípico do trickster, o embusteiro que, de acordo com Boechat (2008, p. 

65), personifica “o arquétipo da inversão, trazendo à tona tudo o que é recalcado e reprimido 

culturalmente”. Segundo Boechat (2008, p. 66), em O Rei Lear “Shakespeare descreve de 

forma admirável como o embusteiro, personificado pelo Bobo, compensa a consciência 

coletiva desgastada e dissociada de seus próprios valores, personificada pelo velho rei”. À 

medida que o Rei atua no eixo ego-si-mesmo ele está pronto para retornar à vida cotidiana, 

pois proporcionou à consciência a energia necessária para uma adaptação a um novo estado 

de ser. Entretanto, não há como desfazer o mal desencadeado. 

 

O protagonista desta tragédia monumental, cindido em si mesmo, é seu 

próprio inimigo e o responsável pelo terrível processo testemunhado pela 

harmonia da ordem universal, que pode até mesmo demonstrar sua revolta 

criando uma tempestade, mas que permanece apenas um referencial sem 

jamais interferir diretamente no destino dos homens. Estes têm que saber que 

são, sempre, os responsáveis por seus atos. Descobrindo no reencontro com 

a justa medida de Cordélia o equilíbrio emocional e a harmonia que 

violentara, Lear atinge aquele patamar de tranquilidade que Sêneca mostrara 

no estoico pronto para a morte. (HELIODORA, 2009, p. 130). 
 

 A morte de Lear conclui enfim a jornada do herói: 

 

Essa morte à lógica e aos compromissos emocionais do fugaz momento em 

que estamos no mundo do espaço e do tempo, esse reconhecimento e essa 

mudança da nossa ênfase para a vida universal que palpita e celebra sua 

vitória no próprio beijo da nossa aniquilação, esse amor fati (“amor ao 

destino”), que é inevitavelmente a morte, constitui a experiência da arte 

trágica. (CAMPBELL, 2007, p. 33). 
 

 Portanto, o meu olhar para O Rei Lear vê a obra como um processo de individuação, e 

a montagem dessa peça significava para mim o objetivo do trabalho com o ator transformado 

em poética. De acordo com Milaré (2010, p. 196), na encenação de Gilgamesh, Antunes 

trouxe à tona um ritual cênico que contemplava o processo de individuação ao mostrar o herói 

na busca do autoconhecimento; da mesma forma, eu pretendia que a encenação de O Rei Lear 

mostrasse o Rei como um herói em busca de si mesmo.  

Na minha leitura subjetiva da peça, essa jornada tinha seu clímax na inversão de 

papéis entre o Rei e o Bobo, o que me fazia crer que o palhaço, ao relativizar as “verdades” 
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pessoais e coletivas, poderia contribuir para o processo de individuação. Assim, o palhaço 

seria uma figura arquetípica presente poeticamente na cena como um catalisador da jornada 

de individuação e, ao mesmo tempo, o treinamento dos atores com Princípios e 

Procedimentos do palhaço (independentemente do personagem desempenhado na montagem) 

dialogaria com a jornada de Lear.   

 Ao verificar que na dramaturgia de Shakespeare o Rei “torna-se heroico quando 

reduzido a um mendigo nu, andando trôpego pelo palco, sem saber aonde vai, como Vladimir 

e Estragon” (GREER, 1988, p. 100) elegi como tema central da minha leitura o “joão-

ninguém” que apenas luta para sobreviver (e a quem Shakespeare permite que comente as 

ações de seus superiores). Nessa perspectiva, Lear resgata sua dignidade e soberania 

individual quando consegue descolar-se de sua persona, sua máscara social de rei, e torna-se 

um indivíduo descolado de sua identidade. 

Para que o ator pudesse colocar em cena a ideia de um indivíduo desapegado de seu 

papel social, entendi que seria necessário que o ator vivenciasse a experiência de despojar-se 

de sua própria persona, buscando outras maneiras de estabelecer vínculos consigo, com o 

outro e com ambiente, ou seja, o ator deveria produzir outros processos de subjetivação. 

Dessa forma a obra de Shakespeare e os objetivos desta pesquisa caminhavam, por meio da 

minha leitura pessoal, lado a lado. 

De acordo com Greer (1988, p. 89), “assim como o rei perde seu poder temporal, 

assim também a humanidade tem de perder essas marcas de soberania, se é que a algum 

momento elas foram verdadeiramente evidentes, pois o homem pode estar iludido a respeito 

de sua importância no esquema das coisas”. Dessa forma a montagem de O Rei Lear 

significava para mim a possibilidade de relativizar verdades sociais, gerando dúvidas entre o 

que é “certo” e “errado”. 

 

Ainda que fôssemos tolos a ponto de considerar verdadeiras todas as nossas 

opiniões, não iríamos desejar que existissem apenas elas -: não consigo ver 

por que seria desejável a supremacia e onipotência da verdade; para mim 

basta que ela tenha um grande poder. Mas ela tem que saber lutar e ter 

adversários, e é preciso poder, de vez em quando, descansar dela na 

inverdade – de outro modo ela se tornará enfadonha, despida de força e de 

gosto para nós, e nos tornará assim também. (NIETSZCHE, 2004, p. 254. 

Grifo do autor). 
  

Na minha concepção, para que o público pudesse ser tocado pela história de 

Shakespeare, seria preciso que o ator fosse tocado antes, portanto seria necessário que ele 

questionasse as suas próprias verdades, o que eu pensava ser possível não somente por meio 

da técnica do palhaço, mas de todas aquelas elencadas nesta pesquisa, pois, como visto, todas 
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almejam a transformação de si e do outro. Dessa maneira vi na encenação de O Rei Lear a 

possibilidade de criação de verdades efêmeras e transitórias, que no meu olhar parcial e 

pessoal, poderiam fazer do teatro um exercício de potencialização da vida. 

 

4.1.2 Primeira Tentativa: Desafios na Universidade 

  

O curso de extensão A singularidade do ator, o Rei Lear e o clown: processos de 

subjetivação na criação cênica, desenvolvido gratuitamente no Centro de Artes e 

Comunicações da Universidade Federal de Pernambuco, de setembro a novembro de 2011, no 

Recife, contou com processo de inscrição por meio de carta de intenção e currículo 

encaminhados ao meu endereço de email. Foram ofertadas vinte vagas, divulgadas por meio 

de cartazes e de mala direta eletrônica, sendo dez destinadas aos alunos do curso de graduação 

em Teatro da UFPE e dez abertas à comunidade, tendo como público-alvo atores, diretores e 

estudantes de teatro. 

Das trinta e duas pessoas que enviaram o material solicitado via email, selecionei nove 

graduandos do curso de Teatro da UFPE (Adilson Di Carvalho, Cydha Silva, Gabriela 

Holanda, Gervásio Braz, Gil Oliveira, Júnior Foster, Leandro Regueira, Luiz Gutemberg e 

Rodrigo Cavalcanti), quatro alunos já formados (Ana Carolina Silva, Ana Flávia Costa e 

Silva, Kiko Gouveia e Teodoro Neto), seis atores profissionais atuantes no Recife e na cidade 

de Limoeiro (Alexandre Guima, Charlon Cabral, Jorge Féo, Kedma Macêdo, Morse Lyra e 

Paulina Albuquerque) e uma psicóloga e professora de teatro atuante no ensino fundamental 

(Thina Neves). Até o primeiro encontro meu único contato com essas pessoas tinha sido por 

meio das cartas e currículos enviados, portanto era um grupo de trabalho totalmente novo para 

mim (diferentemente da experiência no TEA, onde eu já havia ministrado oficina para boa 

parte do grupo e criado relação por meio das minhas participações no Feteag). 

A estratégia de trabalho foi similar ao projeto desenvolvido em Caruaru. O módulo 

Fundante foi composto por exercícios de sensibilização, jogos e consciência corporal 

oriundos das técnicas do palhaço, do Laboratório Dramático do Ator e do Treinamento 

Energético, com o objetivo ampliar a capacidade do ator de afetar e ser afetado, assim como 

ativar seu processo de individuação. No módulo Explorativo, os objetivos visaram à 

exploração do texto O Rei Lear, de William Shakespeare, e suas possíveis relações com os 

Princípios e Procedimentos abordados nesta pesquisa. O módulo Produtivo objetivou 

trabalhar cenas com os personagens de O Rei Lear a serem apresentadas publicamente.  
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Logo no primeiro módulo percebi aspectos diversos do processo anterior: por ser o 

primeiro contato dos alunos-atores com o “método” proposto por mim, os Princípios e 

Procedimentos utilizados foram estranhados, no sentido de trazer outros modos de trabalho 

com os quais o grupo não tinha familiaridade. Outra particularidade é que os alunos-atores 

não formavam um grupo homogênio, havia pessoas de idades variadas e com experiências e 

formações diversas. A presença de atores profissionais e de estudantes que, apesar de 

cursarem uma licenciatura (única opção de graduação em teatro na UFPE), tinham o anseio de 

trabalhar profissionalmente como atores, fez com que minha postura pedagógica fosse 

diferente: de imediato fui mais exigente e, ao mesmo tempo, criei mais expectativa em relação 

ao trabalho de ator de cada um. 

Essa exigência revelou-se de várias formas, entre elas, um rigor maior em relação à 

presença e à pontualidade. Estabeleci que quem chegasse com mais de quinze minutos de 

atraso não poderia mais participar da prática, embora pudesse permanecer como ouvinte; 

também não fui conivente com as faltas, não admitindo a presença de quem ultrapassasse o 

limite de vinte e cinco por cento. Alguns alunos não finalizaram o curso em decorrência da 

regra das faltas, outros por não encontrarem afinidade com a proposta; ao todo cinco alunos 

não chegaram até o final das aulas. Entretanto, o rigor foi avaliado positivamente por alguns, 

como pelo ator Morse Lyra, que ressaltou que a disciplina (“a importância da pontualidade” e 

o “comprometimento dos que estavam nas aulas”
93

) foi um dos aspectos mais importantes, 

entre aqueles solicitados no treinamento, para o seu trabalho de ator.  

Realizei diversas avaliações ao longo do período, finalizando com uma avaliação oral 

e grupal de todo o processo. Assim como na etapa da pesquisa prática anterior, solicitei aos 

alunos que respondessem um questionário final enviado por mim via email, porém, dos 

quinze que finalizaram o curso, somente cinco realizaram essa tarefa, revelando mais uma vez 

um descompasso entre o que foi solicitado e o que foi efetivamente realizado. No curso 

desenvolvido na Universidade, esse desajuste não marcou apenas a tarefa do questionário 

final, foi um aspecto relevante e presente nas relações de ensino-aprendizagem ao longo do 

período, chegando a modificar o planejamento inicial. 

Em um primeiro momento procurei apresentar, por meio dos Procedimentos 

específicos, os Princípios com os quais opero nesta pesquisa, entre esses, a relação direta entre 

ator e espectador. A prática do “olho no olho”, estimulada pelos exercícios oriundos da 
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 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento completo 

encontra-se no Anexo B, ver p. 201, questão 8. 
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técnica do palhaço, possibilitaram aos alunos vivenciarem uma forma de atuação diferente da 

que estavam acostumados, como se nota no depoimento de Leandro Regueira: 

 

É tão engraçado, porque a gente aqui no curso [de extensão] vive num 

mundo diferente daquele lá de fora. Eu percebi isso quando nessa semana fui 

pro DIG (De Improviso Gang), que é uma roda de improviso feita no Hall do 

CAC (Centro de Artes e Comunicação), e aí observei que, quando as pessoas 

entravam em cena quase nunca se olhavam, e quando chegou minha vez meu 

parceiro de cena não me olhou e fiquei o tempo todo pensando: - Ei! Olha 

pra mim. Por que ele não olha para mim? Que estranho. E foi então que 

percebi que não estava no curso [de extensão], estava fora, em outro lugar, 

outra situação, e que ali (fora do mundo do curso), era comum as pessoas 

não se olharem
94

. 
 

 A utilização dos Procedimentos e Princípios do “método” nos trabalhos individuais 

dos alunos-atores também foi ressaltada por Morse Lyra: “a prática de olhar e de ser olhado, 

olho no olho, conferiu um “plus” ao meu personagem na peça Assombrações do Recife Velho, 

pois a relação estabelecida entre o personagem Velho do Saco e o público, por meio da troca 

de olhares, tornou-se mais intensa, mais forte”
95

. 

 O entusiasmo e a aceitação das propostas fizeram com que eu buscasse aprofundar 

cada vez mais o trabalho. Ainda no primeiro módulo propus um novo exercício, que 

denominei “No man’s land”
96

, em que cada aluno apresenta uma pequena cena “sendo outro” 

(no caso, um dos colegas do curso, definido por sorteio) em sua “vida secreta”; essa tarefa 

deveria ser planejada e ensaiada fora do período de aula. O objetivo foi trabalhar na “criação” 

do outro em um momento apartado da vida geral (portanto não se tratava da imitação de algo 

que o colega já fizesse cotidianamente), ao mesmo tempo em que as características físicas do 

outro (modos de andar, olhar, sentar, etc.) fossem trazidas para o corpo do ator. Também foi 

solicitado que cada aluno trouxesse figurino e objetos necessários para a apresentação da 

cena, pois a indicação era não fazer mímica nem trabalhar com objetos imaginários. 

Na avaliação das cenas “No man’s land” pude perceber a dificuldade da maioria dos 

alunos-atores em criar imaginário, isto é, escapar da imitação ou de uma composição 

estereotipada do colega; também notei que havia pouca consciência corporal na execução das 

ações. De maneira geral os alunos não estabeleceram um desenho físico condizente com o 
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que ignora.  
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outro e alguns não tinham consciência do próprio corpo no momento da ação (por exemplo: 

perguntei a uma das alunas, que já era atriz profissional, se os dedos dos pés tensionados era 

uma característica que ela havia percebido do colega; a aluna respondeu que não tinha se dado 

conta de como seus pés estavam durante a cena).  

Há que se dar o desconto do nervosismo, pois se sabe que o momento de apresentação, 

mesmo que para um grupo restrito em sala de aula, é de exposição e enfrentamento; de 

qualquer maneira o exercício trouxe à tona algumas fragilidades, revelando até mesmo o nível 

de ansiedade da turma. Entretanto, e aí há que se considerar o grau de ansiedade da própria 

pesquisadora, fui adiante com meu plano de curso, passando para o segundo módulo, que 

propunha o diálogo com o texto O Rei Lear. 

A primeira atividade proposta no segundo módulo foi a realização do mesmo 

exercício, “No man’s land”, com um personagem da obra shakespeariana em um momento 

“secreto”, portanto algo não descrito na dramaturgia. Além da criação desse momento de 

intimidade, o aluno foi requisitado a criar uma vida física para seu personagem (livremente 

escolhido), agora sem um “modelo” externo. Na segunda orientação do exercício, que 

também deveria ser elaborado e ensaiado fora do período de aula, ressaltei a necessidade da 

clareza do começo, meio e fim da cena (estimulando os alunos a terem consciência do 

momento que a ação cênica tem início, o caminho que ela percorre e o instante preciso que ela 

termina, deixando explícito o que é estar “fora” e “dentro” da cena); solicitei maior atenção na 

partitura corporal (com a intenção de evitar movimentos físicos involuntários e inconscientes, 

assim como procurar manter conexão com a respiração); e relembrei que os objetos 

requisitados pela cena deveriam ser reais (evitando a mímica).  

Nas cenas, apresentadas por poucos alunos, pois muitos faltaram no dia e nem todos os 

presentes tinham realizado a tarefa (o que isso estaria apontando?), minha primeira surpresa 

foi ver os personagens escolhidos: alunas fazendo papéis masculinos; alunos, femininos; os 

mais novos optaram pelos personagens mais velhos; os mais velhos pelos mais novos; na 

minha percepção as escolhas não faziam sentido. Será que estavam propositadamente 

escolhendo o caminho mais difícil? Por que essas escolhas me pareciam tão surpreendentes? 

Será que eu estava inconscientemente influenciada pela aprendizagem no Cepetezinho, na 

qual procurávamos (e éramos instruídos) a buscar personagens que fossem mais condizentes 

com nossa estrutura física e qualidades pessoais? Será que eu esperava construções 

naturalistas dos personagens? Qual seria meu ideal estético para o texto de Shakespeare? 

Minha única certeza naquele momento era considerar os personagens de O Rei Lear 

extremamente desafiadores para os atores: alguns são fundamentalmente bons, outros, 
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terrivelmente maus, o que pode levar facilmente ao estereótipo do “mocinho” e do “bandido”, 

com direito a risadas de “bruxa” e frases como “vou acabar com você” para os vilões, e o 

peito aberto, destemido e viril dos salvadores e representantes do bem; seguindo essa lógica, 

Lear é um déspota insensível e o Bobo faz caretas e macaquices. Infelizmente, ou talvez 

presumidamente, na nossa experiência as composições dos personagens resvalaram nessas 

ideias estereotipadas entre o que é o bem e o que é o mal.  

Frustrada com o resultado, não somente pela baixa qualidade das performances, mas 

também pela pouca adesão da turma à proposição, resolvi mudar de estratégia, solicitando aos 

alunos que realizassem a Cena da Graça
97

, um momento cênico daquilo que eles 

consideravam que faziam “melhor”. Minha expectativa era que a conexão do ator com seu 

próprio universo contribuísse para potencializar a atuação, assim como o engajamento na 

aula. Entretanto, ao observar a execução desse exercício cheguei à conclusão de que faltava 

“vida” em todas as cenas, fossem do universo do Lear ou do repertório pessoal.  

Na minha percepção, os atores estavam duros, fechados e cristalizados em alguma 

ideia de personagem, de si, de teatro. No “aqui e agora” da cena eu não conseguia perceber 

circulação de afetos; a sensibilidade e os corpos, no meu olhar subjetivo, pareciam não reagir 

a nada. Foi então que, ao finalizar as apresentações, expressei minha opinião com a frase “não 

aconteceu nada”, utilizada por mim quando considerava que a atuação estava “morta”, o que 

desencadeou uma crise no processo, como se nota no depoimento de Thina Neves, aluna do 

curso e professora de teatro no ensino fundamental: 

 

Na primeira vez que a frase foi dita: “NÃO ACONTECEU NADA”, eu 

entendo o quanto ficamos distantes de uma construção verdadeira, livre de 

clichês, mas vi o esforço e angústia em alguns colegas que acredito que 

daqui para frente seja mais complicado se colocarem e emitirem uma 

opinião, porque absolutamente nada acontece, gerando uma frustração muito 

intensa para você e para nós também! (...) Quando você novamente disse que 

precisávamos conversar, e que “NÃO ACONTECEU NADA”, algo me 

despertou! (...) A cena da graça é algo que achamos que fazemos bem, então 

há um investimento subjetivo emocional muito forte, que inclui vários 

elementos. E quando você coloca que nada aconteceu, é muito forte! Pois 

creio que aconteceu mesmo bizarro, ou sei lá o que, mesmo distante, mas 

aconteceu! E do todo algo foi interessante? Como aproveitar algo que ele [o 

aluno] construiu? Como valorizar mesmo que seja uma pequena porção? (...) 

Percebo que a turma agora ou desperta para um entendimento maior, ou as 

amarras estarão mais fortes!
98
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Aqui faço um parêntese para tocar (novamente) na questão da condução pedagógica: 

na experiência em Caruaru eu me policiei para não ser “dura” demais com os alunos, por 

diversas razões (tais como, eu ser uma professora “autoconvidada” dentro de um trabalho de 

grupo, por não ser a responsável pelas diretrizes do trabalho de ator estipuladas pelo TEA, por 

não se tratar de atores profissionais, por haver alunos muito jovens, pela ação do grupo estar 

focada no âmbito educacional do ensino-aprendizagem em teatro e não na profissionalização 

de atores, entre outras); já o grupo formado na Universidade era composto por adultos, alguns 

atores profissionais, outros se encaminhando para isso; todos buscaram o curso por livre 

iniciativa; apesar de estar vinculado à Universidade, o curso não estava atrelado a nenhuma 

disciplina; havia autonomia tanto para mim, na forma de ministrar as aulas, quanto para eles, 

que poderiam abandoná-las a qualquer momento, sem prejuízo pessoal.  

Entretanto, tratava-se de um curso de teatro, não de um grupo ou de uma encenação, e 

percebi que minha postura pedagógica ainda estava confusa: o que eu esperava dos alunos? 

Eu estava inconscientemente concordando com a postura de Antunes Filho de massacrar o 

ego do ator? Eu estava sendo realmente cruel ou os alunos estavam se sentindo ofendidos e 

sendo intolerantes com a crítica? Quais os limites entre a condescendência e a tirania? Um 

arte-educador não pode ser exigente com a qualidade artística das produções e com o 

comprometimento dos alunos? 

O depoimento enviado por Thina Neves me fez repensar as estratégias pedagógicas 

adotadas nas aulas. Por um lado, penso que houve um exagero em afirmar que os alunos não 

conseguiriam mais se expor ou emitir opiniões por causa das minhas críticas (afinal lidar com 

as críticas também faz parte da aprendizagem do ator), mas, por outro lado, entendi que estava 

sendo demasiadamente exigente para a realidade de um curso de extensão com o qual não 

pretendia realizar uma encenação (a exigência valeria para a encenação?). De todo modo, 

percebi que a minha ânsia em montar o Rei Lear estava interferindo negativamente no 

processo e decidi abandonar o texto e dar “um passo para trás”, isto é, aprofundar os 

Princípios e Procedimentos do “método”. Nessa reorientação, desisti de apresentar um 

resultado cênico decorrente do processo formativo e foquei apenas no Módulo Fundante da 

pesquisa. Acatei, enfim, o conselho de Thina:  

 

[O] passo atrás é extremamente útil para que não fiquemos nessa repetição 

sequenciada DE SITUAÇÕES FRUSTANTES E QUE NÃO SERVEM. A 

intenção ficaria mais clara, e o que estávamos fazendo seria um ponto de 

partida para uma construção sob um novo olhar, mais presente e verdadeiro, 

onde a sensação seria de uma construção contínua e partindo do que tenho 

para o que preciso alcançar, no aqui e agora, e com a contribuição de todos.  
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Sinto que a turma está um tanto desmotivada e receosa, mas que quer que 

algo aconteça de verdade! (...) Acho que o passo atrás que você falou é 

extremamente necessário e que a meu ver será um passo a frente, pois o que 

antecede o que se pretende, precisa ser mais bem entendido!
99

  

 

Dessa forma resolvi investir nas cenas pessoais (da Graça) com o propósito de tentar 

trazer os Princípios da pesquisa (atuação em fluxo, porosidade em afetar e ser afetado, 

intensificação da relação entre ator e espectador, conexão com o universo interno e externo, 

sensação livre, consciência do corpo) tendo como ponto de partida o material produzido e 

escolhido por cada um. Esse trabalho individualizado foi bastante produtivo; o objetivo de 

intensificar a atuação foi verificado em alguns momentos, como se nota do depoimento da 

aluna-atriz Kedma Macêdo a respeito do trabalho sobre a Cena da Graça de Morse Lyra, para 

ela um dos momentos mais marcantes de todo o curso: 

 

Foi incrível ver a transformação da cena depois das interferências.  No 

primeiro momento vi Morse, sem emoção, mecânico, não existia ritmo, 

depois da interferência ocorrida foi tocante, emocionante, ele estava vivo, 

seu olhar abriu, seu corpo pulsava, passava uma verdade nua e crua, vi um 

Ator no seu auge
100

. 
 

 A aluna-atriz Cydha Silva também ressalta o quanto esse momento foi impactante para 

ela: 

 

Quando Morse refez a sua cena da graça conseguiu comunicar e me fazer 

sentir o mesmo desespero, raiva, tristeza, inquietude, revolta e 

inconformismo que a personagem da cena pedia. Mesmo de costas para ele 

consegui estabelecer reação com os seus sentimentos em cena
101

. 
 

 Para Morse Lyra, a reapresentação da cena permitiu que ele tomasse contato com outra 

forma de atuação: “A segunda parte da minha cena da graça (...) me mostrou de forma clara e 

inequívoca que é possível viver em cena emoções verdadeiras, emoções não representadas, 

enfim”
102

.  Nota-se aqui, mais uma vez, o quanto a emoção do ator em cena foi um fator 

relevante no processo, o que levantava em mim diversas dúvidas: meu intuito, enfim, era 

alcançar uma atuação stanislavskiana? O termo correto seria “emoção” ou “sensação”? O ator 
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sofreu “de verdade” em cena? Como alcançar uma atuação impactante para o público sem que 

o ator sofra? O que deve ser “verdade” e o que deve ser “mentira” em cena? O que faz com 

que o espectador reaja à atuação, mesmo de costas para o ator? O que se “movimenta” no ator 

e no espectador? 

 Naquele momento a melhor resposta que eu encontrava para entender a atuação que 

me interessava era pensá-la como a criação de um campo magnético, em que os afetos estão 

circulando pelo corpo do ator com tanta intensidade que chegam a atingir o corpo do 

espectador. Para explicitar essa imagem trago a metáfora da “aspirante-a-novinha”, criada 

pela psicanalista Suely Rolnik (1987, p. 26) para elucidar o conceito de “vibratibilidade”: 

 

Ela encontrava um homem, num lugar qualquer. Seus corpos deixavam-se 

afetar, naturalmente; atraíam-se; a atração gerava afetos; os afetos tentavam 

simular-se; apresentavam-se. (...) Você é tocado por uma espécie de 

revigoramento do corpo dela em seu poder de afetar e ser afetado, ela parece 

reagir a tudo que encontra. Há também um revigoramento palpável de sua 

coragem de exteriorizar os afetos que experimenta na cena. Disso seu olho, 

restrito ao visível, só percebe o efeito: a expressão dela parece tornar-se mais 

complexa, mais discriminada, mais nítida, mais focada – em suma, mais 

presente.  
 

 De acordo com Rolnik (1987, p. 27), “é como se o encontro amoroso fosse criando um 

campo magnético, feito da força dos corpos se atraindo. Um campo que vai se instalando, 

pouco a pouco, em sua existência; campo de renovação de seu viço”. O brilho que emana da 

“noivinha” não atinge somente a retina do observador, mas também seu “corpo vibrátil”, que 

percebe a propagação das intensidades da personagem se expandindo; para a autora, este 

acontecimento é capaz de envolver e fascinar o espectador da cena. 

Antunes Filho também utiliza o termo “campo magnético” para esclarecer a relação 

que se cria entre um ator e outro no momento cênico, tornando a ação dramática de um ator 

visível ao outro ator, e ao espectador, como holograma: 

 

A gente trabalha com projeção de laser no campo magnético. Os atores estão 

sempre no campo eletromagnético que a própria ação estabelece entre eles. 

São projeções da sensibilidade. (...) De onde é que sai essa força 

eletromagnética? Sai do fundo dos olhos! Você fica sensível ao que ocorre, 

rastreia o campo visual e não visual através do interlocutor! É fundamental. 

O interlocutor também lança o laser com o fundo dos olhos e, desse modo, 

se estabelece o campo onde você registra, imprime as suas sensações. E vê 

as sensações do outro através desse campo, também. É como se fossem 

gravuras que vão sendo impressas. (ANTUNES apud MILARÉ, 2010, p. 

332). 
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Ao me apoiar em Rolnik e Antunes, eu sabia o quê queria para o trabalho do ator, mas 

ainda não tinha clareza de como lidar com as emoções desencadeadas na ativação do campo 

magnético. Minha tentativa de ativação se dava produzindo choques no corpo do ator (outros 

modos de relação com os quais o corpo não estava habituado), o que acabava liberando 

emoções diversas e impactantes, as quais nos confundiam (tanto a mim quanto aos alunos-

atores) acerca dos objetivos da atuação. No fundo, o importante não era a emoção liberada, 

mas o fluxo renovado de energia que surgia no corpo, por meio do encontro do ator consigo 

mesmo (outras possibilidades de relação com o próprio corpo) e com o outro (outros modos 

de se relacionar com o mundo externo). Todavia, as emoções surgidas nesses exercícios eram 

tão fortes que parecia que a “resposta” para uma atuação “viva” estava dentro do ator, um 

lugar subjetivo interior que deveria vir ao exterior por meio da cena. De acordo com Antunes 

Filho, porém, o dentro leva a uma atuação calcada no ego: 

 

Você deve estar sempre sintonizado com as ocorrências físicas e materiais da 

cena, assim, em um milésimo de fração de segundo, intui o que deve fazer, 

mas, quando você faz... na verdade é uma coisa que já está feita. E não de 

dentro. Dentro... é o ego que está fazendo. Você sabe o que tem que fazer, 

qual é o gesto certo, qual a expressão certa; você sabe a fala certa. Então, 

tem que se amoldar a essa projeção, simplesmente. Ou seja, amoldar-se à 

intuição. (ANTUNES apud MILARÉ, 2010, p. 333). 
 

Compreendo a proposição de Antunes como semelhante à de Rolnik: há um campo 

físico, material, em que os afetos circulam; o ator (ou a “noivinha”, aquela que produz 

renovação de vida) deve estar conectado a esse espaço; se estiver fechado, ensimesmado, com 

o corpo e as sensações cristalizados, “nada acontece”. Assim, quando o aluno-ator Morse 

Lyra afirma que é possível que o ator viva “emoções não representadas” em cena, entendo, 

hoje, que não se trata de emoções, mas de fluxos de energia. No momento do curso de 

extensão, da mesma forma como no trabalho desenvolvido no TEA, porém, eu apenas intuía 

que não devia dar muita importância à emoção, mas sim ao trabalho corporal (o qual, no meu 

ponto de vista, não se restringe a exercícios como o Treinamento Energético; para mim o 

exercício do olhar – “Present Yourself” –, por exemplo, é físico, na medida em que 

desencadeia a ativação do campo magnético por meio da modificação e circulação dos 

afetos).  

No decorrer do curso de extensão, após o momento de crise com as críticas feitas por 

mim às cenas apresentadas, decidimos, eu e os alunos-atores, que iríamos prosseguir dando 

ênfase ao Treinamento Energético e aos exercícios e jogos da técnica do palhaço. Isso, junto 
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com a experiência de retrabalhar as Cenas da Graça, trouxe novo ânimo à turma e dessa 

forma seguimos até o final das aulas programadas. 

No último encontro, foi realizada uma autoavaliação (considerações sobre a 

participação pessoal) e avaliação do curso (metodologia, condução, objetivos alcançados ou 

não etc.), oralmente e em grupo. A maioria, de quatorze alunos presentes, considerou que o 

“passo para trás” facilitou o entendimento da proposta do “método” (dois alunos, porém, 

afirmaram que se sentiram frustrados com o abandono do trabalho com O Rei Lear); o 

treinamento e o rigor com a disciplina (pontualidade, assiduidade, sair da “zona de conforto”) 

foram avaliados positivamente; para um aluno os objetivos do curso não ficaram claros e 

faltou relação da prática com a teoria; grande parte ressaltou que o seu modo de estabelecer 

relação (consigo, com o parceiro de cena e com o público) foi modificado pelas aulas; muitos 

afirmaram que o Treinamento Energético trouxe contribuições para seu trabalho de ator/atriz; 

alguns se sentiram estimulados a aprofundar seus estudos na técnica do palhaço; um aluno 

considerou que conseguiu ultrapassar dificuldades pessoais com as críticas; outro destacou a 

importância do trabalho em grupo, sentindo-se sensibilizado pela vontade de aprender de 

todos
103

. 

 Após a avaliação, alguns alunos, assim como eu, demonstraram interesse em 

prosseguir a investigação do trabalho do ator, com a intenção de retornar ao texto O Rei Lear 

na perspectiva de encená-lo tendo como base os Princípios e Procedimentos aqui propostos. 

Formou-se então um novo grupo de trabalho com os atores Adilson di Carvalho, Ana Flávia 

Costa e Silva, Cydha Silva, Gabriela Holanda, Junior Foster, Kedma Macêdo, Kiko Gouveia, 

Leandro Regueira, Luiz Gutemberg e Morse Lyra. Iniciava-se assim uma nova etapa, 

desvinculada do caráter de aula, com o propósito de estabelecer um grupo de teatro vinculado 

a esta pesquisa de doutorado e à montagem de O Rei Lear.  

 

4.1.3 Segunda Tentativa: a Construção de um Grupo 

  

Após o encerramento das aulas do curso de extensão A singularidade do ator, o Rei 

Lear e o clown: processos de subjetivação na criação cênica, eu e o grupo formado pelos 

atores que desejaram prosseguir nesse estudo continuamos nos reunindo no intuito de 

aprofundar as vivências com o “método” proposto nesta pesquisa. Graças ao empenho dos 

alunos que cursavam a graduação em Teatro na UFPE e o apoio dado pelo então coordenador 
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do curso, Prof. Dr. Luís Reis, foi possível conseguir salas de ensaio dentro da Universidade, 

onde permanecemos até o final de 2011. Ainda nesse ano, sob a produção de Fabio Pascoal, 

enviamos um projeto de montagem de espetáculo, com o título O Rei Lear no meu quintal, 

para um edital aberto pelo Banco do Nordeste. 

 O termo “quintal”, presente no título do projeto, justificou-se pela intenção, presente 

desde o início desta pesquisa, de orientar a composição de personagens por meio de uma 

perspectiva singular, assim como estimular a produção de imaginário pessoal em diálogo com 

imaginário dado (texto dramático). O universo pessoal do ator pode ser aqui compreendido 

pelo seguinte pensamento de Suely Rolnik: 

 

O artista enfrenta a tensão dos conflitos de classe, de gênero, de raça – que 

estão no plano invisível. É a tensão entre o plano invisível da realidade 

sensível. O artista é sensível, tem a capacidade do sensível, a capacidade de 

ser afetado, há vibratibilidade. O artista é muito vulnerável à tensão que 

existe entre as mutações sensíveis e que estão já presentes no corpo dele. Ele 

enfrenta essa tensão entre as mutações sensíveis e o modo como esse mapa 

do visível está organizado. À medida que ele encontra uma maneira de 

expressão para essas mutações sensíveis, ele traz para o visível algo que não 

é do umbigo dele, mas que é do estado do mundo no corpo dele. Nessa 

passagem, ele também está participando da construção da realidade, de outra 

maneira. (ROLNIK in PARDO, 2011, p. 247). 
 

 Portanto, eu almejava expor o estado do mundo no corpo do ator em diálogo com o 

texto O Rei Lear, de William Shakespeare, que aborda temas universais como a condição 

humana, o sentido da vida, a liberdade e a necessidade, a contradição entre o absoluto e a 

fragilidade da ordem humana. Para mim o termo “quintal” remetia ainda a um universo 

lúdico, de jogo, presente na técnica do palhaço, um dos Procedimentos e Princípios fundantes 

deste trabalho. 

 A tentativa de concretizar a encenação de O Rei Lear no meu quintal enfrentou 

diversos desafios pelo percurso. No início de 2012, transferimos os ensaios para a sede do 

grupo Totem, no Recife, pois não houve mais disponibilidade de sala de ensaio para nós na 

Universidade. Nesse momento, passamos a pagar aluguel de espaço, o qual foi dividido entre 

todos da equipe recém-formada (atores, eu e o produtor Fabio Pascoal). Mandamos o projeto 

de montagem do espetáculo para mais um edital, o Funcultura – Fundo Pernambucano de 

Incentivo à Cultura. Nesse projeto convidamos alguns profissionais para integrarem a equipe 

de trabalho: o Prof. Luís Reis, que é dramaturgo, ficou responsável pela dramaturgia; a 

iluminadora Luciana Raposo pela criação e execução da luz; o artista plástico João Neto pela 

direção de arte; o jornalista Leidson Ferraz pela assessoria de imprensa; o restante da equipe 

principal foi composto pelos dez atores no elenco, Fabio Pascoal na produção e eu na direção. 



122 

 

 O primeiro resultado dos projetos enviados foi o do Banco do Nordeste, no qual não 

fomos aprovados; portanto teríamos que prosseguir o trabalho sem patrocínio (pelo menos até 

o resultado do projeto seguinte, todavia não tínhamos nenhuma garantia da aprovação deste). 

Sem financiamento, com os custos de aluguel de espaço e a incerteza da concretização da 

montagem, o desânimo foi tomando conta dos atores. Os primeiros “sintomas” foram as faltas 

e atrasos, em seguida vieram as desistências: Gabriela Holanda, Leandro Regueira, Cydha 

Silva e Kedma Macêdo foram os primeiros a abandonar o projeto. Os demais ainda 

persistiram, Morse Lyra, nosso possível rei Lear, era um dos mais entusiasmados, porém logo 

no início do ano descobriu que estava gravemente doente. Esse fato nos afetou imensamente e 

decidimos cessar os encontros até a sua melhora, o que, infelizmente, não ocorreu; Morse 

faleceu três meses após constatar sua doença. Para mim também foi a morte de Lear. 

 Decidimos então encerrar o projeto de montagem de O Rei Lear no meu quintal e cada 

um reorientou seus projetos pessoais: Adilson di Carvalho e Junior Foster embarcaram para 

Portugal para realizar intercâmbio universitário, Ana Flávia engravidou; Kiko Gouveia e Luiz 

Gutemberg permaneceram disponíveis, mas, para mim, já não havia mais sentido em 

prosseguir o trabalho. Em conversa com a orientadora, Profa. Dra. Sonia Rangel, ficou 

decidido que esta pesquisa abarcaria os Procedimentos e Princípios estudados na formação e 

treinamento de ator, abandonando a perspectiva da encenação.  

 Entretanto, aconteceu o impensado: após meses de atraso na divulgação do resultado, 

quando publicado, vimos que o nosso projeto de montagem tinha sido aprovado pelo edital do 

Funcultura. Inacreditavelmente eu agora tinha patrocínio, uma equipe profissional na 

retaguarda (produtor, dramaturgo, iluminadora, diretor de arte, assessor de imprensa) e não 

tinha mais atores! Mais uma conversa com a orientadora e a decisão de incluir o processo de 

encenação na pesquisa: agora eu poderia ocupar o lugar que desejava desde o início sem o 

“escudo” do pedagógico, isto é, sem poder justificar minhas frustrações pelo âmbito 

prioritariamente educacional das práticas efetivadas até então.  

Para viabilizar essa nova perspectiva de pesquisa, o primeiro passo foi convocar atores 

e atrizes para participar do processo de montagem, o que foi feito por meio de uma oficina de 

seleção de elenco, divulgada por meio de cartazes e de mala direta eletrônica, e realizada de 

21 a 26 de janeiro de 2013 no Recife. Da mesma forma como ocorreu na inscrição do curso de 

extensão, os interessados em participar da oficina deveriam enviar carta de intenção e 

currículo por email; recebemos mais de cem, e selecionamos (levando em consideração as 

sugestões de Fabio Pascoal, Leidson Ferraz, Luís Reis e minhas) vinte e duas pessoas para 

participarem da oficina. A expectativa é que desse grupo surgissem atores para os papéis de 
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Lear, Bobo, Kent, Cordélia, Regana, Goneril, Edgar e Edmundo, os personagens que 

considerávamos essenciais para contar a “nossa” história.  

Minha maior preocupação era com o papel do Lear: eu não gostaria de que o ator fosse 

jovem, ao mesmo tempo, era preciso que esse ator estivesse disponível para participar de uma 

pesquisa, um processo normalmente mais longo e investigativo do que uma produção 

convencional. Sendo assim convidamos alguns atores mais velhos para participar da oficina 

(para mim era fundamental que eles participassem dessa etapa, pois ali teríamos a 

oportunidade de vivenciar alguns Princípios e Procedimentos com os quais opero e veríamos 

se havia disponibilidade de ambas as partes para um trabalho em conjunto); conseguimos que 

três possíveis “reis” aceitassem essa proposta. Os três atores convidados e os vinte e dois 

selecionados por carta de intenção foram divididos em duas turmas, cada uma participou de 

uma oficina de três dias. Os atores Kiko Gouveia e Luiz Gutemberg, oriundos do primeiro 

grupo formado a partir do curso de extensão, e o produtor Fabio Pascoal participaram como 

observadores das oficinas ministradas por mim. 

Nessas oficinas propus alguns exercícios do método Clown através da máscara, de 

Sue Morrison: Mr. Hit, Jacques à dit (o qual utilizo com o título de “Baltazar Mandou”), os 

exercícios sensoriais e o exercício do olhar (“Present Yourself”)
104

; por meio dessas práticas 

eu tinha a intenção de verificar a disponibilidade do ator em estabelecer contato consigo e 

com o outro (público), ou seja, investigar o grau de “porosidade” da presença cênica de cada 

um, requisito para a atuação que eu almejava. Essas atividades foram propostas nos dois 

primeiros dias; no terceiro, cada um deveria apresentar uma pequena cena com um 

personagem do texto O Rei Lear, de William Shakespeare, de sua predileção. Após as práticas 

eu e o produtor Fabio Pascoal esclarecemos aos participantes que a montagem estava atrelada 

ao meu processo de pesquisa de doutorado, portanto à investigação de um modo específico de 

atuação, e que o processo de construção do espetáculo poderia ser longo. Com isso dito cada 

ator falou sobre sua disponibilidade (interesse e horários disponíveis). 

O resultado das oficinas foi muito satisfatório, de modo geral os atores se mostraram 

abertos e com facilidade de estabelecer contato. Diferentemente da experiência do curso de 

extensão, nas apresentações da cena todos os atores e atrizes buscaram os personagens que 

mais condiziam com suas características pessoais. Algumas cenas expuseram os imaginários 

dos atores de forma poética e impactante, deixando-nos em dúvida sobre quais atores 

selecionar. Por outro lado, dois dos possíveis “reis” não se dispuseram a realizar a cena com o 
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personagem, e nenhum deles pareceu ter muita afinidade com a minha proposta de atuação; 

sendo assim, o papel do Lear (de acordo com o que eu imaginava para esse personagem) não 

foi preenchido.  

Na oficina selecionamos oito atores, a maioria jovem, na faixa dos vinte aos trinta 

anos: Ana Ghandra, Durval Cristovão, Elilson Duarte, Júlia Fontes, Márcio Carneiro, Marina 

Duarte, Suenne Sotero e Thaysa Zooby; Kiko Gouveia e Luiz Gutemberg, do grupo anterior, 

ficaram com a função de ator e assistente de produção respectivamente. Eu ainda não sabia 

como distribuiria os personagens (embora imaginasse quem poderia fazer o que), e já não 

descartava a possibilidade de que algum (ou alguns) dos jovens atores ficasse com o papel do 

Lear, assim como não me parecia impossível que a nossa encenação não tivesse um Lear. 

Naquele momento eu acreditava que bastaria haver um elenco afinado e disponível, o que em 

minha opinião tinha sido formado, e eu confiei que o próprio trabalho nos traria as respostas 

para as questões da encenação. 

 

4.2 A GERMINAÇÃO DO ESPETÁCULO 

  

O primeiro encontro de trabalho com os atores do projeto de pesquisa e de montagem 

de O Rei Lear no meu quintal se deu no dia 21 de fevereiro de 2013, na sede do grupo 

Magiluth, local dos ensaios durante todo o processo, no Recife. Anteriormente a esse encontro 

solicitei que cada um dos atores, e também o produtor e seu assistente, enviasse por email um 

pequeno “pensamento”, seu ou de algum outro autor, que estivesse relacionado à sua 

expectativa com o trabalho a ser iniciado; também pedi para que no dia marcado cada um 

levasse uma comida ou bebida de sua predileção. Nesse dia eu e o produtor Fabio Pascoal 

decidimos realizar um pequeno “ritual”: antes do horário combinado para o início do primeiro 

ensaio limpamos a sala, colocamos luz indireta com abajures e velas, montamos uma mesa 

com flores, as nossas comidas e bebidas preferidas, e colocamos cada “pensamento”, 

devidamente impresso, em um saquinho junto a um doce “bem-casado”.  

 Nossa intenção não era apenas criar um ambiente acolhedor de boas-vindas, havia, já 

naquele momento, a manifestação de um Princípio de encenação orientado pela busca da 

beleza e de uma atmosfera extracotidiana, inspirado, sobretudo, por dois mestres: Brook e 

Mnouchkine. Queríamos tocar os atores, para que eles pudessem então tocar o espectador: 

 

Se quisermos tocar profundamente o espectador, e com sua ajuda desvelar 

um mundo que está ligado ao seu próprio mundo, mas que também o torna 

mais rico, mais amplo, mais misterioso do que aquele que vemos todo dia, 
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dispomos de dois métodos. O primeiro consiste na busca da beleza. (...) É 

como se através da pureza dos detalhes se tentasse atingir o sagrado. (...) O 

segundo método, diametralmente oposto, parte do princípio de que o ator 

possui um extraordinário potencial para criar vínculos entre a sua 

imaginação e a do público, fazendo com que um objeto banal possa 

transformar-se num objeto mágico. (BROOK, 2002, p. 38). 
 

 A meu ver, a proposição de Brook encontra ecos nas realizações cênicas de 

Mnouchkine, que não só encena espetáculos de intensa beleza, como recebe os espectadores 

de maneira acolhedora, inserindo-os em um ambiente de comunhão assim que adentram no 

espaço cênico. Nas ocasiões em que o Théâtre du Soleil veio ao Brasil esse ambiente foi 

construído, como se nota na descrição do espaço criado para a apresentação do espetáculo Les 

éphémères, em 2007: 

 

O espaço de 3 mil metros quadrados, no Sesc Belenzinho, funcionou como 

uma recriação da Cartoucherie, não apenas quanto às características 

espaciais. Na abertura tudo conspira para que o público brasileiro se sinta 

entrando na antiga fábrica. Como a Cartoucherie é a casa de Ariane e sua 

trupe, aqui o público também é carinhosamente recebido pela anfitriã em um 

ambiente iluminado por luzes e velas de cor âmbar. Assim como na casa 

francesa, é possível tomar uma taça de vinho ou provar uma porção de 

queijo de cabra, sempre servidas por algum membro da companhia. O 

espaço é aberto uma hora antes para que o público possa se preparar junto 

com os atores. (...) Para Ariane “comida é comunhão”. (GARDIM apud 

FÉRAL, 2010, p. 158-159). 
 

Além de buscar estabelecer esse lugar de comunhão e beleza, ou seja, um espaço 

sagrado, que é como víamos o espaço teatral, a inspiração em Brook e Mnouchkine ainda nos 

remetia à ideia que tínhamos de teatro de pesquisa: uma construção realizada coletivamente, 

em grupo. Nós, tanto eu quanto Pascoal, tentamos estabelecer uma vivência de coletividade 

dentro desses parâmetros em nossas experiências anteriores, eu com a Traço Cia. de Teatro 

(Florianópolis/SC) e ele com o Núcleo de Pesquisa do Teatro Experimental de Arte 

(Caruaru/PE), e acreditávamos que as relações grupais de pesquisa continham em seu âmago 

um potencial criativo que se diferenciava de uma produção teatral comercial.  

Desde a oficina de seleção de elenco, vínhamos dizendo aos atores interessados que 

não era nossa intenção realizar uma produção na qual um ator é escolhido para cumprir 

determinadas apresentações, decorar suas falas e seguir as orientações de marcação de cena 

do diretor, com contrarregra e camareira responsáveis pelos figurinos e objetos. Interessava-

nos um ator que ritualizasse seu ofício, que trouxesse uma dimensão sagrada e espiritual para 

sua atividade; atores criadores, propositores, que “jogassem” junto com os demais agentes da 

cena (diretora, produtor, dramaturgista, iluminadora, etc.) e com o público. Para nós a 

experiência de montagem de O Rei Lear no meu quintal deveria ser regida por essa noção de 
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coletividade, com divisão igualitária de tarefas e de lucros, buscando a participação autônoma 

de todos os membros, funcionando enfim em um esquema de autogestão. 

Ao discorrer sobre a autogestão, Roberto Freire (1991) traz o termo, originalmente 

utilizado para designar a experiência iugoslava que objetivava a criação de uma sociedade 

antiburocrática, descentralizada e não-capitalista, para as relações pessoais cotidianas. Freire 

indica algumas das características de uma relação autogestionária: 

 

- são relações como as afetivas fundamentais e das quais exigimos o máximo 

de qualidade;  

- a nossa responsabilidade com elas é prioritária nas nossas vidas, pois à 

produção dedicamos grande parte de nossa energia e tempo, e dela depende 

nossa subsistência;  

- diferentemente das relações afetivas, as relações de produção envolvem 

mais pessoas, o que significa mais diferenças de personalidade e mais 

dificuldades políticas na convivência. (FREIRE, 1991, p. 171). 
 

Apesar da nossa subsistência não ser totalmente suprida pela produção do espetáculo, 

pois o orçamento do projeto era relativamente baixo, havia a intenção de que dedicássemos 

grande parte do nosso tempo e energia para essa construção, com o máximo de qualidade e 

com os desafios da convivência com as diferenças. Acreditávamos que se realizássemos um 

bom trabalho poderíamos obter outros ganhos futuros, como projetos de circulação, projeção 

profissional etc. Sobretudo, interessava-nos construir junto ao grupo de atores uma 

organização de trabalho em que todos fossem agentes criadores e transformadores, um 

trabalho que valorizasse o prazer do fazer e que possibilitasse potencializar a presença cênica 

do ator e o exercício do teatro como afirmação da vida. Para Freire, o desenvolvimento dessa 

forma de trabalho coletivo implica, porém, alguns “nós”: 

 

Nesta situação, nosso maior obstáculo não é o sistema ou o capitalismo, mas 

nossa própria incompetência em resolver os “nós” que uma nova relação 

com o mundo nos traz; de viver hoje de maneira igualitária, de viver as 

diferenças como nossa grande alternativa de crescimento e progresso, de 

abandonar o poder como forma de relação com o mundo, enfim, 

incompetência de abandonar o falso dilema entre os papéis que nos foram 

oferecidos de “dominador” ou “dominado” e nos oferecermos à vida como 

iguais. (FREIRE, 1991, p. 171). 
 

 Naquele momento ainda não sabíamos quais “nós” iríamos encontrar pelo caminho, 

tampouco como lidaríamos com eles, mas tínhamos a convicção de que o teatro que 

queríamos fazer deveria se basear em relações que estimulassem a construção da autonomia, 

permitindo o desenvolvimento dos atores como agentes criadores. Era essa minha principal 

perspectiva de encenação, fazer do ator “o senhor do palco”, como nas cenas de Prêt-à-Porter 

coordenadas por Antunes Filho. Segundo Milaré (2010, p. 119), para Antunes “o encenador 
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ideal deveria ser como o técnico de futebol, que estabelece a estratégia do jogo, prepara os 

jogadores e os deixa jogar” e “seu método só poderia estar completo quando facultasse meios 

para que o ator fosse capaz de manter o curso narrativo por meio da própria imaginação e de 

recursos expressivos próprios”. 

 Da mesma forma, eu almejava que o “método” proposto por esta pesquisa pudesse 

auxiliar os atores a desenvolver uma postura propositiva e criativa para a cena. Concordava 

com Antunes quando diz que o encenador “devia desaparecer do palco e toda a ação ser 

gerada pelo elemento nuclear do teatro, que é o ator” (MILARÉ, 2010, p. 119, grifo do autor). 

Januzelli (in PARDO, 2011, p. 326) corrobora essa visão: “no teatro, interessa-nos o ator. O 

ator é o teatro. Ele é a linguagem”. Assim como os mestres que referenciam esta tese, eu 

pretendia fazer do trabalho sobre o ator uma proposição metodológica para a cena, isto é, agir 

como um técnico de futebol, ou como a “parteira” de Mnouchkine, que incentiva, prepara, 

treina, mas cujo resultado (o “jogo”, o “filho”, a cena) é criação do ator, não minha. 

 Portanto, a nossa postura acolhedora aos atores no primeiro encontro significou 

escancarar nosso “sim” a eles, nossa escolha por eles, nossa decisão em formar um time junto 

com eles.  

 

O sim ativo, ir à luta pelas pessoas com quem queremos produzir é também 

uma necessidade dentro de um sistema autogestionário. Isso é visto por 

muitos como a perda de suas defesas, e realmente o é, ao procurar as pessoas 

que desejamos, estaremos expondo nossos sentimentos, nossa vontade de 

estar com pessoas que queremos realmente. (FREIRE, 1991, p. 174). 
 

Assim, no primeiro encontro com o grupo, além da nossa postura afetiva, 

esclarecemos nossa proposta e propusemos dividir os cachês por igual entre o elenco, a 

diretora, o produtor e seu assistente, de acordo com os valores disponíveis no orçamento. 

Nossa expectativa era de que essa equipe trabalhasse de forma igualitária, cada um na sua 

função, mas todos disponíveis para doar grande parte do seu tempo e energia, com o máximo 

de qualidade e abertura para as diferenças, de forma criativa e autônoma para o 

desenvolvimento desse projeto.  

Os demais integrantes da equipe (dramaturgo, iluminadora, diretor de arte) eram 

requisitados em diversos trabalhos na cidade, portanto sabíamos que tinham pouquíssimo 

tempo disponível. Dessa forma, esses profissionais, com larga experiência em suas funções, 

receberiam seus cachês pelo serviço prestado, sem envolvimento no projeto de autogestão. 

Nossa proposta era que eles acompanhassem alguns ensaios ao longo do processo e 

interviessem com o propósito de intensificar o trabalho do ator, seja aprofundando uma ideia 
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gerada pelo elenco ou trazendo uma nova na intenção de alavancar o processo criativo do 

grupo. 

Portanto, estávamos propondo um trabalho coletivo com os atores, e colaborativo com 

os demais integrantes da equipe. Cabe ressaltar ainda que, como afirma Mnouchkine, 

“coletivo não significa não ter liderança”, pois “sempre tem alguém que faz arbitragem, que 

escuta, que enriquece a proposição do outro”
105

. Para a encenadora francesa, em um processo 

coletivo o papel do diretor é encaminhar as coisas para a direção certa, tirando os obstáculos 

mentais, reais, e/ou imaginários dos atores, um trabalho mais de limpar do que de colocar 

barreiras para os atores irem a um determinado lugar
106

. Com a mesma intenção eu iniciava, 

enfim, a última etapa desta pesquisa, colocando o “método” à prova de uma encenação. 

 

4.2.1 Adubo: Módulos Fundante e Explorativo 

 

 Os ensaios do processo de montagem do espetáculo O Rei Lear no meu quintal foram 

inicialmente organizados, pela disponibilidade de horário de todos do grupo, em três 

encontros semanais: quintas e sextas à noite e sábados à tarde. Em um primeiro momento os 

ensaios seguiram os Princípios e os Procedimentos do Módulo Fundante do “método” de 

formação de ator de teatro proposto nesta pesquisa, trazendo práticas que objetivavam ampliar 

a capacidade de afetar e ser afetado do ator, buscando produzir um estado de vulnerabilidade, 

de “porosidade” na presença de cada um. 

Para tanto recorri a exercícios oriundos do método O clown através da máscara (como 

“Espaço Fantástico”; “Obra de Arte/Criador”; “Exploração da Cor”), de Sue Morrison; a 

alguns exercícios de desbloqueio energético da Somaterapia (como “Tronco”; “Cinco 

Sentidos”), de Roberto Freire; e ao Treinamento Energético, do Lume. Cada um desses 

exercícios configurava-se como o cerne de cada encontro, portanto havia exercícios de 

chegada e de finalização. Entre as atividades iniciais estavam uma pequena prática de 

meditação silenciosa, aquecimento individual e jogos lúdicos de concentração (como “Mr. 

Hit” e “Jacques à dit”); o encontro encerrava-se com um tempo destinado às anotações no 

diário de trabalho pessoal.  

Além dos exercícios diretamente relacionados à prática teatral, havia as atividades de 

organização e manutenção do espaço, que, de acordo com a proposta de trabalho coletivo 
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 Anotações registradas pela pesquisadora durante palestra proferida por Ariane Mnouchkine, ocorrida no dia 

11 de novembro de 2011, no Teatro Dulcina, Rio de Janeiro, RJ. 
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 Ibid. 
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apresentada no primeiro encontro, deveria ser distribuída de forma igualitária por todos. 

Assim, estabelecemos duplas de trabalho que deveriam chegar antes do horário marcado para 

o início do ensaio, na intenção de que quando o restante do grupo chegasse o espaço já 

estivesse limpo e organizado.  

 Essa organização de ensaio (limpeza, meditação, aquecimento, concentração, exercício 

fundante, anotação no diário de bordo) foi proposta durante poucas semanas. Rapidamente dei 

início a Princípios e Procedimentos do Módulo Explorativo, trazendo o texto O Rei Lear, de 

William Shakespeare, para a sala de ensaio. A primeira atividade dessa etapa foi a leitura do 

primeiro ato da peça, realizada de forma livre, na qual cada ator pôde ler trechos de mais de 

um personagem. Posteriormente passei a improvisações cênicas com os personagens. 

  De acordo com Jan Kott (2003, p. 145), na obra O Rei Lear, “dos doze principais 

personagens, metade é justa, a outra injusta. Uma metade de bons, uma metade de maus. A 

divisão é tão lógica e abstrata quanto numa peça de moralidade”. Apoiada nessa perspectiva, 

decidi iniciar o Módulo Explorativo com o trabalho sobre os personagens maus: Goneril, 

Regana, Cornualha, Albânia, Edmundo e Osvaldo. Após um pequeno trabalho de visualização 

inspirado no exercício de “Exploração da Cor”
107

, solicitei que cada ator escolhesse 

livremente um desses seis personagens; utilizei a mesma metodologia aplicada por Sue 

Morrison para “trazer a cor ao corpo” para que os atores “trouxessem o personagem para o 

seu corpo”. Em seguida orientei os atores-personagens a realizar o Treinamento Energético, 

isto é, uma “dança pessoal” dos personagens. Minha leitura dessa atividade, registrada em 

meu diário de trabalho, foi a seguinte: 

 

Em geral o grupo travou o corpo em determinadas partes que racionalmente 

acredita que traduz alguma característica deste ser, por exemplo: Edmundo é 

raivoso, então suas mãos estão sempre cerradas; Goneril é soberba, então seu 

pescoço está sempre ereto; Osvaldo é contido, então suas mãos estão sempre 

grudadas uma na outra. Por mais que eu dissesse “relaxa as mãos, leva para a 

coluna” e orientasse movimentos diversos (lento, rápido, amplo, pequeno, 

leve, denso) não conseguia derrubar os clichês sobre os quais eles estavam 

trabalhando. Talvez eu tivesse que deixá-los fazendo isso por horas, para 

verificar se alguma mudança seria possível
108

.  

  

 Logo após essa atividade propus uma “entrevista” com cada ator-personagem, na 

intenção de tentar entender quais pensamentos estariam guiando os movimentos corporais. 

Nesse exercício um personagem de cada vez fez uma pequena apresentação de si e respondeu 
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 Exercício do método O clown através da máscara, de Sue Morrison. A descrição detalhada dessa atividade 

encontra-se no Apêndice A, p. 167-168. 
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 Trechos das anotações realizadas pela pesquisadora em seu diário de trabalho acerca do processo de 

montagem de O Rei Lear no meu quintal são citados ao longo deste capítulo. 
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a perguntas diversas feitas pela plateia, composta pelos demais atores e por mim. Tomando 

como base o que foi dito, como Goneril tem cinquenta e dois anos e Cornualha sete filhos, 

fiquei com a impressão de que eles ainda não haviam lido o texto na íntegra (o que eu 

imaginava que já tinha sido realizado por iniciativa pessoal desde a seleção do elenco), ou 

então, que estava faltando uma leitura mais atenta da obra. Percebi ainda que era preciso 

esclarecer Princípios da abordagem corporal com os quais essa pesquisa operava.  

Dessa forma, no encontro seguinte retornei ao Treinamento Energético do ator, sem 

personagem, realizando em seguida uma avaliação em torno da questão: quais as diferenças 

entre a “dança pessoal” do ator e a da personagem? De acordo com os registros no meu diário 

de trabalho as respostas foram as seguintes: “No meu corpo é mais difícil, porque é muito 

amplo, são muitas as possibilidades”; “No personagem é mais fácil, porque ele tem apenas um 

aspecto”; “O vício do personagem é mais claro”; “O personagem tem uma mentira, o corpo 

não mente”. Com esse retorno, expus que nessa pesquisa o personagem não deveria ser 

abordado de maneira unilateral, ele deveria estar na dimensão do humano, composto por 

paradoxos, contradições. Portanto eu estava afirmando mais um Princípio para esta 

encenação: a busca pela complexidade do personagem na cena. 

O passo seguinte foi ler conjuntamente os demais atos de O Rei Lear, o que ocorreu 

inicialmente de forma livre (quem se manifestasse lia); em alguns momentos, porém, solicitei 

para que algum ator específico lesse determinado personagem, na intenção de “testar” 

algumas possibilidades. Minhas impressões dessa atividade foram assim registradas em diário 

de trabalho: 

  

A leitura foi desanimadora. Quanto mais eles colocavam intenção, mais os 

clichês e estereótipos apareciam. O texto pareceu chato, inacabável, foi uma 

tortura. Saí do ensaio com sentimento de desânimo e preocupação: como 

fazer um texto tão denso com atores tão jovens e inexperientes? Como eles 

poderão falar da velhice? E o pior: como montar Rei Lear sem o rei? 

 

 Por um lado, o início do trabalho prático revelava algumas fragilidades, como a 

inexperiência dos atores, a falta de uma linguagem comum (cada ator vinha de formações 

diversas), as diferentes compreensões da proposta do “método” (para uns era algo totalmente 

novo, outros tinham alguma experiência com o palhaço e/ou com o Treinamento Energético); 

por outro lado, a densidade do texto posto à prova de uma encenação começava a “assustar”. 

Entretanto, estávamos apenas no início do processo, nem um mês havia se passado, e decidi 

prosseguir no trabalho com os personagens. Minha expectativa era de que quando os 

personagens adquirissem “vida”, quando os atores descobrissem a lógica corporal-mental-
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espiritual de seu personagem, eles saberiam como contar essa história, mesmo que fosse com 

palavras diversas das de Shakespeare. 

 Na continuidade do trabalho com o personagem retornei ao exercício inspirado no 

“Exploração da Cor”, do método O clown através da máscara, dessa vez deixando que cada 

ator escolhesse o personagem de sua predileção para improvisar. Ao iniciar o trabalho 

corporal acrescentei outras indicações além daquelas utilizadas por Sue Morrison nesse 

exercício, como a experimentação de algumas atitudes físicas específicas (pés para dentro e 

para fora, peso na parte da frente e na de trás dos pés; joelhos para dentro e para fora; quadril 

para frente e para trás; peito para frente e para trás, ombros colados e distantes das orelhas). 

Nessas experimentações pedi para eles verificarem o que fazia sentido interno: você (o 

personagem) tem essa deformação? É uma deformação explícita ou sutil? Tentei trabalhar 

especialmente nas transições entre exagero e sutileza. Nas pausas lancei algumas perguntas 

como: onde está a sua respiração? Que pensamentos atravessam a mente? Quais as sensações? 

Com a indicação de não se fixar nas percepções. Também solicitei que eles internalizassem as 

características mais evidentes que viam nesse personagem (por exemplo, levar raiva do 

Edmundo para o fígado). Minha percepção do exercício, conforme registrei em meu diário de 

trabalho, foi a seguinte: 

 

Aparentemente o resultado foi bem mais interessante que da primeira vez 

que trabalhamos com os personagens, o corpo estava mais expressivo, 

menos travado e menos apoiado em clichês. Houve um momento em que 

pedi para [os atores] fecharem os olhos, visualizarem o mundo do 

personagem e se verem nesse mundo
109

 com atenção a todos os detalhes das 

suas roupas (qual tecido, se a roupa é nova ou velha, quais as cores, os 

adereços).  
 

 O objetivo de levar a atenção à roupa partia de outro Princípio de encenação: o 

figurino também deveria ser parte da criação do ator. Nessa perspectiva o diretor de arte 

deveria criar o figurino e os adereços tendo como base aquilo que surgia naturalmente nas 

improvisações do elenco, e não propor algo a partir de uma leitura pessoal de O Rei Lear.  

 Paralelamente às improvisações com os personagens, começamos a aprofundar o 

estudo do texto, realizando um primeiro encontro dos atores com o Prof. Luís Reis, 

dramaturgo da nossa montagem. Reis propôs que cada um discorresse sobre suas impressões 

pessoais, o que o texto despertava, tocava, provocava em cada um, trazendo à tona temas 

como loucura, velhice, família, palhaço como porta-voz da verdade, transformação, 
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 Esse Procedimento compõe uma das etapas do exercício “Exploração da Cor”, do método O clown através da 

máscara, de Sue Morrison. A descrição detalhada dessa atividade encontra-se no Apêndice A, p. 167-168. 
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desnudamento, lado sombrio do indivíduo. Na contextualização histórica apresentada em 

seguida pelo dramaturgo, saliento a postura “anárquica” de Shakespeare ao recusar as regras 

fundamentais da Poética (unidade de tempo, espaço e lugar) no momento em que o homem 

renascentista a tomava como “norma prescritiva” para o teatro; segundo Reis, a principal 

regra para Shakespeare era agradar o público. Sobre as inquietações surgidas nesse encontro 

trago as reflexões apontadas pela atriz Suenne Sotero em seu diário de trabalho: 

 

A grande problemática levantada na conversa foi a ausência do Lear. 

Concordo com o que foi posto. Não há possibilidade de um jovem (mesmo 

Márcio que é o mais velho entre nós) assumir esse papel. Cogitou-se cortar, 

[utilizar] projeção e até a vinda de um ator de São Paulo. Confesso que vejo 

[que] o Bobo (personagem que me apeguei de uma forma e que mantenho 

em todo meu estudo relativo ao espetáculo) tem total “dependência” do 

personagem do Lear. Sem ele não sei o que será do Bobo! Mas essa solução, 

bem como a solução do Lear, será dada no fazer
110

. 
 

 A falta de um ator mais velho para o papel de Lear assumia coletivamente um lugar de 

sombra no processo, que nos acompanhou por bastante tempo. Todavia, a crença da atriz de 

que o próprio fazer nos traria as respostas, era vista por mim como a manifestação de uma 

atitude de autonomia, de confiança na potencialidade do próprio trabalho criativo. Dessa 

forma seguimos com a prática na tentativa de aprofundar a criação dos personagens. Pelo que 

observei nas leituras e nas primeiras improvisações livres, parti para uma experimentação 

mais diretiva, em que determinei quem faria o que, embora a maioria já estivesse, por livre 

escolha, trabalhando nos papeis que eu sugeriria para cada um. Essa ação também delineou 

quais os personagens que contariam a nossa versão de Rei Lear: Bobo, Kent, Edgar, 

Edmundo, Goneril, Regana e Cordélia; propus ainda um papel não existente no texto, a 

“narradora”. A ideia inicial era que Ana Ghandra, que até o início desse processo só havia 

trabalhado artisticamente como cantora, não como atriz, “narrasse” algumas passagens da 

história por meio de canções.  

 Faço aqui um parêntese para abordar outro Princípio de encenação: a presença de 

música ao vivo. Minha primeira experiência profissional em teatro, que aconteceu como atriz 

no espetáculo Último Diahoje
111

, trouxe a música ao vivo como elemento formal e poético da 

cena; desde esse momento passei a entender a trilha sonora como dramaturgia, seja por meio 
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 A tarefa de anotação no diário de trabalho pelos atores foi solicitada desde o início dos encontros, assim como 

o envio desse material à pesquisadora no decorrer do processo. Suenne Sotero foi quem mais se empenhou nessa 

atividade, entretanto, assim como os demais, foi deixando de realizá-la com o passar do tempo. Essa questão foi 

abordada por meio da pergunta número 5 dos questionários do Anexo C. 
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 O espetáculo Último Diahoje, dirigido por Valmor “Nini” Beltrame, estreou em Florianópolis, SC, em 2002. 

Nessa peça, que marcou a fundação da Traço Cia. de Teatro, o compositor e intérprete Neno Miranda criou e 

executou a trilha sonora ao vivo. 
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de canções ou de música instrumental, mas que em ambos os casos compõe a estrutura 

narrativa da obra. Apesar de não saber de antemão como contaríamos a fábula de O Rei Lear, 

desde o início minha intenção era que a música estivesse presente, de preferência ao vivo. 

Dentre os artistas que participaram da oficina de seleção estava a cantora Ana Ghandra, que 

pelo desempenho (“porosidade” na presença, potencialidade de afetar e ser afetado, 

capacidade de estabelecer relação com o público, poética da cena criada) foi escolhida para 

integrar o elenco; todavia, a princípio na função de cantora, não de atriz. Como no decorrer 

dos ensaios já sabíamos que nossa versão não apresentaria alguns personagens (possivelmente 

nem o principal), pensamos na possibilidade de haver um narrador condutor da fábula, e que 

este poderia apresentá-la por meio de canções. Fecha parêntese. 

 Na nova improvisação com os personagens também modifiquei a metodologia de 

trabalho. Após a experimentação física do personagem (ainda inspirada no exercício 

“Exploração da Cor”), propus a construção de máscaras seguindo os mesmos Princípios e 

Procedimentos do método O clown através da máscara
112

, portanto, construídas de olhos 

fechados com o objetivo de colocar na argila as sensações surgidas na vivência corporal. 

Depois de confeccionada em papel machê e pintada de acordo com os Procedimentos do 

método de Sue Morrison, os atores improvisaram a Experiência e a Inocência
113

 do 

personagem vestindo a máscara. Finalmente cada um criou uma cena que deveria apresentar o 

personagem transitando entre a Inocência e a Experiência, e vice-versa.  

O objetivo principal dessa atividade foi criar imaginário e fisicidade dos personagens 

de uma maneira não racional, tendo como pressuposto o Princípio de Totalidade, isto é, a 

ideia de que o personagem não é uma coisa só, não possui um único aspecto, mas transita 

entre modos distintos de ser. Dessa forma, o exercício era uma tentativa de trazer 

“humanidade” (no sentido antuniano) ao personagem, abarcando suas contradições e 

paradoxos. Porém, na avaliação do exercício, realizada individualmente após cada cena e 

coletivamente depois da apresentação de todos, os atores relataram que se sentiram confusos 

nas improvisações, segundo eles porque o personagem ainda não estava claro; portanto, não 

existia uma base forte o suficiente para suportar a máscara. Decidimos então repetir as 

improvisações da Experiência e da Inocência sem a máscara sobre o personagem, apenas os 

personagens na situação de “dizer adeus a quem se ama” (Experiência) e na vivência da 

infância (Inocência). Na improvisação da Inocência surgiu um jogo tão significativo que 
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acabou entrando na dramaturgia do espetáculo
114

: os irmãos Edmundo (Elilson Duarte) e 

Edgar (Durval Cristovão) estabeleceram uma competição em que um tapava o nariz do outro 

simultaneamente, para ver quem conseguia ficar mais tempo sem ar; Edmundo vencia sempre, 

estabelecendo, pela improvisação e pelo jogo, uma relação de dominação sobre o irmão. 

 Com os personagens mais desenvolvidos repetimos o exercício com a máscara, 

realizando as improvisações da Experiência e da Inocência. Das cenas individuais resultantes 

destaco a do Bobo (Suenne Sotero) que fez “nascer” legumes do seu ventre. Embora essa cena 

não tenha entrado dessa mesma forma no espetáculo, apesar da “brincadeira” com alimentos 

estar presente, avalio que as improvisações realizadas nessa fase, especialmente as da 

Inocência, contribuíram para que a atriz encontrasse a lógica do seu personagem e a maneira 

particular com que o Bobo se relaciona com os demais personagens da nossa história. 

 Paralelamente aos exercícios de improvisação e de investigação dos personagens, foi 

solicitado aos atores que criassem cenas a partir dos temas apontados no encontro com o 

dramaturgo. O primeiro estímulo, sugerido por Luís Reis, foi o texto sobre “as sete idades do 

homem”
115

, fala do personagem Jaques na peça “As you like it”, de William Shakespeare. Para 

Ana Ghandra foi solicitado que musicasse esse trecho; para os demais que criassem cenas 

individuais, em dupla e em trio com o texto como estímulo (a utilização ou não dos 

personagens de O Rei Lear nas cenas ficou a critério dos atores). Desse exercício saiu a 

música de abertura do espetáculo O Rei Lear no meu quintal
116

, conforme a composição de 

Ana Ghandra; das demais cenas seguimos trabalhando sobre a apresentada por Elilson Duarte 

e Júlia Fontes, na qual os atores realizaram depoimentos pessoais sobre suas avós utilizando 

cartas, sentados em cadeiras de frente para a plateia, relacionando-se diretamente com o 

espectador e com objetos pessoais, com música de Amy Winehouse
117

 ao fundo.  
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 Ver texto final do espetáculo O Rei Lear no meu quintal, Anexo C, p. 233. 
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 Jaques (Ato II, Cena VII): O mundo inteiro é um palco,/ E todos os homens e mulheres são meros atores:/ 
Eles têm suas saídas e suas entradas;/ E um homem cumpre em seu tempo muitos papéis./ Seus atos se 
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vontade de ir à escola. E então o apaixonado,/ Suspirando como um forno, com uma balada aflita,/ Feita para os 
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 Ver texto final do espetáculo O Rei Lear no meu quintal, Anexo C, p. 231. 
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 A música utilizada na cena foi “A song for you”, do álbum Lioness Hidden Treasures, de Amy Winehouse. 
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Essa cena nos pareceu tão impactante que passamos meses trabalhando sobre ela, 

transformando-a no “Prólogo da Amy”: todos os nossos personagens de O Rei Lear ficavam 

dispostos como em uma foto de família; durante a execução da música um personagem de 

cada vez “sacava” um objeto pessoal (do ator) relacionando-se com ele e com o espectador, 

ao mesmo tempo em que verbalizava uma pequena frase ou trecho de música proveniente de 

uma “confissão” pessoal. Como cada objeto possuía forte carga emocional para o ator, assim 

como a frase/música proferida, todos os atores se emocionavam durante a atuação, assim 

como a diretora. Apresentamos a cena, que pensávamos que viria a ser o início do nosso 

espetáculo, para o dramaturgo; a consequência desse encontro foi assim relatada em meu 

diário de trabalho: “Nosso prólogo incrível e poético não suportou outro olhar (o do Luís 

Reis); por meio dele eu percebi a pieguice da cena, o querer ser dramático, o entendimento 

equivocado do trágico”. 

Faço aqui um parêntese para ressaltar a importância do olhar do outro em meu 

processo criativo. Talvez pela minha aprendizagem com o palhaço, que testa o que “funciona” 

ou não na relação direta com o público, cortando ou aprofundando algo de acordo com a 

reação do espectador, desenvolvi uma “metodologia” de tentativa e erro nas encenações que 

assumi até agora. Para alguns essa atitude demonstra fraqueza, pois revela uma indefinição 

sobre o que se quer. Como a incerteza é para mim parte integrante e fundamental do processo 

criativo, realizo os ensaios abertos sem o pudor de reavaliar as escolhas iniciais de acordo 

com o olhar externo. Entretanto, isso nem sempre significa concordar com o que se diz, pois 

os comentários passam por um filtro interno que aceita, rejeita ou encontra um meio termo 

para a opinião do outro. No processo de montagem de O Rei Lear no meu quintal o olhar 

externo foi em um primeiro momento o olhar da própria equipe de trabalho, que não estava 

presente no dia a dia de ensaio; posteriormente abrimos as cenas para pessoas de fora do 

processo. Ressalto a presença da orientadora Sonia Rangel, que numa atitude de extrema 

generosidade veio até Recife acompanhar um dos ensaios abertos (com apresentação das pré-

cenas) dando contribuições valiosas para o processo. Fecha parêntese. 

As considerações de Reis provocaram a reflexão sobre o excesso de dramaticidade 

presente em nosso Prólogo, fazendo com que eu o relacionasse com outro momento desta 

pesquisa, durante a experiência de Carta ao Pai, em que um dos atores expôs sua dor pessoal 

pela morte de seu pai, levando a uma “atuação cafona” (Sue Morrison). Percebi que mais uma 

vez eu resvalava na questão da subjetividade do ator, confundindo-me entre a manifestação 

das sensações singulares no momento em que elas ocorrem e a revelação de historinhas 

pessoais, que, como afirma Antunes, seriam manifestações do ego. Além da confusão entre 
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subjetividade-emoção-sensação, a reflexão sobre o porquê de eu novamente tropeçar na 

“atuação cafona” me levou, de acordo com meu diário de trabalho, à seguinte conclusão: “O 

que aconteceu? Um desespero por montar um texto, um desespero de montagem, um pavor 

diante de Shakespeare. O bardo me assustou, como se para chegar até ele eu tivesse que 

deixar de lado essas bobagens de palhaço e ser séria muito séria”. 

 Compreendi então que, assim como no trabalho desenvolvido no curso de extensão na 

UFPE, eu havia passado do módulo Fundante para o Explorativo muito rapidamente, 

dedicando pouco tempo de trabalho ao treinamento e indo ao texto e à criação de personagem 

sem construir uma base de atuação fundamentada no “método” proposto na pesquisa. Além de 

não ter aprofundado os exercícios da técnica do palhaço (antes do trabalho com personagem) 

e do Treinamento Energético, até aquele momento eu ainda não tinha realizado nenhum 

exercício do Laboratório Dramático do Ator, tampouco uma investigação do “grito pessoal” à 

la Prêt-à-Porter, de Antunes. Portanto, o passo seguinte foi, assim como na experiência 

anterior, dar um “passo atrás”, deixar o texto e as aflições com a ausência do Rei em segundo 

plano e fortalecer o trabalho dos atores por meio dos Princípios e Procedimentos propostos 

nesta pesquisa.  

De todas essas práticas as que mais reverberaram para a construção de cena foram os 

jogos cômicos e a investigação do palhaço pessoal: as disputas de poder entre as irmãs más 

(Goneril e Regana) ganharam contornos farsescos; Edmundo caiu na tapa com o Bobo; nosso 

novo “Prólogo da Amy” apresentou imagens como se fossem fotos surreais de família (como, 

por exemplo, Edmundo “estuprando” Cordélia e Kent empunhando uma espada de brinquedo 

para protegê-la); Edgar apresentou-se à plateia como o “filósofo do reino” (autoironia do ator 

Durval Cristovão com sua graduação em Filosofia). Essas cenas, ancoradas no jogo cômico, 

foram expostas ao olhar do “outro” por meio de um ensaio aberto aos integrantes da equipe 

(dramaturgo, designer gráfico, produtor, assistente de produção). Dos comentários realizados 

destaco mais uma vez as observações de Luís Reis, que criticou o excesso de comicidade 

argumentando que se todos os personagens agissem como bobos, o Bobo perderia o sentido; 

para Reis os personagens estavam sem humanidade, sem dignidade. Levando em 

consideração os apontamentos, percebi que tínhamos nos encaminhado para uma direção 

diametralmente oposta do início do processo: passamos do “dramalhão” para uma “palhaçada 

geral”. Era necessário, portanto, encontrar agora o “caminho do meio”. 

 

4.2.2 Falta de Sol: Processos de Resistência na Produção Coletiva 
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Entres os aspectos sombrios que surgiram no decorrer do processo de pesquisa e de 

montagem de O Rei Lear no meu quintal, destaco as dificuldades que tivemos com a proposta 

de produção autogestiva, manifestadas, em um primeiro momento, na função de limpar o 

espaço de trabalho. Nossa ideia inicial, realizar essa tarefa em dupla, foi continuamente não 

cumprida, o que nos levou a mudar de estratégia, deixando a limpeza a cargo do produtor e do 

seu assistente; todavia, rapidamente percebemos que isso iria contra o que estávamos 

propondo desde o início; finalmente lançamos a proposta de fazer esse trabalho 

conjuntamente, sem estabelecer uma escala de trabalho. 

Roberto Freire (1991, p. 176) adapta o termo “trabalho mínimo socialmente 

necessário”, utilizado por Diego A. Santillan, para explicar o “nó” fundamental da recusa de 

certos tipos de trabalho nas livres associações: “o preconceito de classe com funções tidas 

como sendo subalternas, como o trabalho braçal, por exemplo” e “a recusa de tarefas que 

mexem especialmente com nossa formação, tais como lavar pratos para homens de formação 

machista”. Em ambos os casos o problema se agrava quando a divisão de tarefas “chatas” não 

é apontada como tal, isto é, quando todos agem como se fossem tarefas “normais”; aceita-se a 

proposta, mas a execução da mesma não é realizada como deveria. Para Freire (1991, p. 176) 

cria-se assim “um jogo de negação da realidade do projeto”: 

 

Características marcantes quando se fala em trabalho mínimo necessário: a 

fragmentação do projeto, que acontece na medida em que a atitude das 

pessoas (apesar do desejo de realizar a empreitada) frequentemente é de 

boicotar, na prática, parte das funções necessárias para tal, preferindo não 

vê-las realizadas a se dispor a fazê-las; o lado extremamente necessário – 

limpar a casa após a festa, por exemplo – é destacado do todo como se o 

projeto pudesse existir sem ele, como se o projeto também não fosse este 

lado. Fazemos com frequência esta mesma fragmentação em relação ao 

nosso corpo, ignorando nossa barriga ou nossa estatura, como se não 

fôssemos um só corpo, um só ser. 
 

 Com o boicote à função de limpar o nosso espaço de trabalho passei a me perguntar se 

o elenco não realizava essa tarefa porque não a achava necessária; se, como afirma Freire, era 

por preconceito ou entraves relacionados à formação pessoal; ou se era decorrente de uma 

falta de autonomia das pessoas, isto é, não tomar a livre iniciativa de simplesmente fazer o 

que deve ser feito. Para mim, essa tarefa aparentemente simples trazia em seu âmago um 

Princípio de trabalho, tanto pela questão do desenvolvimento da autonomia pessoal (eu quero, 

eu faço) quanto pelo Princípio de que o teatro é um espaço sagrado que deve ser tratado como 

tal. Para explicitar meu olhar sobre essa questão, em determinado ensaio li para o grupo 

alguns trechos de O ator invisível, de Yoshi Oida, como a parte que diz que: 
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Antes de começar qualquer coisa, é importante limpar o espaço de trabalho. 

Esvaziá-lo, desfazer-se de tudo o que é inútil e ordenar apenas algumas 

cadeiras necessárias e certos acessórios, cuidadosamente, próximos às 

paredes do ambiente. Depois limpa-se o chão. Se os atores se derem esse 

tempo e se entregarem a isso no começo do dia de ensaio, o trabalho tende a 

ser bom. No Japão, todas as tradições teatrais, religiosas e das artes marciais 

seguem essa prática. (OIDA, 2007, p. 24). 

 

 Dessa maneira, abordei a questão da limpeza como uma possível forma de preparação 

do ator, assim como destaquei nossa proposta inicial de realizar um trabalho coletivo. Por 

outro lado, todos os atores manifestaram concordância tanto com a visão de Oida quanto com 

a proposta de trabalho. Entretanto, se todos nós estávamos querendo a mesma coisa por que a 

limpeza não estava sendo feita? Minha intenção ao lançar o tema para discussão era realizar 

claramente uma cobrança da “tarefa mínima” e evitar que se criasse aquilo que Freire 

denominou de “pacto de mediocridade”: 

 

Como ninguém aceita adequadamente a cobrança, confundindo-a como o 

não afetivo, com o não à pessoa, também acaba por não cobrar, gerando um 

verdadeiro sistema de tolerância recíproca, que na linguagem da somaterapia 

é designada “pacto de mediocridade”, “eu não denuncio o outro para não ser 

denunciado”. (FREIRE, 1991, p. 178). 

 

 Quando uma cobrança é desejada, mas não é feita, cria-se um mal estar na relação com 

o outro, algo sentido, mas não dito. A cobrança da “tarefa mínima” realizada de forma clara 

trouxe consequências para o trabalho: no encontro seguinte o ator Kiko Gouveia comunicou 

sua decisão de sair do grupo, segundo ele por considerar que naquele momento não possuía a 

disponibilidade requisitada pelo trabalho. Para Roberto Freire dizer “não” é, para a maioria 

das pessoas, algo difícil de fazer, sobretudo pela confusão afetiva que uma recusa pode gerar. 

 

O “não” geralmente é tomado, por quem recebe, como uma negação do 

afeto, do todo da nossa relação com esta pessoa, quando – numa livre 

associação – é um não simplesmente à ideia de produção comum daquele 

projeto naquele momento [...] não significando ausência de afeto ou mesmo 

desinteresse de produção conjunta em outras ocasiões. (FREIRE, 1991, p. 

173, grifo do autor). 

 

 A coragem do ator em explicitar sua posição pareceu-me uma atitude lúcida e honesta 

com a proposta do trabalho, portanto não tive dificuldade em aceitar sua decisão, ao contrário, 

o seu “não” reforçou meu “sim” aos demais atores e à proposta de produção coletiva. 

Entretanto, nunca senti a tarefa de limpar o espaço como realmente imprescindível para o 

elenco, provavelmente não foi mesmo, pois já no final do processo, nas últimas apresentações 

do espetáculo, em dezembro de 2013, ao finalizar a peça a atitude dos atores era se arrumar e 
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ir embora, enquanto eu, o produtor e o assistente de produção realizávamos a limpeza e a 

organização do espaço. No questionário final de avaliação, porém, a maioria dos atores 

afirmou que a tarefa da limpeza foi “necessária” ao processo e recebida por eles sem 

resistência, como se nota no depoimento da atriz Júlia Fontes: 

 
Achei superimportante a exigência da pontualidade, a limpeza do espaço, a 

participação mais efetiva no processo. Essas práticas, como concluímos 

durante o processo, já era o início do trabalho, nos dando motivação e senso 

de responsabilidade com o trabalho, com o espaço, com o grupo. Sinto que 

todos estiveram bem entregues e disponíveis para estas exigências e em 

nenhum momento eu tive resistência a elas, até aderi na minha vida uma 

certa “disciplina” e rituais antes não praticados
118

. 

 

 Todavia, corroboro a visão da atriz Suenne Sotero quando diz que: 

 
Com relação à limpeza do espaço, acredito que ela deva ser orgânica e partir 

do grupo, como algumas questões não partiram do grupo, penso que essa 

pode ser uma das razões. Tenho experiência de compartilhamento de 

limpeza do espaço, na trupe que atuava anteriormente, fazíamos uma escala 

de limpeza num espaço bem maior do que o espaço do Magiluth e nunca tive 

problemas em cumprir com meu compromisso. Ao contrário, fazia com 

vontade, pois aquele era meu lugar, minha casa, meu lar, minha acolhida, 

porque era importante para mim e pra todos do grupo que eu participava. 

Não sei o que faltou para isso ser orgânico no processo do Rei Lear
119

. 

 

 Por meio desse depoimento pode-se especular que a divisão das tarefas “chatas” não 

foi realizada de forma orgânica porque foi uma ação que não partiu de uma necessidade do 

“grupo” (nota-se que “grupo” é utilizado pela atriz como sinônimo de “elenco”), mas da 

direção e da produção (fora do “grupo”). Se levarmos em consideração a hipótese de que o 

elenco não possuía a necessidade orgânica de limpar o espaço, embora afirmasse que possuía, 

temos a revelação de outro “nó” da produção: a dificuldade de estabelecer uma comunicação 

sincera. Segundo Roberto Freire (1991, p. 178), “é de importância vital, para um grupo que 

pretende viver a autogestão, que todos os seus membros tenham consciência dos mecanismos 

de poder embutidos nas palavras, na linguagem. ‘Falar é antes de tudo o poder de falar’”. 

Assim, depreende-se que o cerne da questão poderia estar na falta de autonomia do 

elenco, na descrença do seu poder de falar. De acordo com Paulo Freire, quando o indivíduo 

perde sua capacidade de optar e se submete a prescrições alheias ele se torna um homem 

ajustado, acomodado, configurando-se como objeto e não como sujeito. 

 

                                                             
118

 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento 

completo encontra-se no Anexo C, p. 219, questão 4. 
119

 Ibidem, p. 226-227, questão 4.  



140 

 

[O homem] seria livre de atuar segundo sua própria vontade, se soubesse o 

que quer, pensa e sente. Mas não sabe. Ajusta-se ao mandado de autoridades 

anônimas e adota um eu que não lhe pertence. Quanto mais procede deste 

modo, tanto mais se sente forçado a conformar sua conduta à expectativa 

alheia. Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno 

está esmagado por um profundo sentimento de impotência que o faz olhar 

fixamente e, como que paralisado, para as catástrofes que se avizinham. 

(FROMM apud FREIRE, P., 2002, p. 52). 

 

 Segundo Paulo Freire (2002, p. 50), o contrário do homem ajustado é o homem 

integrado, que se ajusta à realidade com a capacidade de transformá-la, que possui 

capacidade criadora. Portanto, para encenar um espetáculo pautado na dramaturgia do ator 

era essencial que este agisse como um criador, ou, nas palavras de Paulo Freire, como um 

“sujeito integrado”, tornando-se necessária uma atitude permanentemente crítica. Para tanto 

realizei dinâmicas com o elenco utilizando exercícios da Somaterapia (que trazem em seu 

âmago a intenção de despertar no indivíduo e no coletivo uma atitude política e autônoma) e 

investi constantemente na cobrança do mínimo (como a limpeza do espaço), assim como do 

máximo (como a vontade, o entusiasmo, a disposição para montar o espetáculo).  

Com essas provocações, outro ator, Márcio Carneiro, tomou a decisão de abandonar o 

trabalho. Para a atriz Suenne Sotero esse foi um dos momentos mais marcantes do processo: 

“a saída de cada um do grupo, principalmente a de Márcio, que foi sofrida, mas que me fez 

refletir se era ali que eu queria estar”
120

 Além de Kiko Gouveia e de Márcio Carneiro, a atriz 

Thaysa Zooby também havia deixado a pesquisa, porém, diferentemente dos dois atores, sua 

saída não aconteceu em um momento de “cobrança”, mas por livre iniciativa em decorrência 

de uma oportunidade de realizar um trabalho na televisão. Todavia, o grupo de trabalho 

diminuía, e, para, Paulo Freire, a falta de autonomia do indivíduo faz com que ele tema a 

solidão, assim como a convivência autêntica. 

 

É o homem tragicamente assustado, temendo a convivência autêntica e até 

duvidando da sua possibilidade. Ao mesmo tempo, porém, inclinando-se a 

um gregarismo que implica, ao lado do medo da solidão, que se alonga como 

“medo da liberdade”, na justaposição de indivíduos a quem falta um vínculo 

crítico e amoroso, que a transformaria numa unidade cooperadora, que seria 

a convivência autêntica. (FREIRE, P., 2002, p. 53). 
 

 Os atores criaram uma relação gregária entre si, aparentemente amorosa, porém houve 

momentos em que essa união significou um afastamento do restante da equipe, desenvolvendo 

uma separação entre “nós” (o elenco, o “grupo”) e “eles” (a diretora, o produtor). No 

questionário final foi solicitado que cada ator avaliasse se o processo de construção do 

                                                             
120

 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento 

completo encontra-se no Anexo C, p. 230, questão 21. 
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espetáculo foi um “trabalho de grupo”; pelo retorno recebido pode-se especular que um dos 

motivos para a separação “nós” e “eles” foi consequência da iniciativa ser um projeto pessoal 

da pesquisadora: 

 
Tenho minhas dúvidas se eu poderia chamar de teatro de grupo, mesmo 

sendo colaborativo, pois os atores estavam participando de uma pesquisa 

realizada pela diretora e muitas decisões pertenciam apenas a ela, que era 

quem tinha muito mais propriedade e investimento de pesquisa prévia. A 

pesquisa tinha um foco central que era o trabalho do ator que culminaria na 

montagem do espetáculo, mesmo sendo um processo longo de muita 

experimentação e colaboração, a direção coordenava e apontava os 

caminhos. Todos se juntaram em prol de uma pesquisa, os atores desejando 

experimentar novas práticas e a direção desejando pôr em prática os seus 

estudos. (Grifo nosso).
121

 

 

 Apesar de a ideia que alavancou o projeto ter partido de uma escolha da pesquisadora, 

e não coletiva, vejo que o depoimento descreve uma pesquisa participante, na qual, de acordo 

com Brandão (1999, p. 11), “pesquisadores-e-pesquisados são sujeitos de um mesmo trabalho 

comum, ainda que com situações e tarefas diferentes”. Portanto, se havia disponibilidade para 

construir um espetáculo comum, e se todos estavam desde o início de acordo com a 

proposição de montar o texto Rei Lear tendo como base técnicas teatrais específicas, a 

separação entre a direção e o elenco seria decorrente apenas de uma distinção de função, 

característica comum nas pesquisas participantes, assim como em alguns processos teatrais 

coletivos, pois, como aponta Mnouchkine, “coletivo não significa não ter liderança”
122

. 

Por outro lado, por meio desse depoimento, pode-se cogitar que houve centralização 

da informação, o que seria um entrave à produção autogestiva. Para Roberto Freire (1991, p. 

180) “socializar o conhecimento requer confiança” e a vontade de socializá-lo “é movida pelo 

amor que se tem pelo projeto e pelas pessoas que estão nele, amor que só é possível com a 

existência da confiança e sinceridade na comunicação”. Avalio que em muitos momentos 

houve falhas na comunicação entre todos os envolvidos diretamente no processo coletivo 

(elenco, direção, produção e assistente de produção), seja pelos “pactos de mediocridade” 

criados nas relações, seja por atitudes de competição, que, segundo Freire, R. (1991, p. 180) 

“nada mais é do que a disputa pelo poder, pela posse da melhor ideia, e está centrada na 

preocupação com a performance individual”. 
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 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento 

completo encontra-se no Anexo C, p. 218, questão 2. 
122

 Anotação registrada pela pesquisadora durante palestra proferida por Ariane Mnouchkine, ocorrida no dia 11 

de novembro de 2011, no Teatro Dulcina, Rio de Janeiro, RJ. 

 



142 

 

 Vejo que as resistências que atravessaram nosso processo dizem respeito, sobretudo, 

às relações de poder que permeiam um trabalho coletivo. Alguns “nós” aqui verificados são 

apontados por Roberto Freire como recorrentes nas livres associações, como a dificuldade de 

dizer “não” e de dizer “sim”; a cobrança do trabalho mínimo e máximo; a ausência de uma 

comunicação clara e sincera. Assim como Roberto Freire (1991, p. 181), “preocupamo-nos 

aqui com o quanto cada um de nós [...] reproduzimos o tempo todo a delegação de 

responsabilidade, a convivência superficial e competitiva com nossos companheiros, a função 

de policiais, de patrões e até o papel de vítimas impotentes”.  

Nesta pesquisa, acredita-se que essas relações de poder interferem no processo 

criativo, sobretudo na construção da autonomia. De acordo com Paulo Freire (2002, p. 71), o 

homem acomodado “teme a liberdade, mesmo que fale dela. Seu gosto é o das fórmulas 

gerais, das prescrições, que ele segue como se fossem opções suas. É um conduzido. Não 

conduz a si mesmo. Perde a direção do amor. Prejudica seu poder criador. É objeto e não 

sujeito”. Portanto, a insistência da produção autogestiva nesse processo teve como objetivo 

estimular o poder criador do ator por meio da crítica e da reflexão acerca das relações de 

poder grupais. De acordo com o encenador Norberto Presta poucos atores possuem autonomia 

sobre seu trabalho: 

 

Mas não é fácil encontrar atores em condições de criar as suas ações físicas, 

atores autônomos, com um tipo específico de treinamento, de cultura cênica. 

Atores que tenham elaborado um treinamento para arquitetar uma 

personalidade cênica, uma maneira de ser não cotidiana, ao mesmo tempo 

formal e orgânica. Com um treinamento que os liberte do banal, do 

superficial, que ajude a acessar uma presença teatral, ou seja, uma conduta 

física, mental e vocal “organicamente extracotidiana”. (PRESTA apud 

FERRACINI, 2013, p. 157-158). 
 

 A hipótese levantada com o trabalho autogestivo parte do pressuposto, enfim, de que 

se o ator cria outros modos de estar no mundo (liberto da acomodação, do banal, do 

superficial, da necessidade de ser guiado), ele pode criar autonomamente outros modos de 

estar na cena. Ao discorrer sobre os Procedimentos e Princípios que norteiam esta pesquisa 

destaquei a intenção de provocar transformação no ator e no público, estabelecendo com isso 

um compromisso ético com a criação artística. Dessa forma, tanto a proposta autogestiva 

quanto o tipo específico de treinamento proposto visaram possibilitar a construção de um 

espetáculo em que o ator se configura como criador autônomo por meio de sua 

responsabilidade com a coletividade. 
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4.2.3 Tempestade: Shakespeare ou algo sobre Shakespeare? 

 

 A construção da dramaturgia do espetáculo O Rei Lear no meu quintal trouxe diversos 

questionamentos, angústias e conflitos, sobretudo, por não sabermos como encenar a obra 

shakespeariana, que traz de forma tão contundente o tema da velhice, com um elenco 

extremamente jovem. Assim como as dúvidas, variadas possibilidades de solução permearam 

o processo. Inicialmente minha expectativa era que o “fazer”, a prática cênica dos atores 

durante os ensaios, indicaria a maneira como a história de Shakespeare seria contada, assim 

como qual seria essa história.  

As improvisações com personagens e criações de cenas pelos atores tendo como 

anteparo trechos de textos de Shakespeare (das peças Do jeito que você gosta e O Rei Lear) 

desencadearam alguns possíveis embriões do texto espetacular (como o “Prólogo da Amy” e o 

jogo entre os irmãos Edmundo e Edgar). Além da criação estritamente atoral, sugeri o 

desenvolvimento de uma cena tendo como anteparo a música Serra da Boa Esperança, de 

Lamartine Babo, executada ao vivo por Ana Ghandra, com Cordélia (Marina Duarte) em uma 

“dança pessoal” de despedida. Algumas práticas de treinamento realizadas em sala de ensaio, 

como os exercícios vocais coordenados pela atriz Marina Duarte, também foram 

transformadas em cena. Havia, portanto, uma disponibilidade do elenco em se colocar 

cenicamente como atores (apresentando e parodiando o próprio trabalho de treinamento) e 

como personagens (assumindo os papeis da peça shakespeariana).  

Tomando esse gancho (a transição ator-personagem revelada na cena) o dramaturgo 

Luís Reis sugeriu a criação de um novo texto, que apresentaria jovens atores em uma taberna 

elisabetana especulando possibilidades de montagem de O Rei Lear, de Shakespeare. No 

Prólogo dessa peça o Bobo comanda uma inusitada aula de inglês, levantando placas com 

frases escritas em inglês arcaico (trecho de uma fala do Bobo em O Rei Lear, traduzida à 

plateia como: “É doido quem confia em lobo domado, em pata de cavalo, em amor de 

playboy, e em promessa de puta”). As frases devem ser lidas com perfeita pronúncia pelo 

elenco, desencadeando uma competição entre eles, tendo como juiz o Bobo. O campeão da 

disputa recebe do Bobo uma coroa de abacaxi.  

Além das cenas decorrentes de exercícios de sala de ensaio e da proposição de Luís 

Reis, realizamos improvisações de trechos do texto original, como a partilha do reino (Ato I, 

Cena I) e o diálogo entre Edmundo e Edgar (Ato I, Cena II). Para tentar resolver a ausência de 

um ator mais velho para Lear experimentamos a utilização de máscara para o rei (usada 

inicialmente pelo ator Durval Cristovão) com as suas falas em “gramelô” (língua imaginária).  
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Juntando todas as cenas que consideramos mais interessantes realizadas ao longo do 

processo tínhamos as seguintes possibilidades de texto cênico: cena de rua com Edgar e 

Edmundo (criação dos atores Elilson Duarte e Durval Cristovão inspirada em um  trecho do 

texto O Rei Lear); Prólogo da Amy (imagens corporais como “fotos” surreais das relações 

entre os personagens como desdobramento da cena criada pelos atores Elilson Duarte e Júlia 

Fontes), Cavalo Marinho (jogo dos atores desencadeado por exercício de improvisação 

realizado por Ana Ghandra, Júlia Fontes e Durval Cristovão utilizando passos do folguedo 

pernambucano); Canção “As sete idades do homem” (composição de Ana Ghandra com o 

anteparo de um trecho do texto Do jeito que você gosta); Divisão do Reino (decorrente de 

improvisação coletiva da primeira cena de O Rei Lear, com o rei mascarado e falando em 

“gramelô”); Aula de inglês (Prólogo da peça escrita por Luís Reis); Disputa Edmundo e Bobo 

(cena de autoironia com os exercícios vocais criada pelos atores Elilson Duarte e Suenne 

Sotero); Diálogo Edgar e Edmundo (decorrente da improvisação de um trecho do texto de 

Shakespeare realizada pelos atores Elilson Duarte e Durval Cristovão); Serra da Boa 

Esperança (cena criada pelas atrizes Ana Ghandra e Marina Duarte com o anteparo da 

proposição dada pela diretora); Cena dos Remédios (junção de trechos de texto do Ato I, Cena 

IV e Ato II, Cena IV, de O Rei Lear, com o Rei e o Bobo sendo maltratados por Goneril e 

Regana, decorrente de improvisação realizada pelos atores Ana Ghandra, Elilson Duarte, Júlia 

Fontes e Suenne Sotero). 

Essas cenas foram apresentadas em sequência para a equipe de trabalho (dramaturgo, 

produtor, assistente de produção, designer) e destaco os seguintes comentários: opção clara 

pela estética do jogo (com espaço para improvisos com a plateia) e ininteligibilidade do texto 

cênico, embora a fábula de Shakespeare “começasse a aparecer”. Refletindo sobre essas 

considerações passamos a nos questionar qual seria nossa opção estética com a montagem: 

faríamos um Shakespeare ou faríamos algo sobre a nossa tentativa, ou talvez sobre a nossa 

impossibilidade, de fazermos um Shakespeare? E ainda: Shakespeare para quem? Para quê? 

Se retornássemos aos anseios do poeta, teríamos que o objetivo fundamental de suas peças era 

“agradar o público”; se olhássemos para o disparador da nossa encenação teríamos o processo 

de individuação; e, para o objetivo principal das nossas técnicas de atuação, a expansão dos 

processos de subjetivação do ator. Teríamos como unir todas essas premissas? Faria sentido 

uma proposição dessas na contemporaneidade? Qual seria a forma resultante dessa “mistura”? 

 De acordo com Sarrazac (2012, p. 31), a crítica ao marxismo realizada por Sartre 

visou “reconciliar um teatro autenticamente político com uma dramaturgia da subjetividade, 

do íntimo”, o que, segundo o autor, é algo extremamente atual. Sarrazac (2012, p. 32) cita 
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dramaturgias consideradas essenciais na contemporaneidade (como Koltès e Kane) que se 

esforçaram por conjugar “o regime da cena dramática (da relação catastrófica com o outro e 

consigo mesmo) e o quadro épico-lírico (da relação com a sociedade, o mundo, o cosmo)”. 

Entendemos, assim, que não seria uma opção equivocada mesclar a leitura do percurso de 

Lear como uma jornada de transformação individual e, ao mesmo tempo, comentar sobre o 

sentido dessa jornada, o que seria realizado, sobretudo, pelo palhaço, que dialoga diretamente 

com a plateia.  

 Finalmente, após o ensaio aberto à equipe foi decidido, pela direção e pelos atores, que 

queríamos realizar um espetáculo inteligível e acessível, e nossos esforços se concentraram na 

tentativa de contar a história de O Rei Lear como escrita por Shakespeare, embora com 

muitos cortes, adaptações e criações dos atores revelando uma leitura subjetiva do 

personagem e de situações apresentadas no texto. Como exemplo, a cena “Remédios”, em que 

o rei, após abdicar do trono, habita a casa da filha Goneril, sendo obrigado a obedecê-la 

(tomando uma série de remédios e seguindo uma dieta saudável), mas transgredindo suas 

ordens com a ajuda do Bobo, que “contrabandeia” frituras, doces, bebida alcoólica e até um 

cigarro de maconha; o texto cênico mescla frases criadas pelos atores nas improvisações com 

as falas de Shakespeare. De todo modo, todas as cenas criadas anteriormente que comentavam 

o processo ou que “fugiam” da fábula (como “Prólogo da Amy”, “Aula de Inglês”, “Cavalo 

Marinho”, “Disputa Edmundo e Bobo”) foram abolidas.  

Apenas seis atores compuseram o elenco final apresentando as irmãs Goneril, Regana 

e Cordélia, os irmãos Edgar e Edmundo, e o Bobo. A estratégia dramatúrgica encontrada por 

Luís Reis diante dessa configuração foi concentrar a temática nas disputas fraternas pelo amor 

e poder dos pais, tendo o Bobo como condutor-narrador da fábula. O rei Lear aparece em 

cinco das onze cenas da nossa montagem, sendo interpretado alternadamente pelos atores 

Durval Cristovão e Elilson Duarte utilizando o recurso da máscara; o tema da velhice foi 

assumidamente abordado pela ótica de jovens atores, em uma perspectiva autoral e alicerçada 

no jogo. 

 

4.2.4 Broto: O Nascimento de uma Peça 

 

 O espetáculo O Rei Lear no meu quintal começou a tomar forma quando optamos pela 

fábula de Shakespeare como condutora da encenação, o que ocorreu já no final do processo. 

Até esse momento, tínhamos experimentado uma diversidade de possibilidades estéticas para 

a cena, assim como variadas técnicas de treinamento do ator; passamos um longo período 
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tentando estabelecer uma dinâmica autogestiva na produção e encontrar uma linguagem 

cênica comum que unisse o elenco proveniente de formações diversas; necessitamos reajustar 

os personagens a cada saída de um ator do grupo, em decorrência a cantora Ana Ghandra 

assumiu o papel de atriz e foi “formada” durante o processo. Os ensaios esparsos (poucas 

horas semanais e nos finais de semana) fizeram o processo se estender demasiadamente e 

embora nos encontrássemos enfim com um prazo curto para definir o espetáculo, uma 

prorrogação estava fora de questão, tanto pelo desgaste sofrido pelo tempo, quanto pelo 

cronograma exigido pelo edital; da mesma forma o prazo da pesquisa acadêmica não poderia 

se alongar indefinidamente. Tudo isso contribuiu para que o elenco chegasse abatido, talvez 

um pouco desmotivado e desconfiado, à tarefa de construir o espetáculo propriamente dito. 

 Para tentar reavivar o ânimo dos atores, propus realizar ensaios individuais, minha 

expectativa era que o trabalho particularizado provocasse um novo choque em cada um, 

reativando as energias e o entusiasmo com seu personagem e com a montagem como um 

todo. A estratégia metodológica foi solicitar a cena “No man’s land” (o personagem em um 

momento íntimo) que deveria ser criada fora do horário de ensaio e apresentada no encontro 

marcado entre ator/atriz e diretora. Para Elilson Duarte (Edmundo) a estratégia surtiu um 

efeito positivo: 

 
Lembro-me daquela terça-feira como se fosse hoje. Dia inteiro na 

Universidade, não sei quantas horas de trânsito, mas o cansaço foi sumindo 

quando ali, sozinho, fui conduzido a uma revisão de vários exercícios 

corporais e de trabalho do personagem que já tínhamos feito. O encontro foi 

essencial para me trazer segurança num momento chave. Era a oportunidade 

de delinear a personagem, defendê-la, testar possibilidades, verificar os 

melhores caminhos e a apresentação da cena do “segredo da personagem”, a 

partir da leitura do texto no man´s land, foi um start da tal autonomia do 

ator. Ali, naquela sequencia de cenas (vudu, horóscopo, espelho e solidão do 

personagem) estavam todos os elementos que havia descoberto ao longo do 

processo e queria defender na minha construção, foi como um scanner 

pessoal de como lia Edmundo: crueldade, espontaneidade, humor, carência... 

E tudo sendo testado, sem que tivéssemos certeza que, daquela noite, 

germinaram duas cenas do espetáculo e, mais que isso, minha paixão de vez 

pela personagem e pelo processo
123

. (Grifo nosso). 

 

 Por meio desse depoimento pode-se perceber que a construção do texto cênico 

continuava sendo gerada pelo trabalho do ator, agora decididamente no trabalho com o 

personagem. De acordo com Féral (2010, p. 40, grifo da autora), no Théâtre du Soleil 

“Mnouchkine utiliza um processo em que a personagem é, antes de tudo, mensageira de uma 
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 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento 

completo encontra-se no Anexo C, p. 216-217, questão 21. 
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narrativa” e que “o ator deve, antes de qualquer coisa, contar uma história”. Intenção 

semelhante nosso processo vinha adquirindo, pois havíamos optado por contar a história de 

Rei Lear por meio do aprofundamento do trabalho do ator com a personagem.  

A inspiração no trabalho da encenadora francesa esteve presente desde o início (a 

busca da beleza e da comunhão com o outro) e permeou todo o processo. Para Mnouchkine 

(2011, p. 69) quando uma cena lhe parece acertada “uma emoção nasce. E nós temos que 

confiar nas nossas emoções. [...] É preciso que [a cena] seja verdade”. Para distinguir a 

verdade da mentira, Mnouchkine (2011, p. 19) afirma que: 

 

A princípio, os atores não mentem quando conservam a infância, a 

ingenuidade. Eu disse “ingenuidade”, que não pode ser compreendida com 

“idiotice”. Ingênuo é aquele que nasce a cada instante. Os verdadeiros atores 

vivem o instante, sem falsificá-lo. A longo prazo, a atuação deles se torna 

tão transparente que vira a própria vida. Afinal de contas, atuar não é 

trapacear. Parece que há um público para os trapaceiros, mas eu não faço 

parte dele. 

 

 Considero que essas observações de Mnouchkine vão ao encontro das proposições de 

Sue Morrison: “truth is the unconditional central tool in the theatre of clown
124

”. Da mesma 

forma que a diretora da trupe do Soleil, Morrison aborda a inocência do palhaço não pela 

idiotice, mas exatamente pela percepção de que ele “nasce a cada instante”.  

A cena “No man’s land” criada pelo ator Elilson Duarte, que no meu olhar subjetivo 

continha verdade e inocência, gerando emoção, permitiu a visualização, enfim, da ponte entre 

as proposições iniciais (as técnicas de formação do ator utilizadas nesta pesquisa) e a forma 

que elas tomaram na encenação (o ator-criador mensageiro da narrativa). Penso que essa 

ponte foi possibilitada pela atitude autônoma do ator, estimulada insistentemente pelo 

processo formativo: 

 
Percebi que, embora confuso em algum período, nada que seja uma 

anormalidade num processo de pesquisa, todos os exercícios e vertentes que 

praticávamos poderiam ter um ponto comum: a busca pela autonomia do 

ator, o fortalecimento de um corpo presente, “pronto para o jogo”, enfim, um 

conjunto de elementos que serviriam para o ser ator, humano, conceber suas 

figuras, que ganhariam humanidade pelo corpo, voz, olhar, verbo e 

imaginário do ator
125

. 

 

 O ator-criador-mensageiro-da-narrativa também está presente no trabalho da atriz 

Suenne Sotero (Bobo), como se nota em sua autoavaliação: “[Do] encontro, da minha visão 

                                                             
124

 “A verdade é o recurso central e incondicional na arte do palhaço”. (COBURN; MORRISON, 2013, p. 98). 
125

 Trecho de depoimento do ator Elilson Duarte enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. 

O depoimento completo encontra-se no Anexo C, p. 214-215, questão 14. 



148 

 

com a de Shakespeare, surge o Bobo que tá lá no Rei Lear no meu quintal. É muita pretensão 

e audácia minha dizer que o Bobo do Lear no meu quintal é fruto meu e de 

Shakespeare???”
126

.  

A criação autoral trouxe vigor para as performances de Suenne Sotero e de Elilson 

Duarte (ambas foram destacadas pela crítica Ivana Moura
127

). Entretanto a atriz, 

diferentemente dos demais, vinha de uma formação (no circo) em que a autonomia do artista é 

amplamente requisitada, portanto essa forma de criação não foi nova para ela: 

 
Nas minhas experiências em circo, a colaboração da direção na criação é 

bem mínima. Toda a parte técnica era construída por mim, bem como a 

dramaturgia do número, e a direção apenas polia ou encaixava com o todo, 

com total liberdade, sem modificar qualquer ponto. No Rei Lear notei uma 

liberdade que chegava a incomodar alguns companheiros de cena. Como no 

circo me sentia à vontade, era minha praia, sabia por onde queria caminhar 

(ou pelo menos achava que queria), já no teatro, no Rei Lear, fiquei perdida 

em alguns momentos, mas confiei, acalmei, porque relacionei com as minhas 

experiências anteriores. Mas já pro final do processo, estranhei porque cada 

um “correu” para um lado e algo ficou sem coesão, coerência
128

. (Grifo 

nosso). 

 

 Seria esse o temor da liberdade sentido pelo homem acomodado de que fala Paulo 

Freire (2002, p. 71)? Aquele que necessita de fórmulas gerais, que segue opções que não são 

suas, porque não sabe como conduzir a si mesmo? A autonomia é uma construção, que varia 

de acordo com as vivências, experiências, histórico, percepções individuais. Cada ator teve 

um processo singular dentro desta pesquisa, para uns o tempo de trabalho foi suficiente para 

alavancar seu processo criativo, outros precisavam de um suporte maior, o que nem sempre 

foi dado por mim. Vejo que a persistência em me negar a “marcar a cena”, dizer diretamente 

“saia daqui e vá para lá” ou “faça isso assim”, causou diversos incômodos no elenco e a ponte 

entre os exercícios iniciais e a construção do espetáculo ficou obscura para alguns. 

 De acordo com Milaré (2010, p. 119), no início do trabalho de pesquisa de Antunes 

Filho “seus atores-jogadores ainda não estavam aptos a armar as próprias jogadas – 

precisavam ser conduzidos”; porém, isso não significava que o encenador “fizesse o gesto e 

mandasse o ator repeti-lo. Isso jamais”. Antunes, porém, como afirma Milaré (2010, p. 119), 

tem “mão de gênio” para interferir na construção da cena, e eu tateava respostas para suprir as 
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 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento 

completo encontra-se no Anexo C, p. 228, questão 13. 
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 A crítica “Rei Lear ao alcance de todos”, escrita pela jornalista Ivana Moura e publicada no site “Satisfeita, 

Yolanda?”, encontra-se na íntegra no Anexo C, p. 244-246. 
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 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento 

completo encontra-se no Anexo C, p. 229, questão 17. 
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necessidades do espetáculo. Além da marcação dos atores na cena, debatemo-nos com as 

questões do figurino e do cenário. 

 O figurino criado pelos atores nas improvisações foi utilizado durante um longo 

tempo, inclusive nas primeiras apresentações do espetáculo, embora considerássemos ser um 

“rascunho”, que deveria ser mais bem acabado pelo diretor de arte. Porém, a aproximação 

deste com o elenco e a diretora aconteceu apenas no final do processo, não houve tempo de 

integração, e tivemos dificuldade em encontrar uma linguagem comum. Para resolver essa 

questão elegemos uma atriz do elenco, Júlia Fontes, que também é diretora de arte, para 

trabalhar em conjunto com o profissional convidado pelo projeto. 

 Em relação ao cenário, iniciamos o trabalho inspirados, mais uma vez, pelas 

proposições de Brook e Mnouchkine. Diz Brook (2002, p. 4): “posso escolher qualquer 

espaço vazio e considerá-lo um palco nu” e Mnouchkine (apud FÉRAL, 2010, p. 101): 

“começamos sempre na sala de ensaio vazia, sempre”. Entretanto, o Théâtre du Soleil conta 

com o cenógrafo Guy-Claude François (desde 1975) que permite realizar tudo o que a diretora 

quiser ao longo dos ensaios. Nós permanecemos no palco vazio durante todo o processo, 

quando estávamos próximos da estreia tornou-se urgente uma definição: o palco permanecerá 

nu? Os atores ficarão em cena o tempo todo ou sairão?  

Chegamos a realizar um ensaio aberto com os atores saindo de cena (até então tinham 

permanecido o tempo todo, sentados em banquinhos nas laterais ou ao fundo do “espaço de 

jogo”) e cogitamos a construção de uma rotunda feita com sobreposição de tecidos, que 

acabou descartada. Decidimos pela permanência dos atores em cena, mantendo uma ideia 

surgida no início do processo de transição visível ao público entre o ator (sentado no 

banquinho) e o personagem (no espaço de jogo). Inicialmente o espaço cênico foi marcado 

por um tapete, trocado posteriormente pela delimitação do espaço com fita crepe. 

A direção musical ficou a cargo da cantora, e agora também atriz, Ana Ghandra, que 

executou algumas canções ao vivo; também contamos com trilha sonora gravada. A 

iluminação foi realizada por Luciana Raposo, que embora também tenha vindo ao final do 

processo, integrou-se rapidamente à proposta e à equipe, elaborando e executando o plano de 

luz. Finalmente a primeira apresentação pública do espetáculo O Rei Lear no meu quintal 

aconteceu no dia 20 de setembro de 2013, sete meses após o início do processo. 

  

4.2.5 Flor: Encontros com o Público 
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 O espetáculo O Rei Lear no meu quintal foi apresentado de setembro de 2013 a janeiro 

de 2014 em diversos Pontos de Cultura
129

 de Recife e Olinda, Mostras e Festivais
130

 em 

Pernambuco e em uma pequena temporada em teatro
131

, no Recife. Assim como na pesquisa 

com Carta ao Pai, cujo resultado cênico do processo formativo foi apresentado nos Pontos de 

Cultura de Caruaru, a circulação de O Rei Lear no meu quintal objetivou promover uma troca 

de experiências com públicos diversos; em alguns Pontos (como Coco de Umbigada, Sankofa, 

Almirante do Forte) houve apresentações das práticas realizadas pela comunidade após a 

apresentação do espetáculo (Coco, Afoxé, Maracatu). 

 A pluralidade do público, proveniente de diferentes classes sociais, níveis de 

escolaridade e faixa etária (presença de crianças a idosos), possibilitou avaliar o espetáculo 

por diferentes perspectivas, permitindo-nos observar o que “funcionava” ou não no 

espetáculo. Vimos que muitas cenas captavam a atenção do público independentemente de 

suas diferenças (como a cena de “vudu” de Edmundo/Elilson Duarte sobre um boneco do 

irmão Edgar/Durval Cristovão e as cenas de relação direta do Bobo/Suenne Sotero com o 

espectador); outras se relacionavam diretamente com a plateia do dia: os adolescentes 

prestavam muita atenção nas conquistas, e traições, amorosas de Edmundo (enganando as 

irmãs Goneril/Ana Ghandra e Regana/Júlia Fontes), os idosos na maneira cruel como as filhas 

(Goneril e Regana) tratavam o pai (Rei Lear/Elilson Duarte e Durval Cristovão). Nas 

comunidades era comum haver manifestação do público, assim, Edmundo foi chamado de 

“Judas” em plena cena; idosas comentaram “é bem assim mesmo” na Cena dos Remédios. 

 Apoiados naquilo que observamos nas reações do público, realizamos pequenas 

alterações no ritmo, no texto, nas intenções. Também modificamos os figurinos (que passaram 

dos “improvisados” para os “oficiais”) e objetos de cena (abandonando alguns pelo trajeto, 

como uma cadeira de rodas para Lear e o tapete para demarcar o espaço de jogo). Portanto, 

enquanto esteve em apresentação, o espetáculo continuou em processo e essa precariedade, 

vulnerabilidade e imperfeição fez parte da cena, constituindo-se como estética.  
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 O Rei Lear no meu quintal foi apresentado nos seguintes Pontos de Cultura: Coco de Umbigada (Beth de 

Oxum - Olinda); Jornada para o Futuro (Olinda); Circo Cidadania do Grande Circo Arraial (Escola 
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O processo não se manteve somente na encenação em si, mas também no trabalho do 

ator. Permanecemos realizando ensaios durante todo o período de apresentações, e o 

treinamento, as “provocações”, as inquietações e angústias relativas à produção coletiva nos 

acompanharam até o último encontro. Ressalto que já no final da pesquisa, em dezembro de 

2013, o elenco teve a oportunidade de participar de uma oficina ministrada por Antonio 

Januzelli, produzida pela pesquisadora e por Fabio Pascoal; nesse encontro os atores tiveram 

uma vivência direta com um dos mestres que referenciam esta tese. A atriz Suenne Sotero 

considerou o encontro como um dos momentos mais marcantes de toda a experiência: “a 

presença de Janô que, apesar de me conhecer muito pouco, acreditou no meu trabalho. A sua 

oficina também. E as reverberações dela nos meus companheiros
132

”.  

 Considero que o caráter processual da encenação contribuiu para que o trabalho não se 

cristalizasse, isto é, que não fosse realizado de forma mecânica, automática. De acordo com a 

crítica Ivana Moura esse é um dos méritos do espetáculo: 

 

A encenação tem um frescor pouco visto nos palcos. Uma vitalidade que não 

dispensa toda a riqueza da obra original. As demonstrações de ambiguidade, 

precariedade da vida humana, sabedoria e insensatez, alienação, 

concorrência desleal estão na cena concentradas, nas sutilezas das intenções 

dos personagens. O elenco esbanja jovialidade e até mesmo a imaturidade ou 

imperfeições na atuação contam a favor, como precariedades das 

personagens
133

. 

 

 Durante o percurso de montagem, tive que abandonar minhas expectativas iniciais 

com a obra O Rei Lear, de Shakespeare. Nosso espetáculo não apresentou um ritual cênico 

que contemplasse o processo de individuação ao mostrar o herói na busca do 

autoconhecimento, Lear mal aparece em nosso trabalho. A busca da beleza, como manifestada 

no teatro de Mnouchkine, também não se fez presente; nossa peça é crua, não há quase nada 

além dos atores. Porém considero que, em alguns momentos, conseguimos alcançar o 

extracotidiano no trabalho do ator, que potencializado em sua presença atingiu a si mesmo, ao 

seu parceiro de cena e ao espectador de maneira a provocar mutações subjetivas.  

 Uma questão recorrente em todos os questionários finais de avaliação (nos processos 

de Carta ao Pai, no curso de extensão e na encenação) foi a autodescrição do aluno-ator 

antes, durante e depois do processo. Durval Cristovão (“Edgar” e “Lear” em nossa montagem) 

assim se descreveu: Antes: “(Deslumbrado) - Eles sabem”; Durante: “(Confuso) – O que eu 

                                                             
132

 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento 

completo encontra-se no Anexo C, p. 230, questão 21. 
133

 A crítica “Rei Lear ao alcance de todos”, escrita pela jornalista Ivana Moura e publicada no site “Satisfeita, 

Yolanda?”, encontra-se na íntegra no Anexo C, p. 244-246. 
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sei?”; Depois: “Começo a escrever minha história”
134

. Por meio desse depoimento vejo que a 

proposta de fortalecimento da autonomia do ator cumpriu sua função, contribuindo para que o 

ator passasse da condição de ajustado para integrado (FREIRE, P., 2002), de objeto para 

sujeito. 

 Após a última apresentação de O Rei Lear no meu quintal, em janeiro de 2014, o 

grupo se dispersou. Os atores partiram para o desenvolvimento de projetos pessoais, tomando 

decisões como mudar de cidade, trocar o curso de graduação, dedicar-se à investigação cênica 

de inquietações próprias, montar grupo para trabalhar técnicas teatrais específicas. A 

pesquisadora voltou-se para a escritura final desta tese, processo solitário e individual. Porém, 

a vontade de retornar ao coletivo e às trocas intensas que realizamos durante todo o ano de 

2013 se manifestou em alguns, sendo cogitada a possibilidade de retomar o espetáculo no 

segundo semestre de 2014, o que me faz mais uma vez sonhar com um processo de criação e 

recriação de si e de mundo, quem sabe agora mais amadurecido nas relações horizontais de 

criação, na parceria autogestiva, na potencialidade de novas descobertas poéticas... Processo 

que não tem fim, mas que no recorte desta pesquisa se encerra aqui. 
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 Trecho de depoimento enviado via email, por meio do questionário de avaliação final. O depoimento 

completo encontra-se no Anexo C, p. 212, questão 22. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste trabalho, busquei desenvolver uma pesquisa prático-teórica acerca da formação 

e treinamento do ator de teatro. Partindo de Princípios e Procedimentos específicos, pude 

delinear nas experiências cênicas grupais um “método” que visou ao desenvolvimento da 

prática autônoma e criativa do ator, tomando-a como uma proposição metodológica para a 

cena. Nesse contexto, considerei esta aprendizagem como uma jornada de individuação, isto 

é, a trajetória rumo ao si-mesmo, que, como afirma Jung (2009, p. 490), “compreende 

infinitamente mais que um simples eu”, incluindo o mundo ao invés de excluí-lo.  

No percurso desta aprendizagem grupal, recorri à atualização e síntese de diversas 

técnicas teatrais, as quais aprendi como aluna direta dos meus mestres: com o palhaço, 

almejamos o estado de jogo e a atuação baseada na relação de proximidade com o espectador; 

com o método Clown através da máscara, de Sue Morrison, a construção de seres e mundos 

míticos, a atuação em fluxo, e a expansão da consciência de si, do outro e do mundo; com o 

Treinamento Energético, do Lume, a dilatação da presença por meio das múltiplas 

possibilidades de agenciamentos do corpo; com o Laboratório Dramático do Ator, de 

Januzelli, a pesquisa dos temas, inquietações, sonhos pessoais e a busca pelo “estado de 

graça”; com o Método de Ator, de Antunes Filho, a perspectiva de que o trabalho do ator é 

antes de tudo uma jornada de autoconhecimento. 

Coloquei em prática as teorias, por meio de diferentes anteparos e junto a grupos 

diversos. Debati-me com questões relacionadas à falta de comprometimento dos atores com 

algumas tarefas requisitadas nas experiências, especulando possíveis respostas e debruçando-

me especialmente na questão da autonomia, para tentar entender e combater aquilo que 

considerei como boicote ao processo. Inspirei-me em Paulo Freire (2005, p. 93) e em sua 

intensa fé nos homens, “fé na sua vocação ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, 

mas direito dos homens”. Com Roberto Freire (1991), procurei compreender a falta de 

autonomia como consequência das relações de poder e refletir sobre o enfraquecimento do 

potencial criativo dos indivíduos que essas relações desencadeiam. 

A autonomia do ator configurou-se como requisito no processo de encenação, pois 

havia a intenção de construir um espetáculo pautado pela dramaturgia do ator. Inicialmente 

minha intenção era atingir o que o encenador Norberto Presta (apud Ferracini, 2013, p. 156) 

denomina “ação dançada”, isto é, ações físicas desencadeadas pelos impulsos provocados 

pelas “opiniões-necessidades” do ator. Nesta pesquisa almejava-se alcançar a “ação dançada” 

pelo diálogo ator-personagem, por meio das técnicas experenciadas durante o processo, o que 
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foi parcialmente alcançado, pois nem todos os atores participantes da encenação sentiram-se 

confortáveis na criação, solicitando intervenções da diretora. 

Os processos de direção foram realizados por meio de diferentes estímulos e avalio 

que a escolha do anteparo que levou em consideração o referencial do grupo (o texto Carta ao 

Pai abordado na experiência com o Teatro Experimental de Arte) foi menos conflitante 

daquela definida pelo referencial pessoal da pesquisadora (o texto O Rei Lear), pois neste 

caso a escolha desencadeou em alguns atores a sensação de que a pesquisa não lhes pertencia. 

Em decorrência, me pergunto se nos processos criativos em que se propõe a vivência da 

produção coletiva a escolha do anteparo também deve ser definida por um acordo grupal. 

Apesar da escolha do texto O Rei Lear ter sido uma decisão pessoal, vejo que ela não 

definiu as diretrizes da encenação, pois a minha intenção inicial de contemplar um ritual 

cênico de individuação não se realizou, dando lugar às proposições dos atores e à forma como 

eles se apropriaram do texto. Avalio que a construção do texto cênico foi realizada 

coletivamente, com espaço propositivo para os atores, o dramaturgo e a diretora, que, pela 

própria função exercida, realizou as definições finais. Todavia, considero todos nós como 

autores de texto cênico.  

A dramaturgia do espetáculo O Rei Lear no meu quintal buscou contar uma história, 

com começo, meio e fim, porém expondo o teatro em sua realidade de teatro, com o elenco 

transitando entre os papeis de ator e de personagem, e com a precariedade da construção 

cênica revelada. O caráter processual da montagem constitui-se enquanto estética e revejo se 

o exercício público Carta ao Pai não poderia ser considerado como espetáculo (forma 

considerada pelos atores e rejeitada por mim). Se o caráter processual é tomado como poética, 

o que impediria de considerar um processo formativo, em que o material físico e vocal gerado 

no treinamento foi elaborado e editado para ser apresentado publicamente, como um produto 

estético? Levanto esta questão, embora não tenha uma posição definida sobre ela. 

A incerteza permeou esta pesquisa em muitos momentos, tanto pela “metodologia” de 

tentativa e erro na construção cênica quanto por algumas indefinições conceituais, sobretudo 

em relação à emoção do ator. Apesar de chegar à definição de “liberação de fluxo de energia” 

como objetivo da atuação, vejo que na prática a manifestação da emoção do ator permaneceu 

confusa, dando espaço para momentos de atuação “cafona”. A falta de clareza conceitual da 

pesquisadora sobre a emoção provocou algumas inseguranças nos atores, deixando-os por 

vezes sem saber o que era solicitado para a cena. Esta é uma questão que ainda me inquieta. 

Apesar de ter achado um “nome” (“liberação do fluxo da energia”) ainda não tenho claro 
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como acontece o distanciamento do ator destas sensações (como propõe Antunes Filho) sem 

comprometer o fluxo livre.  

Todavia, tenho clareza de que não é minha intenção estimular o ator a sofrer em cena, 

ao contrário, assim como na técnica do palhaço, o prazer é para mim Princípio fundamental. 

Considero que o prazer permeou as apresentações de O Rei Lear no meu quintal e de Carta ao 

Pai (mesmo com os sofrimentos pessoais dos atores em relação aos seus pais). Penso que a 

presença do jogo, do espaço para improvisação e para a relação direta com o espectador 

durante o acontecimento teatral, contribuiu para que o prazer se intensificasse. 

Pedagogicamente, reafirmo minha reverência aos mestres, não de forma dogmática, 

mas como “parteiros” ou “técnicos de futebol” que possibilitaram, pela troca e vivência, que 

esta pesquisa nascesse e se desenvolvesse. A “filha” é minha, mas sem os mestres, e incluo 

aqui não só aqueles com os quais experenciei diferentes Procedimentos com Princípios 

semelhantes, mas também todos os que compartilharam este processo, ela poderia não nascer. 

Assevero assim minha crença no potencial de um coletivo. Em grupo, enfrentamos as 

dificuldades do trajeto, tendo como estímulo as seguintes considerações de Mnouchkine 

(2011, p. 12): “quando nós, os chamados artistas, somos vistos encontrando como por um 

milagre ninguém aprende nada. Mas é quando nos veem não encontrando, transpirando, 

chorando, nos desesperando, que é apaixonante, empolgante, pedagógico”.  

A peça O Rei Lear, de Shakespeare, encerra-se com a morte de quase todos os 

personagens. De acordo com Barbara Heliodora (2009, p. 204-205), “é o fim de uma era: foi-

se o tempo da monumentalidade, do primitivismo violento das forças que se confrontaram na 

obra: tudo será agora mais tranquilo, mais racional. Mas também tudo mais pobre”. Por outro 

lado, Heliodora (2009, p. 205) afirma que “só nós ficamos mais ricos por conhecer todas essas 

trajetórias das várias buscas do sentido da vida, que somadas em sua teia, expressam a 

relutante mas gloriosa busca de Lear”.  

Gloriosa porque instaura um verdadeiro processo de autoconhecimento, que em O Rei 

Lear exigiu a humilhação do Rei ante a crueldade das filhas e a vivência do terror na noite da 

tempestade. Embora seja árdua a jornada em direção ao si mesmo, assim como o processo de 

uma pesquisa e a construção de um espetáculo, abarcando transpiração e por vezes desespero, 

este trabalho buscou desencadear um exercício de solidariedade e generosidade em busca da 

fertilidade. 
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APÊNDICE 

 

 Este Apêndice traz uma descrição de todas as etapas que compõem o método Clown 

através da máscara, criado por Richard Pochinko e praticado por Sue Morrison. A opção por 

abordar os exercícios que integram esse método deu-se pela relevância que eles tiveram no 

desenrolar da pesquisa cênica. Em alguns momentos foram realizados exercícios da mesma 

forma como Sue Morrison os aplica
135

, em outros se buscou alterações mantendo os mesmo 

objetivos. Todavia, essa descrição não deve ser tomada como alguma espécie de manual ou 

guia para o ensino-aprendizagem do método Clown através da máscara, o objetivo é expor o 

referencial prático e teórico no qual este estudo se apoiou. Cabe ressaltar ainda que não há 

uma vasta bibliografia sobre esse método, especialmente no Brasil
136

. Assim, apresento um 

panorama geral dos exercícios por acreditar que eles podem contribuir para os estudos sobre a 

formação do palhaço assim como por auxiliarem na compreensão dos Procedimentos e 

Princípios desenvolvidos por esta pesquisa.  

 

APÊNDICE A 

O Clown Através da Máscara: Exercícios 

  

Começo esse relato com a descrição do primeiro dia de trabalho de Clown através da 

máscara: em um círculo, no qual todos permanecem em pé, Sue Morrison pergunta a cada 

aluno como ele está. Essa atividade, que ela chama de “Checking In”, irá se repetir 

invariavelmente todos os dias; no primeiro, porém, ela pode solicitar ao aluno que fale um 

pouco sobre o porquê de estar fazendo a oficina; também pode pedir para que ele diga algo 

“fascinante” sobre si mesmo. Entretanto o que o aluno fala não é o mais relevante. Com os 

anos de experiência Morrison aprendeu a desenvolver a capacidade de “ler” seus alunos além 

das palavras, afirmando que: 

 

It doesn’t matter what they say, you can see where people are at, what’s 

going on, not from the story they’re telling but from the story they’re not 

telling. You develop a nose for that the same away you learn to see beyond 

                                                             
135

 Sue Morrison me autorizou a realizar, junto com meus alunos e atores, os exercícios preparatórios e os 

fundamentais para o palhaço e para a máscara em 2008.  
136

 Os capítulos de livro O clown através da máscara: uma descrição metodológica e Clown através da 

máscara: um aprofundamento, de Ricardo Puccetti e Naomi Silman respectivamente (in FERRACINI (org.), 

2006b), são uns dos registros sobre esse método no Brasil. Em 2013 Sue Morrison e Veronica Coburn lançaram 

o livro Clown through mask (Bristol, UK: Intellect, 2013), ainda sem tradução no país, explicitando os 

Procedimentos e Princípios envolvidos nessa pedagogia. 
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what people want you to see. You learn to see through masks137. (COBURN; 

MORRISON, 2013, p.68).  
 

 Outro exercício realizado diariamente ao longo de todo período de trabalho é “Jacques 

à dit” (literalmente, “Jacques disse”), no qual os alunos devem fazer tudo, e apenas, o que 

Jacques mandar. Enquanto Morrison dá alguma instrução, como, por exemplo, “Jacques disse: 

corram no círculo!”, ela bate em um pequeno tambor com uma baqueta, esta também é 

utilizada para bater no aluno que erra o cumprimento das ordens. Este exercício introduz 

ironicamente os conceitos de “humilhação e consequência”, ou seja, a ideia de que se você 

comete um erro você deve pagar, porque na vida você tem sempre que pagar pelos seus erros. 

 “Mr. Hit” (algo como “Sr. Pancada”) completa os exercícios que são repetidos 

diariamente. Nesse jogo o grupo fecha o círculo até as pessoas ficarem ombro a ombro. 

Morrison inicia dizendo o nome de uma pessoa do grupo, esta deve bater nas costas de 

alguém; quem leva a “pancada” deve chamar o nome de outra pessoa, e assim 

sucessivamente. Quem erra sai do jogo. Assim como o anterior, esse exercício traz Princípios 

importantes para o palhaço, aqui os de “exclusão e fracasso”. Todavia, tanto estes quanto 

“humilhação e consequência” são, ao mesmo tempo, Princípios relacionados ao prazer, o 

prazer de ser errado. De acordo com Coburn e Morrison (2013, p. 70) não há diversão sendo 

certo o tempo todo: “it is good for people to give themselves permission to be wrong
138

”. 

 O objetivo de iniciar as aulas sempre da mesma forma, por meio dos três exercícios 

descritos acima, é trazer segurança e consciência a seus alunos, pois Morrison acredita que 

“para chegar ao desconhecido é preciso começar pelo conhecido”
139

. Após os exercícios de 

“chegada”, o primeiro dia de aula é marcado pelos “exercícios sensoriais”, que são caminhar, 

ou correr, até a parede de olhos vendados. Na primeira etapa é traçada uma rota em linha reta, 

sem obstáculos pelo percurso, de determinado ponto até a parede oposta; um aluno por vez 

põe uma venda e deve caminhar até estar em frente à parede, sem tocá-la, quando achar que 

chegou deve tirar a venda. Neste momento Morrison lhe dá um abraço e pergunta “como foi 

para você?”. Na etapa seguinte Morrison “constrói” uma parede de “energia”, o aluno não vê 

onde esta parede está, e deve caminhar até chegar nela, neste momento deve tirar a venda. A 

última etapa consiste em correr até a parede de energia, tirando a venda quando achar que está 

nela. 

                                                             
137

 “Não importa o que digam, a gente é capaz de perceber qual é a das pessoas, o que está acontecendo, não pela 

história que contam, mas pela história que não contam. Como se desenvolvesse um faro, aprendendo a ver além 

do que as pessoas querem que a gente veja. A gente aprende a ver através das máscaras”. 
138

 “É bom que as pessoas se permitam estar erradas”. 
139

 Anotação realizada pela pesquisadora durante oficina ministrada por Sue Morrison. 
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Em todas as etapas Morrison repete a pergunta “como foi para você?”, solicitando ao 

aluno que fale sobre a sua experiência. Mais uma vez não se trata de acertar, o ponto não é 

chegar à parede, ser o vencedor, mas sim tomar consciência de onde se está. Para Morrison, 

(COBURN; MORRISON, 2013), quando o aluno verbaliza a experiência ele se compromete 

com ela, este é o primeiro passo para torná-la real. Pedagogicamente, Morrison está 

interessada em fazer com que o aluno seja capaz de descobrir as respostas por si mesmo, desta 

forma o conhecimento não é dado pelo olhar do professor e o que ele aprende, a partir da 

experiência pessoal, pertence a ele mesmo. Pode-se dizer que Morrison estimula a todo o 

momento o desenvolvimento de uma pedagogia da autonomia, mesmo sem utilizar esta 

palavra uma única vez.  

Cabe ressaltar ainda que os exercícios sensoriais não têm o objetivo de criar uma 

atmosfera mística. Quando um aluno leva o exercício muito a sério, ela adverte que ele está 

sacralizando demais a experiência, e traz o Princípio de “benevolência cínica”. O objetivo 

essencial desse exercício é aprender a confiar em si e no impulso interno. Se algum aluno 

argumenta que pensa muito e não sabe como parar de pensar, ela diz que não se trata de parar 

de pensar, mas sim de integrar o pensamento à ação. As lições aprendidas com essa prática 

dizem respeito à integração do corpo físico, intelectual e espiritual e de como esses centros 

estavam mais ou menos conectados durante a jornada. Porém nunca no sentido de julgar a 

experiência, mas sempre de despertar a consciência. Morrison (COBURN; MORRISON, 

2013, p. 77) lembra a todo o momento que a “expectativa mata a experiência”. 

 Após os exercícios preparatórios, a etapa seguinte de aprendizagem traz os exercícios 

fundamentais para o palhaço e para a máscara. O primeiro deles consiste na apresentação do 

palhaço diante de um público (“Present Yourself”); este é um dos exercícios fundantes da 

técnica do clown pessoal e pode ser realizado de diversas maneiras. A forma como Morrison 

trabalha é a seguinte: monta-se um espaço com palco e plateia, separados por uma cortina; um 

aluno de cada vez vai para trás da cortina, veste o nariz vermelho, coloca um chapéu (deve 

haver vários chapéus espalhados nesse espaço) e quando estiver pronto bate na madeira 

fazendo um sinal sonoro; ao ouvir a batida a plateia começa a bater palmas e a entoar um 

tema musical clássico de circo; quando o aluno entra a plateia silencia imediatamente. Há 

somente duas regras para o aluno que está em cena: não falar nem fazer mímica. Na 

perspectiva de Pochinko o palhaço não está relacionado a ser engraçado, mas sim a ser 

íntegro, abarcando todas as suas dualidades em frente a um público no momento presente. 

Para tanto o Princípio de “não julgamento” é essencial.  
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O objetivo principal de “Present Yourself” é a comunicação, que nasce no olhar entre 

o aluno e cada uma das pessoas do público. Trata-se de um diálogo silencioso (nunca de um 

monólogo) no qual o aluno afeta e é afetado pela plateia. A “história” do palhaço é o que ele 

está pensando e/ou sentindo no momento presente, o que exige conexão com si mesmo; 

todavia, é necessário pensar para fora, em conexão com o público. De acordo com Coburn e 

Morrison (2013, p. 98), “truth is the unconditional central tool in the theatre of clown. 

Communion, communication, with the audience is the modus operandi”
140

.  

Após a realização de cada apresentação, Sue Morrison pede para que o aluno fale 

sobre a sua jornada, reafirmando sua postura pedagógica de valorização da experiência, ou 

seja, da ideia de que o conhecimento e a aprendizagem devem ser buscados na própria 

vivência. Somente após as considerações do aluno Morrison pede para que a plateia se 

pronuncie e também faz os seus próprios apontamentos. Durante a execução do exercício, 

tanto deste quanto dos demais, Morrison diz várias coisas para estimular o aluno a ultrapassar 

seus limites, denunciando seus mecanismos de defesa por meio da sua afinada capacidade de 

“ver através das máscaras”. Sua conduta pode ser firme, dura e provocativa, mas sempre será 

amorosa e positiva. Esse modo de condução me chamou a atenção nas vezes em que fui sua 

aluna, conforme se nota na seguinte anotação registrada durante a oficina: 

 

Sempre me impressiona a capacidade da Sue em “radiografar” as pessoas. 

Somente pelo modo como elas andam de olhos vendados (até a parede ou 

linha de energia) ela capta as neuras de cada um e denuncia. Também é 

assim no exercício do olhar [“Present Yourself”]; parece que ela diz 

exatamente o que a pessoa precisa ouvir. É muito particularizado. Duas 

pessoas podem executar o exercício de forma muito semelhante, mas a 

leitura dela é diversa, depende do que ela percebe que é o limite da pessoa. 

Ela instiga todos a ultrapassarem seus limites.
141

 
 

 Sue Morrison possui uma habilidade que pode ser atribuída aos terapeutas, mas, no 

caso, em vez de “terapeuta” ela prefere a denominação de “xamã”: “Sue Morrison considers 

herself a shaman because the work she does, the work entrusted to her by her friend and 

mentor Richard Pochinko, is transformational and transformation is the work of a shaman”
142

 

(COBURN; MORRISON, 2013, p. 37). Vale ressaltar que a percepção sensível, 

individualizada e potencialmente transformadora do orientador em relação a seus alunos são 

                                                             
140

 “A verdade é o recurso central e incondicional na arte do palhaço. A comunhão, a comunicação com a plateia, 

é seu modus operandi”. 
141

 Transcrição das anotações realizadas pela pesquisadora no dia 23 de outubro de 2012, na segunda vez em que 

participava da oficina ministrada por Sue Morrison no Teatro de Anônimo, Rio de Janeiro, RJ. 
142

 “Sue Morrison se considera uma xamã, pois seu trabalho, o trabalho que lhe foi confiado por seu amigo e 

mentor Richard Pochinko, é transformador, e a função xamânica é a da transformação”. 
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requisitos para quem se aventura na tarefa de conduzir um processo de formação na técnica do 

clown. 

 Prosseguindo na apresentação dos exercícios, a prática seguinte é uma preparação ao 

uso da máscara, denominada “Masterpiece/Creator” (Obra de Arte/Criador). Todos os alunos 

estão de olhos fechados e Morrison os organiza em duplas, definindo que um será o Criador e 

outro a Obra de Arte; o Criador deve passar as mãos pelo rosto de sua Obra “desvendando” o 

seu som e o repetindo mentalmente (não deve tentar descobrir quem é a sua dupla, isto é 

irrelevante e não contribui para o exercício); quando todos os Criadores tiverem estabelecido 

o som de suas Obras, Morrison reorganiza os alunos pelo espaço e pede para que um Criador 

de cada vez vocalize o som de sua Obra por três vezes; em seguida todos os Criadores fazem 

o som ao mesmo tempo, “chamando” sua Obra para ir ao seu encontro; quando a Obra 

encontra seu Criador, a dupla abre os olhos. 

Na avaliação, faz-se um grande círculo no qual cada dupla reflete sobre seu exercício. 

Morrison pergunta primeiramente ao aluno Criador “como foi?”, em seguida para o aluno 

Obra; feito isso pede para que o Criador ande pela parte interna do círculo vocalizando o som 

de sua Obra, deixando que ele conduza o movimento, dando orientações como “som nos pés e 

tornozelos, som nos joelhos” etc. Quando o movimento corporal do aluno é modificado pelo 

som, Morrison pede para que a Obra caminhe normalmente atrás de seu Criador. Finalmente a 

dupla volta a se sentar no círculo e Morrison pergunta ao Criador se percebeu algo de 

diferente entre o seu jeito de caminhar cotidiano e no exercício, se surgiu alguma sensação ou 

sentimento diferente.  

Surpreendentemente, nas vezes em que fiz e observei esse exercício, o Criador 

adquiriu a postura corporal de sua Obra, assim como vivenciou sentimentos e estados 

emocionais diversos dos habituais. Não se trata de imitação, já que o Criador caminha na 

frente da Obra, tampouco se busca uma leitura psicológica ou mística durante a avaliação. O 

foco está na transformação real que o exercício provoca, permitindo a experimentação de 

outros modos de relação de cada um consigo e com o mundo, conforme relato em meu diário 

de trabalho: 

 

Fui a “criadora” da Shirley e me senti tomada por sua força e conexão com a 

terra. Foi fácil entrar em conexão com ela, eu realmente senti meu corpo 

tomado por outra energia, diferente da minha. Agora entendi o porquê desse 

exercício como preparação ao uso da máscara, nele a gente experencia o que 

é estar em outro corpo, vivenciar outra energia no seu corpo. Sue sempre 

insiste que o processo é consciente, você está com o outro, mas mantém a 

conexão com você mesmo. Não é transe. É se abrir para outro modo de 

sentir o mundo, de transitar pelo mundo que não aquele com que estamos 
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habituados. É um exercício que propicia de forma inequívoca a vivência de 

outro processo de subjetivação. É como ser você e outro ao mesmo tempo. 

Incrível!
143

 
 

Cabe ressaltar a insistência com que Morrison traz a questão da consciência, evitando 

qualquer espécie de mistificação em torno do trabalho. O exercício “Obra de Arte/Criador” 

visa acima de tudo despertar uma nova experiência corporal e emocional no aluno, baseada no 

toque, som e movimento; são esses os Princípios de Pochinko no trabalho com a máscara. 

Diferentemente do exercício anterior, em que os alunos partem de seu universo interno 

(sentimentos/pensamentos) para o externo (compartilhamento com a plateia), nesse se parte 

de algo externo que é interiorizado a partir da experiência. Tanto o movimento de dentro para 

fora, quanto o de fora para dentro são essenciais na arte do palhaço: “students are developing 

tools to move things both ways, from the interior to the exterior and back, from the clown to 

the audience and back”
144

 (COBURN; MORRISON, 2013, p. 109). Percebe-se assim o 

encadeamento de um exercício no outro, sendo que cada um tem o objetivo de consolidar 

aspectos trabalhados anteriormente e preparar o aluno para o passo seguinte.  

O segundo exercício fundamental para o palhaço chama-se “Fantastic Spaces” 

(Espaço Fantástico). É semelhante ao da Apresentação, porém é realizado sem o nariz 

vermelho e sem chapéu. Desta vez o aluno deve apresentar-se com algo pessoal (normalmente 

um objeto, mas também pode ser uma ação, uma habilidade), o importante é que seja algo 

realmente importante para ele, algo que o aluno ame. Um aluno de cada vez vai para trás da 

cortina e se prepara; quando está pronto, bate; a plateia canta; quando o aluno entra todos 

silenciam. Da mesma forma, aqui o aluno não deve falar nem fazer mímica; sua primeira 

função é apresentar-se (ver as pessoas da plateia e deixar que elas o vejam), em seguida deve 

trazer à tona seu “algo” fantástico. O importante não é o objeto ou a habilidade, mas o aluno e 

a relação, ou conexão, que ele estabelece com isso. Ao explicar o exercício, Sue Morrison 

adverte: 

 

You know, relationships, just like people, are multifaceted. You might think 

your relationship with your object will be a certain way. These are my 

grandfather’s glasses and I loved him so I expect to experience a positive 

feeling, but you know, you might remember in the middle of this exercise that 

he beat your grandmother, so that positive feeling is going to be 

compromised. It’s going to change. Your relationship with your object will 

not be one thing. It can take you many places and you are going to learn to 

                                                             
143

 Anotações realizadas pela pesquisadora em 24 de outubro de 2012, em oficina ministrada por Sue Morrison 

no Teatro de Anônimo, Rio de Janeiro, RJ. Grifo conforme original. 
144

 “Os alunos desenvolvem ferramentas para trabalhar nos dois sentidos, do interior para o exterior e vice-versa, 

do palhaço para o público e vice-versa”. 
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move from one authentic moment to another authentic moment. That way the 

memory becomes current. I don’t want you to re-enact a memory but make it 

current. What is it now? You can’t Just stand in front of us with your object 

and indicate to us how it made you feel when you got it. You’ve got to satnd 

before us with it now and let us see it makes you feel now. And now.  And 

now.  And now. This exercise is about Emotional Flow. I want you to Flow 

Like A River, from one authentic moment to another.
145

 (COBURN; 

MORRISON, 2013, p. 113, grifo das autoras). 

 

Portanto, esse exercício pede para que o aluno atualize a sua memória no momento 

presente; o objeto ou habilidade não deve ser visto e mostrado como uma lembrança pessoal 

acumulada em um passado, mas sim como infinitas possibilidades de relação a partir de um 

corpo presente. Ao solicitar que o objeto ou habilidade tenham vínculos emocionais com o 

aluno, o exercício potencializa sua capacidade de transitar entre diferentes sentimentos e 

sensações. Porém, para tanto é necessário que o aluno não julgue como ou o que sente, 

aceitando o que aparece no momento presente, seja riso, lágrimas, raiva, frustração etc. 

De acordo com Coburn e Morrison (2013, p. 124), “in surrendering to what is 

happening in the live moment the route to the next thing becomes apparent. The route to the 

next thing is always through”
146

. Percebe-se que não é somente a metodologia que é 

construída a partir do encadeamento entre um exercício e outro, este é também o modo como 

o jogo do palhaço deve acontecer. Sensações e sentimentos não podem ser antecipados, eles 

surgem a partir das relações e são transformados por meio delas, ou seja, um sentimento leva 

a outro, sem quebra ou premeditação, em um fluxo contínuo. 

Para encerrar os exercícios fundamentais, há o segundo exercício preparatório para a 

máscara: “Exploration of Colour” (Exploração da Cor). O objetivo dessa prática é fazer com 

que o aluno aprenda como ser empírico (fundamentar seu conhecimento por meio da 

experiência), como ser emotivo (liberar sua emoção usando um léxico sensorial baseado na 

cor) e como visualizar (desenvolver a capacidade de dar forma e articular uma paisagem 

interior). Esse exercício também inaugura o modo de trabalho a ser utilizado com as 

                                                             
145

 “As relações, exatamente como as pessoas, são multifacetadas, sabe como é. A gente pode pensar que vai ter 

certo tipo de relação com um objeto. Eis os óculos do meu avô, que eu amava, portanto espero ter a experiência 

de um sentimento positivo com esse objeto, mas, no meio do exercício, posso lembrar que esse avô batia na 

minha avó, de modo que o sentimento positivo fica comprometido. O sentimento muda. A relação com o objeto 

não é uma só. A gente pode ser levado a muitos lugares, e aprende a passar de um momento autêntico a outro. É 

assim que se atualiza a memória. Não quero que vocês reencenem uma memória, mas que a atualizem. Isto aqui, 

hoje, o que é? A ideia não é ficar parado ali na frente com o objeto e mostrar o que esse objeto o fazia sentir 

quando era seu. É se colocar diante de nós com o objeto e nos deixar ver que sentimento ele provoca neste exato 

momento. E em seguida. E depois. E agora. É um exercício de Fluxo Emocional. Quero que cada um seja Um 

Rio que Flui, de um momento autêntico a outro”. 
146

 “Entregando-se ao que acontece no momento presente, o caminho para o que virá em seguida se torna claro. 

O próximo passo é sempre através”. 
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máscaras: ritual (a forma que abriga a experiência), experiência (agir para expressar a 

experiência) e exposição (a articulação pública da experiência). 

O exercício acontece da seguinte forma: após uma explicação geral da atividade, em 

que frisa que cada um deve abandonar qualquer ideia preconcebida que tenha sobre as cores, 

Sue Morrison inicia o ritual pedindo para que todos os alunos abandonem o corpo no chão, 

fechem os olhos e abram espaço entre as juntas. Diz que há um grande arco-íris sobre eles e 

que a cor vermelha se desprende e entra no corpo por meio do local em que cada aluno abriu 

espaço: ossos, líquidos, pele, todo o corpo adquire a cor vermelha; então o aluno deve abrir os 

olhos e deixar que saiam feixes de luz vermelha de seus olhos. Em seguida pede para que 

cada um se levante e comece a caminhar na energia do vermelho, dando as orientações 

“vermelho nos pés e calcanhares, vermelho nos joelhos...” até o corpo todo estar se 

movimentando “em vermelho”. Orienta para que os alunos executem uma ação fácil e uma 

ação difícil, para que cantem, levantem-se, abaixem-se, pulem “em vermelho”. Quando todos 

estão fisicamente envolvidos com o vermelho, Morrison pede para que os alunos parem, 

fechem os olhos e visualizem o seu mundo do vermelho: “Como ele é? Quem você é nele? O 

que você tem na sua cabeça? E nos seus pés?”. Após um tempo de visualização, pede para 

que os alunos abram os olhos e voltem a caminhar pelo espaço. Então orienta para que fiquem 

de cócoras e vocalizem as sílabas da palavra vermelho e em seguida a sílaba “fa” (“ver-me-

lho fa-fa-fa”
147

); em seguida pede para que eles se levantem e caminhem vocalizando “ver-

me-lho fa-fa-fa” por todo o corpo. Quando Morrison considerar que o aluno está totalmente 

engajado, pede para que ele vá desenhar o seu mundo do vermelho (há papeis e tintas 

previamente preparadas). Quando o aluno finaliza, volta a deitar no chão e o exercício se 

repete com as demais seis cores do arco-íris. 

 Nessa atividade, como nas demais, os alunos são estimulados a desenvolver um olhar 

particular, a aceitar o que eles veem e sentem e a participar da experiência sem julgamentos 

ou preconceitos. O aprofundamento desses Princípios por meio do exercício com as cores é 

essencial para o trabalho que será desenvolvido com as máscaras. Da mesma forma como 

acontece no exercício “Obra de Arte/Criador”, essa aprendizagem não parte de elucubrações 

mentais e racionais, mas sim do movimento, de uma exploração física e emocional das cores. 

 Após os exercícios preparatórios e fundamentais, chega enfim o momento de 

construção da “Mitologia Pessoal” por meio da confecção e utilização das máscaras. Segundo 

                                                             
147

 A sílaba “fa” deve ser repetida o mesmo número de vezes das sílabas da palavra, por exemplo: “ver-de fa-fa”, 

“a-ma-re-lo fa-fa-fa-fa”. De acordo com Morrison (COBURN; MORRISON, 2013, p. 131), a sílaba “fa” abre o 

diafragma; e a postura de cócoras, o ânus. 
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Coburn e Morrison, os mitos são histórias que ajudam a humanidade a refletir sobre sua 

existência; essas histórias não são reais, mas as pessoas as aceitam como se fossem:  

 

A myth then is a story that is not true but deals with that which is. A story set 

in an imaginative realm, a realm that is not limited by the constraints of the 

tangible world, a realm where humans can fly and beasts can talk, and in this 

imaginary realm things that are relevant to the tangible world are explained. 

Myths tell us something important. Something we need to know
148

. 

(COBURN; MORRISON, 2013, p. 153). 
 

Para que haja aceitação do conteúdo das histórias, é necessário existir uma “distância 

mítica”, ou seja, é preciso criar uma distância da realidade, em outras palavras, uma ficção do 

real. É esta “distância mítica” que permite que o conhecimento torne-se visível e seguro. De 

acordo com Coburn e Morrison (2013, p. 153), “the mechanics are simple. Just as we can 

more easily contemplate the concept of vanity in the story of Narcissus so too can we 

encounter our weaknesses, our neuroses and fears, our shitty Peacock feathers, in the realm of 

personal myth”
149

. Todavia, as autoras esclarecem que nem só de fraquezas o reino mitológico 

de cada um é composto, lembrando que a única coisa que se pode saber de antemão é que o 

conhecimento que será encontrado por cada pessoa será aquilo que é necessário a ela, será 

aquilo que há para saber. Assim, sob essa perspectiva, a “Mitologia Pessoal” é um conjunto 

de histórias (histórias ficcionais que contêm verdades pessoais) criadas para alcançar uma 

compreensão profunda de si mesmo.  

Para Pochinko, o instrumento que possibilita a conexão entre o real e o irreal, o que ele 

também denomina de consciente e inconsciente, ou verdade e mito, é a máscara. Em seu 

método a máscara é construída de olhos fechados, na intenção de estabelecer um processo 

ritualístico designado para evocar emoções subconscientes (COBURN; MORRISON, 2013). 

A construção da máscara tem início com o contato com a terra, por meio da preparação da 

argila: com papel amassado envolto em uma sacola plástica cada aluno faz uma base esférica 

similar a uma cabeça; em seguida estica a argila sobre a base, deixando argila sobressalente 

ao seu lado; finalmente cada aluno deixa sua base próxima à parede, deixando a sala livre para 

a exploração corporal da direção a ser trabalhada na máscara. Antes da execução do exercício, 

Sue Morrison (COBURN; MORRISON, 2013, p. 156) ressalta que “the direction [of the 
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 “Um mito, portanto, é uma história que, embora não seja verdadeira, mexe com a verdade. Uma história que 

se passa nos domínios da imaginação, num reino que não tem as limitações do mundo tangível e no qual seres 

humanos podem voar e animais são capazes de falar; e, nesse reino da imaginação, coisas relevantes para o 

mundo tangível são explicadas. Mitos nos falam de algo importante. Algo que precisamos saber”. 
149

 “O mecanismo é simples. Assim como a história de Narciso facilita a compreensão do conceito de vaidade, 

do mesmo modo, no reino do mito pessoal, podemos perceber nossas fraquezas, nossas neuroses e nossos medos, 

os pés de barro de nosso belo santo”. 
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mask] doesn’t mean anything. It’s just a sound. It’s nothing to be literal about. Just like 

colour you don’t worry about meaning 
150

”.   

A título de exemplo, farei a descrição do procedimento para a confecção da primeira 

máscara, “um norte”: os alunos formam um círculo, fecham os olhos e fazem a respiração 

específica de “um norte” (inspirando pela boca e expirando pelo ânus); Sue Morrison passa de 

um em um, desenha o número “1” e a letra “N” e assopra nas suas costas
151

; quando ela fizer 

isso o aluno deve abrir os olhos e caminhar “um norte” pelo corpo, assim como caminhou as 

cores do arco-íris em “Exploração da Cor” e o som em “Obra de Arte/Criador”. Ela comanda 

“um, dois, três, para cima, para baixo, pula!”; depois pede para os alunos ficarem de cócoras 

e vocalizarem “um nor-te fa-fa-fa”; em seguida para caminharem o som pelo corpo. Quando 

considerar que o aluno está totalmente engajado com sua experiência, ela pedirá que ele vá 

para a sua base, feche os olhos e construa sua máscara “um norte”. Morrison ressalta que não 

importa o aspecto da máscara, ela não precisa ser literal, no sentido de ter olhos ou nariz, o 

que é necessário é que ela contenha o sentimento de “um norte”. Quando o aluno achar que a 

máscara está pronta deve erguer a mão, Morrison irá até ele e, se ela considerar que a máscara 

está “viva”, pedirá para que ele abra os olhos. A partir desse momento nada mais poderá ser 

modificado na máscara
152

.  

Na prática, esse procedimento pode ser elucidado nas seguintes anotações de diário de 

trabalho: “minha energia foi agressiva, densa, voz grave, joelhos meio dobrados, pélvis ativa, 

braços soltos. Soquei a argila, minha máscara ficou chapada”
153

. Sue Morrison não critica o 

resultado, se ela considera que a máscara foi construída a partir de um engajamento físico e 

emocional do aluno, os únicos comentários que fará serão do tipo: “lindo, perfeito”. Pode 
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 “O sentido [da máscara] não significa nada. É só um som. Não é para ser literal a respeito disso. Assim 

como com a cor, não é preciso se preocupar com o significado”. 
151

 Sue Morrison (COBURN; MORRISON, 2013, p. 158) esclarece que os ensinamentos de Pochinko acerca da 

respiração de cada direção pareceram certos a ela, fazendo com que ela mantivesse o ritual sem realizar 

questionamentos sobre isso. Para ela a respiração é como uma âncora que “aterra” os alunos, despertando o seu 

corpo e fazendo com que ele se locomova em diferentes direções.  Já o desenho e o sopro nas costas foi uma 

contribuição de Morrison ao ritual, a partir de um sonho que ela teve com Pochinko após sua morte. Diz 

Morrison: “when I breathe on people’s backs that’s very important to me because I feel I’m supposed to do that. 

You’re sending people out. That breath is a safety line to that person. It’s also the breath in the sail that sets 

them off, sends them on their journey”. (“É muito importante para mim ficar em cima das pessoas, porque sinto 

que é isso que devo fazer. É soprar às suas costas para que se libertem. Esse sopro é seu esteio. Para navegar 

também é preciso um sopro, é o que dá impulso à jornada”.) 
152

 A confecção das demais máscaras (dois sul, três leste, quatro oeste, cinco abaixo-abaixo e seis acima-acima) 

segue o mesmo ritual, com respirações e desenhos próprios para cada direção.  Não abordarei as especificidades 

de cada máscara por considerar que a relevância da descrição está na explicitação do mecanismo do exercício, 

objetivos e princípios pedagógicos envolvidos, o que acredito que pode ser verificado por meio de um exemplo. 
153

 Transcrição das anotações realizadas pela pesquisadora no dia 25 de outubro de 2012, durante a oficina 

ministrada por Sue Morrison no Teatro de Anônimo, Rio de Janeiro, RJ. Essas considerações se referem à 

construção da máscara “três leste”, porém, como o ritual é semelhante e a experiência é pessoal, considero o 

exemplo válido. 
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acontecer, porém, de ela intervir no exercício de algum aluno, quando, por exemplo, ele se 

demorar demais na confecção da máscara. Nesse caso, ela manda o aluno parar, pois 

considera que se o aluno estende demais o tempo, pode ultrapassar o ponto de conexão, 

levando-o à racionalização da experiência e à “narração” dos sentimentos na máscara.  

Finalmente, para que a máscara possa ser “vestida” é construída uma máscara de papel 

a partir do molde feito na argila, o que é realizado por meio da sobreposição de quatro 

camadas de papel, intercalando jornal e papel pardo, unidos por cola branca, com o cuidado 

de passar vaselina ou plástico filme na argila para que o papel não grude na base. Esse 

trabalho é realizado pelo aluno em casa, fora do horário da oficina. Quando a máscara estiver 

seca, ela é descolada da argila e pintada de branco. Para Morrison a máscara branca é uma 

“nova” máscara, ou seja, uma nova etapa se inicia aqui. O princípio de estar sempre 

“começando de novo” é essencial nesse método: “If we are always at the beginning then what 

happens, what unfolds cannot be wrong. And if it is right then it is also, most likely, true. And 

that is the quality that is required for clown. Truth.”
154

 (COBURN; MORRISON, 2013, p. 

197). Dessa forma, assim como nos demais procedimentos, a pintura das cores na máscara 

não parte de uma escolha ou decisão preestabelecida, as cores utilizadas e o local de cada uma 

são definidos com a experiência. 

Sob a coordenação de Sue Morrison, os alunos desenham em uma folha de papel um 

“mapa” da máscara: seu contorno e características específicas (sinalizando seus relevos, 

depressões etc.). Em seguida, Morrison pede para que os alunos abandonem o corpo no chão, 

fechem os olhos e inicia uma breve meditação com as cores, semelhante ao exercício 

“Exploração da Cor”, pedindo para que os alunos visualizem um arco-íris no céu, abram 

espaço em seu corpo, visualizem o vermelho se desprendendo e entrando no corpo, este é 

tomado pela cor até o momento em que Morrison indica que o vermelho escorre pela terra; 

todo o processo se repete com as demais seis cores; por último, o corpo é tomado pela cor 

branca. Morrison ressalta que não importa qual foi a experiência do aluno com a cor no 

exercício anterior, o que vale é a sua experiência naquele momento, trazendo o foco do aluno 

sempre para o momento presente.  

Finalizado esse processo o aluno senta de frente para a sua máscara, fecha os olhos, 

mentaliza uma cor e passa as mãos sobre a máscara; se sentir um impulso da cor em 

determinado local da máscara, abre os olhos e marca a cor no mapa; o processo é repetido 

                                                             
154

 “Se estamos sempre no começo, então o que se segue, o desdobramento disso, não pode estar errado. E, se 

está certo, também é verdadeiro, muito provavelmente. E essa é a qualidade exigida para ser palhaço. A 

verdade”. 
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com todas as cores do arco-íris. Na pintura as cores podem ser sobrepostas, caso haja o 

impulso de duas os mais cores em um mesmo local. Segundo Morrison, todo esse trabalho é 

realizado de dentro para fora, privilegiando a conexão com os impulsos internos. Também 

não é o aluno quem escolhe racionalmente onde serão os olhos da máscara: quando a pintura 

estiver seca, ele põe a máscara sobre a face e faz um furo no local de cada olho, mesmo que 

estes estejam distante daquilo que poderia parecer os olhos da máscara. Por último, o aluno 

faz furos nas bordas da máscara, na altura das orelhas, passa um elástico e a máscara está 

pronta para ser usada.  

 Cada uma das seis máscaras possui dois lados: Experiência e Inocência. A ideia de que 

a máscara contém uma oposição em si mesma provém do modo de pensar dos Nativos, que 

acolhe as dualidades de todas as coisas como um princípio da natureza. Assim como o yin e o 

yang das filosofias orientais, o dia e a noite, o sol e a lua, a força e a fraqueza, a graça e a 

seriedade pertencem a uma mesma esfera, nunca estão dissociados. Para Pochinko, a principal 

oposição na arte do palhaço se encontra na dualidade experiência-inocência. Apesar de 

reconhecer o aspecto da inocência no palhaço, essa abordagem a desloca do reino infantil: 

 

Clowns are not for children. A clown is not a child. Clowns are not childish. 

They are innocent but don’t be fooled by innocence, innocence is not 

necessarily nice. (...) Clowns may startle us, shock us, even scare us but they 

won’t harm or hurt us
155

. (COBURN; MORRISON, 2013, p. 173) 
 

 Na perspectiva de Pochinko e Morrison, o palhaço é um ser humano que pertence e 

que tem algo a dizer a este mundo, portanto possui conhecimento e vivência das coisas 

terrenas e humanas. Sua inocência está relacionada à honestidade, abertura e entrega com que 

entra em contato com aquilo que sabe e com a forma com que compartilha sua experiência. 

Para Pochinko, não basta ser engraçado, tem que haver significado no que o palhaço diz. 

Morrison afirma que “não pode haver inocência sem experiência, por isso os palhaços que 

remetem à infância, sem passar pela experiência, estão equivocados”
156

. Em Clown através da 

máscara, a primeira improvisação coloca o aluno em contato com o lado da Experiência da 

máscara, por meio do exercício “Dizendo adeus a alguém que você ama” e, posteriormente, 

com o lado da Inocência, na improvisação “Retorno à infância”
157

.  Entretanto, antes de o 

                                                             
155

 “Palhaços não são para crianças. Um palhaço não é uma criança. Palhaços não são infantis. São inocentes, 

mas não se deixem enganar pela inocência – ela não é necessariamente agradável. Palhaços podem nos 

surpreender, nos chocar, até mesmo nos assustar, mas não vão nos prejudicar ou machucar”. 
156

 Transcrição das anotações realizadas pela pesquisadora no dia 21 de julho de 2008, durante oficina ministrada 

por Sue Morrison no Teatro de Anônimo, Rio de Janeiro, RJ. 
157

 Esses exercícios podem ser encontrados em outros métodos de formação de ator, como na Escola Lecoq, onde 

são exercícios fundamentais para a máscara neutra. Na abordagem de Pochinko essas improvisações têm a 
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aluno realizar esses exercícios com cada máscara, ele os realiza consigo, utilizando sua 

própria história de vida na improvisação.  

Assim, em “Dizendo adeus a alguém que você ama”, o aluno escolhe alguém real que 

ame de fato em sua vida pessoal. A orientação para a improvisação é a seguinte: cada um terá 

uma última noite com a pessoa escolhida, em determinado momento terá que levar essa 

pessoa até a praia, colocá-la em um barco e dar adeus; ao voltar para casa sentirá um impulso 

de dar um último adeus, então voltará à praia, procurará a pessoa em meio a uma multidão de 

barcos, quando a encontrar fará a última despedida, ao longe, e irá embora. Todos os alunos 

realizam a improvisação ao mesmo tempo, porém sem relação entre si: cada um deve escolher 

um local da sala para trabalhar, visualizar onde passa esta última noite, realizar as ações que 

executa junto com a pessoa escolhida (esse é o único exercício que permite e estimula a ação 

com objetos imaginários), dizer tudo o que sentir necessidade (verbalizando e não imaginando 

as palavras) e “ouvir” o que o outro tem a dizer. Ao final do exercício, Sue Morrison pede 

para que os alunos formem um círculo e cada um conta a sua experiência, destacando o 

sentimento mais relevante surgido na vivência. 

O exercício “Retorno à infância” é realizado logo após a despedida. De acordo com 

Morrison é importante realizá-los no mesmo dia para que os alunos possam se liberar das 

emoções perturbadoras do exercício do adeus:  

 

It’s wonderful to see people half an hour after the devastation of saying 

goodbye to the person they love fling balls at each other. This is the nature 

of survival. This is what we do. Humans can survive anything. It’s not that 

terrible things don’t happen but they don’t have to be the only things that 

happen158. (COBURN; MORRISON, 2013, p. 182). 
 

 Assim como no exercício anterior, antes de fazer o retorno à infância da máscara, o 

aluno faz uma visita a sua própria infância. A dinâmica é a seguinte: Morrison pede para que 

os alunos abandonem o corpo no chão, visualizem a casa, ou as casas, em que viveram de 

acordo com a idade por ela sugerida; em determinado momento ela pede para que cada um 

visualize um brinquedo ou objeto que pertencia ao aluno em torno da idade de oito anos. 

Então cada um deve abrir os olhos, levantar-se e brincar com esse objeto imaginário. Depois 

de um tempo Morrison orienta que há outras pessoas na sala e que os alunos podem buscar 

                                                                                                                                                                                              
função de fazer com que o aluno entre em contato com sua experiência real, abra espaço para o surgimento de 

seus mundos míticos e desenvolva sua capacidade de jogo. 
158

 “É maravilhoso observar as pessoas, passada meia-hora da devastação emocional que é dizer adeus a quem 

se ama, jogando bola umas com as outras. É o espírito de sobrevivência. É assim que somos. Os seres humanos 

somos capazes de sobreviver ao que quer que seja. Não que coisas horríveis não aconteçam, mas elas não 

precisam ser as únicas coisas a acontecer”. 
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interação com os outros e com os objetos (no espaço há brinquedos reais previamente 

espalhados). 

Não se trata, nesse exercício, de fazer uma “regressão”, tampouco de imitar uma 

criança (Morrison adverte: “não quero ver ninguém falando com voz de bebê ou de 

criança!”
159

), mas sim de uma oportunidade de o aluno se reconectar com uma época em que 

ouvir os próprios impulsos era natural e praticar assim um estado familiar de jogo. Esse 

exercício também trabalha a interação do grupo, o que impõe uma necessidade de ser 

espontâneo e verdadeiro com si mesmo. Nas palavras de Sue Morrison (COBURN; 

MORRISON, 2013, p. 181): “When you interact with other people how can you not 

compromise who you are? How can you maintain interaction with other people without losing 

who you are? So what do you need to do to be who you are?
160

”. Morrison ainda ressalta que 

crianças não são polidas e politicamente corretas, reafirmando a todo o momento que o mais 

importante é a conexão do aluno com os seus impulsos internos, evitando a representação de 

uma ideia estereotipada da própria infância. 

É importante que os alunos tragam inicialmente sua vida pessoal para que eles não o 

façam nos exercícios com as máscaras. Em outras palavras: se o aluno diz aquilo que 

racionalmente acha que tem a dizer sobre si mesmo, ele abre espaço para poder falar a partir 

de uma perspectiva inconsciente, ou seja, cria a “distância mítica” para que a ficção do real 

surja. Sue Morrison reforça a necessidade de criar distância de si mesmo na orientação do 

exercício com a máscara:  

 

First thing. Get out of your own way. Have your experience. Next – nothing 

from your own life. Nothing. You’ve done that when you said goodbye to 

whomever you said goodbye to and when you returned to your childhood 

home. The emotion you will feel is personal but whatever story the mask is 

revealing, no judgement on what that is. Let it be what it is. Whatever it is. 

And it doesn’t matter if it has nothing to do with anything you’ve felt about 

this mask before. When you make it, when you paint it, when you wear it, it’s 

always something else161. (COBURN; MORRISON, 2013, p. 204). 
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 Transcrição das anotações realizadas pela pesquisadora em julho de 2008, durante oficina ministrada por Sue 

Morrison no Teatro de Anônimo, Rio de Janeiro, RJ. 
160

 “Quando a gente interage com outras pessoas, como não comprometer quem a gente é? Como é possível 

manter uma interação com outros sem perder de vista quem se é? Então o que é preciso fazer para ser a gente 

mesmo?” 
161

 “Primeiro: não fique atravancando o próprio caminho. Viva sua experiência. Depois – nada de vida pessoal. 

Zero. Você fez isso quando disse adeus a quem quer que fosse e voltou à casa de sua infância. A emoção que vai 

sentir é pessoal, mas a história que a máscara revelar, qualquer que seja, não é para ser julgada. Deixe a 

história ser o que é. Seja ela qual for. E não importa que não tenha nada a ver com o que você sentiu com a 

máscara anteriormente. Quando a gente a faz, quando a pinta, quando a usa, é sempre algo diferente”. 
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 Ao fazer essas considerações Sue Morrison dá liberdade para que o aluno tenha sua 

experiência com segurança, ou seja, sem que ele se sinta exposto ou pressionado para revelar 

aquilo que “é”, como se houvesse uma verdade escondida e imutável a respeito de si mesmo. 

Em nenhum momento é dito aos alunos algo como: “vocês agora vão revelar suas verdades 

pessoais por meio da máscara”, ao contrário, a máscara estimula o aluno a esquecer-se de si 

mesmo e, paradoxalmente, é o que permite que ele se exponha de uma maneira profunda e 

reveladora. No reino mítico se pode ser qualquer coisa, pode-se amar qualquer coisa.  

Sue Morrison costuma trazer o exemplo de um aluno que em sua Experiência “Um 

Norte” foi uma fumaça que se despedia do cigarro, uma experiência devastadora porque sem 

o cigarro a fumaça não tinha propósito de existir. Com a máscara, não importa o que se é; 

sempre o que vale é estar conectado com os impulsos emocionais internos. Nas palavras de 

Morrison (COBURN; MORRISON, 2013, p. 206): “If I were to give you any kind of advice it 

would be to believe this. It is a much bigger, smarter, faster and stronger thing than you are 

and you will get exactly what you need from this mask even if you hate it while it’s happening 

162
”. 

O uso da máscara no exercício “Dizendo adeus a alguém que você ama” acontece da 

seguinte forma: os alunos observam as cores da sua máscara, deitam e relaxam o corpo no 

chão com a máscara ao lado; depois de um tempo Sue Morrison pede para que eles se sentem 

e passem as mãos sobre a máscara, com os olhos fechados, e busquem mentalmente o som da 

máscara; quando o som estiver claro eles abrem os olhos, se levantam, colocam a máscara na 

altura da barriga, abaixo do umbigo, e caminham com o som pelo corpo; quando o corpo 

estiver trabalhando no som da máscara o aluno inspira e veste sua máscara no rosto. O aluno 

segue explorando o som no corpo, com o cuidado de não transformar essa experiência em 

uma construção de personagem, no sentido da máscara fixar determinado gesto ou 

sentimento; em seguida traz as cores da sua máscara para o seu corpo, sem se preocupar com 

o significado que as cores tiveram anteriormente. Quando o aluno estiver totalmente engajado 

com sua máscara, troca sua roupa de trabalho pela roupa da máscara, buscando algo também 

para a cabeça (há figurinos e chapéus disponíveis para o exercício). Então Morrison faz as 

perguntas: “Quem eu sou?” “Quem eu amo?” “Por que ele/ela está indo embora?” Quando o 

aluno tiver claro quem ele é (a máscara é ele mesmo e não uma terceira pessoa) e do que se 

despede, realiza o exercício da mesma forma como fez anteriormente.  
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 “Se tivesse de dar algum conselho, diria para acreditar na máscara. É algo muito maior, mais inteligente, 

ágil e forte do que você, e ela vai te dar exatamente o que você precisa, mesmo que, enquanto isso estiver 

acontecendo, você a odeie”. 
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 Após a finalização da improvisação os alunos sentam em círculo e Sue Morrison pede 

para que cada um fale sobre sua experiência, aquilo que foi mais significativo é a 

“Experiência Um” (as demais máscaras seguem o mesmo ritual, portanto haverá “Experiência 

Dois”, e assim por diante, até a “Seis”). Embora Morrison esclareça que a experiência da 

máscara não se restringe a um único aspecto, há uma qualidade de energia preponderante em 

cada máscara; na avaliação o aluno entra em contato com esse sentimento e olha para todos 

do círculo conectado a essa emoção.   

 No mesmo dia é realizada a improvisação da Inocência da máscara, assim como se fez 

com a Experiência/Inocência pessoal. Para realizar esse exercício o aluno abandona sua 

Experiência com a máscara, pois a Inocência não significa a infância de quem se foi no 

exercício anterior, nem a infância de si mesmo. Mais uma vez o aluno “começa de novo”, 

abrindo-se para uma nova vivência. Essa atividade tem início com os alunos em círculo 

realizando a respiração de “Um Norte” (inspirando pela boca e expirando pelo ânus), 

segurando sua máscara na altura da barriga. Sue Morrison passa de um em um, desenha o 

número “1” e a letra “N” nas suas costas, assopra, e o aluno começa a caminhada pelo espaço 

com “Um Norte” pelo corpo; quando o corpo estiver engajado na direção, veste a máscara. 

Novamente não se trata de reviver a experiência anterior, a corporeidade de “Um Norte” é a 

que acontece no momento presente. Quando todos os alunos estiverem corporalmente 

engajados com suas máscaras, Sue Morrison pede para que todos deitem no chão, fechem os 

olhos, com a máscara no rosto, e inicia o processo de visualização da casa da “Inocência Um”. 

Nessa casa cada um acha um brinquedo ou objeto de predileção, abre os olhos, se levanta e 

começa a brincar com ele. Quando essa brincadeira enjoar e cada um tiver vontade de 

interagir, o aluno tira a máscara, troca sua roupa pessoal pela roupa da “Inocência Um” e 

brinca com as pessoas e objetos disponíveis no espaço. Depois de um tempo Morrison pede 

para que todos “voltem para suas casas”, deitem e fechem os olhos, finalizando a 

improvisação. Na avaliação cada aluno fala sobre como foi sua “Inocência Um”. 

 A próxima etapa da aprendizagem consiste na elaboração de um Número a partir da 

Experiência e Inocência da máscara “Um Norte”. Como dito anteriormente, na perspectiva de 

Clown através da máscara o palhaço tem um propósito, que é dizer ou fazer o que precisa ser 

dito/feito para assegurar a sobrevivência da coletividade, e a função do número é praticar esse 

conceito de uma forma objetiva. Cada máscara identifica um estado emocional, sendo assim, 

um aspecto particular da humanidade do palhaço é localizado como “Experiência Um” e o 

número deve expressar isto, não de forma rígida ou fixa, mas por meio dos impulsos 

provenientes da máscara. De acordo com Morrison, “a máscara é um lugar em você, não um 
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conceito, uma ideia ou um personagem
163

”; o exercício do número serve para que o aluno se 

comprometa com a máscara e a expresse publicamente.  

Dessa forma, o aluno elabora um roteiro, um plano de ação, sem a utilização de 

palavras ou mímica, com a intenção de articular sua experiência pessoal com a máscara (o que 

a máscara tem a dizer e como ela diz isso). Lembrando que na abordagem de Pochinko todo 

palhaço deve ter como propósito fundamental apresentar-se, levar o espectador para o seu 

mundo, transformá-lo e trazê-lo de volta com uma nova consciência. No caso desse exercício, 

o “seu mundo” é o da máscara “Um Norte”, o que não significa contar a história vivenciada 

nas improvisações, mas sim compartilhar as sensações despertadas por elas. Nas palavras de 

Sue Morrison: “mostrar a experiência é diferente de sentir a experiência
164

”. Pode-se dizer 

que o exercício com o número permite que o aluno libere sua máscara e a receba de volta do 

público. 

A realização da cena acontece da mesma maneira que o exercício da apresentação 

pessoal: o aluno vai para a coxia, veste o nariz vermelho (portanto o número não é executado 

com a máscara construída anteriormente), coloca um chapéu (tanto o chapéu quanto o 

figurino são provenientes das improvisações: o aluno pode escolher se apresentar com a roupa 

da Experiência ou da Inocência ou ainda com uma mistura das duas), escolhe uma qualidade 

de energia para entrar (ou da Experiência ou da Inocência), quando estiver pronto bate, a 

plateia canta, ele entra em cena e a plateia silencia. Na cena o roteiro deve servir apenas como 

suporte, pois o mais importante é aquilo que acontece entre o palhaço e a plateia, 

privilegiando o espaço do encontro; caso o aluno esteja muito fixado na execução do roteiro 

sua apresentação pode se transformar em um exercício demasiadamente cerebral.  

Durante o número deve haver o momento de virada, ou seja, da transformação da 

energia da Experiência em Inocência e/ou vice-versa. Essa transição deve fluir, não é o aluno 

quem escolhe em qual energia executa cada ação, a escolha se dá apenas no momento da 

entrada, depois a transição deve partir da máscara. Portanto, esse exercício exige que o aluno 

abra mão do controle da cena, trata-se de uma expansão da capacidade de se deixar levar pelo 

momento presente, ou pela capacidade de afetar e ser afetado. Sue Morrison diz que “não é 

lógico as duas máscaras [Experiência e Inocência] estarem no mesmo número, mas é lindo 
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 Transcrição das anotações realizadas pela pesquisadora em outubro de 2012, durante oficina ministrada por 

Sue Morrison no Teatro de Anônimo, Rio de Janeiro, RJ. 
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 Transcrição das anotações realizadas pela pesquisadora em julho de 2008, durante oficina ministrada por Sue 

Morrison no Teatro de Anônimo, Rio de Janeiro, RJ. 
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quando acontece
165

”. Como aluna e observadora posso reiterar o quanto é fascinante ver/sentir 

qualidades opostas na mesma cena. Somente a transição entre Experiência e Inocência já é um 

grande número, pois isso traz um sentido concreto de humanidade, de compartilhamento das 

dualidades e idiossincrasias presentes em qualquer pessoa.  

Penso que a maioria dos atores busca a construção de personagens que não sejam 

“chapados”, ou seja, que não se mostrem de uma única maneira, mas que abarquem aspectos 

diversos e contraditórios de si mesmo, porém percebo que são muitas as dificuldades para 

articular essas oposições de maneira corporal e visceral, e não apenas intelectualmente. As 

máscaras não são somente ferramentas para que o aluno entre em contato com suas direções 

internas, mas também instrumentos concretos para que ele alcance uma performance “viva”, 

que contemple as nuanças do ser humano durante o ato teatral. Portanto, entendo as máscaras 

como um recurso precioso para a aprendizagem do ator, pois, infelizmente, percebo, como 

atriz, diretora e professora, que uma das primeiras coisas que o ator iniciante faz quando entra 

em cena é perder o contato com sua humanidade.  

Todavia, transitar pelas energias das máscaras também é uma aprendizagem, não se 

trata de uma ferramenta “mágica”, como se bastasse vivenciar a máscara para imediatamente 

aprender a “deixar fluir”. Cada aluno tem seu tempo, sua afinidade com determinado artifício 

e com o modo de condução de cada mestre. Entendo que a orientação de Sue Morrison auxilia 

sobremaneira o aprendiz em sua jornada. Durante o número, assim como em todos os demais 

exercícios, Morrison “conversa” com o aluno, fazendo provocações, dando indicações ou até 

mesmo sugerindo ações. Entretanto, ela mesma admite que a orientação não é uma tarefa 

fácil: “o difícil de ensinar clown é que coisas diferentes podem estar certas. Para alguns 

funciona a transição rápida, para outros tem que ser lento e os dois podem estar certos, tudo 

depende da conexão, de estar conectado ou não
166

”.  

Todas as seis máscaras são vivenciadas por meio desses mesmos exercícios (“Dizendo 

adeus a quem você ama”, “Retorno à infância” e “Número”), ao final o aluno fecha o ciclo de 

sua mitologia pessoal, lembrando que o palhaço não é nenhuma dessas máscaras, mas aquele 

que circula entre elas. Na abordagem de Sue Morrison, o próximo passo são os exercícios 

com parceiros de cena. Nesse momento a relação não é mais apenas entre o palhaço e o 

público, mas circula entre todos (palhaço, parceiro, espectador). Quando o palhaço aprende a 

estar conectado com suas emoções, em relação a si mesmo e ao outro, ele tem acesso à 
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 Transcrição das anotações realizadas pela pesquisadora em julho de 2008, durante oficina ministrada por Sue 

Morrison no Teatro de Anônimo, Rio de Janeiro, RJ. 
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 Transcrição das anotações realizadas pela pesquisadora em outubro de 2012, durante oficina ministrada por 

Sue Morrison no Teatro de Anônimo, Rio de Janeiro, RJ. 
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palavra. Para Morrison, é fundamental que o clown aprenda a se conectar com a emoção antes 

da fala, para não correr o risco de colocar a palavra entre o palhaço e seus impulsos internos, 

narrando ao invés de vivenciando sensações
167

. Os exercícios de Clown através da máscara 

permitem, enfim, que o aluno tome conhecimento de uma série de ferramentas para o 

desenvolvimento de seu palhaço. Todavia, o conhecimento adquirido é um ponto de partida, 

pois o desenvolvimento do palhaço só acontece com a prática na cena. 
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 Transcrição das anotações realizadas pesquisadora da palestra proferida por Sue Morrison em 26 de outubro 

de 2012, no Teatro de Anônimo, Rio de Janeiro, RJ. 
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ANEXOS 

 

 Os Anexos A, B e C contêm os questionários de avaliação final enviados aos alunos-

atores participantes de todas as pesquisas práticas: o exercício público Carta ao Pai: 

experimentos cênicos sobre a subjetividade, o curso de extensão A singularidade do ator, o 

Rei Lear e o clown: processos de subjetivação na criação cênica e o espetáculo O Rei Lear 

no meu quintal. Os depoimentos dos sujeitos da pesquisa foram solicitados para corroborar as 

análises de resultado realizadas pela pesquisadora; as perguntas dos questionários foram 

elaboradas a partir dos Princípios e Procedimentos utilizados na formação e treinamento de 

ator de teatro proposta nesta tese. Nem todos os alunos-atores responderam aos questionários, 

porém todos os recebidos foram aqui transcritos na íntegra, respeitando-se os grifos (itálico, 

negrito e caixa alta) conforme os originais. Quando necessário, houve correção gramatical na 

intenção de adequar o texto à norma culta. 

 Compõem ainda os Anexos alguns depoimentos de alunos-atores que dialogaram com 

as análises de resultado e que foram enviados à pesquisadora no decorrer do processo 

formativo; matérias publicadas em mídia impressa e eletrônica que ilustram a repercussão 

obtida com os trabalhos realizados e o texto final do espetáculo O Rei Lear no meu quintal. 
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ANEXO A  

 

Questionários e Repercussão em Mídia de Carta ao Pai: Experimentos Cênicos sobre a 

Subjetividade 

 

Questionário por GISOMAR PAULINO 

1. Na sua prática de ator, como você acessa seu mundo interno, pessoal e subjetivo?   

GP: Busco entrar em contato com meu mundo interior trabalhando respiração, entrando em harmonia 

com a atmosfera do momento, respeitando os limites entre razão e emoção, mas sem tentar controlar 

minhas atitudes e sim deixando a energia do momento se integrar na relação estabelecida entre ator, 

personagem e público. 

 

2. Como esse mundo interno se conecta com o mundo externo? 

GP: Mantendo uma relação verdadeira comigo mesmo e com a troca de energia com o outro e com o 

público. 

 

3. Durante nossos encontros você considera que o aspecto subjetivo da sua experiência foi 

solicitado e exposto durante os exercícios ou cenas? Sim ou não? Escolha três momentos para 

exemplificar, descrever e justificar sua resposta.   

GP: Sim. O momento da dança em que fiquei fazendo a dança do ventre, enquanto tentava chamar a 

atenção do público para mim. O momento do palestrante em que eu fazia uma palestra sobre a dengue, 

chegou um momento em que meu corpo parecia ter vontade própria, eu mesmo não procurei controlar 

o que acontecia. A criação do personagem que em seguida fomos interagir com o público na rua “da 

má fama”
168

. 

 

4. Dentre os exercícios realizados para sensibilização (tipo: cinco sentidos, cama elástica, 

exercício do tronco, massagem, etc.) escolha e cite três dos que mais funcionaram para você 

como trabalho de ator, explicitando o porquê de cada escolha. 

GP: O exercício dos Cinco Sentidos, em especial a troca de olhar, e sentir o gosto da outra pessoa, 

foram momentos de troca verdadeira com a pessoa que fiz, sem deixar-se julgar. A massagem foi 

muito reconfortante para mim como pessoa e como ator senti uma troca única com cada pessoa que 

fez a massagem. Outro momento que marcou muito foi a crucificação, são duas energias distintas o 

momento em você é o carrasco é uma troca muito devastadora, e o momento em que você é o 

crucificado é um momento de luta interior com o mundo exterior, onde você busca suas últimas forças 

na tentativa de não se entregar e ao mesmo tempo sente-se injustiçado e traído por você mesmo por 

não encontrar forças para continuar “ vivo”. 

 

5. Você considera a meditação uma técnica que contribui para o trabalho do ator? Por quê? 

GP: Muito. É o momento em que você encontra ou pelo menos busca encontrar-se com seu eu e essa 

harmonia com o mundo interno sem perder o contato com o externo é importantíssimo para o trabalho 

de ator, conhecer você, entrar em harmonia com o outro e com a plateia fica mais leve com a 

meditação.  
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 Esse exercício consistiu na criação de personagens a partir da observação da maquiagem realizada no rosto de 

cada ator por outro ator. Após a construção e apresentação dessas figuras ao público composto pelo grupo de 

trabalho, buscamos realizar uma interação dos seres ficcionais com pessoas “reais” indo até a rua onde se 

concentram os bares da cidade (conhecida como “rua da má fama”). 
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6. A Dança Pessoal
169

 colaborou para seu trabalho de ator?  Se sim ou não, justifique 

descrevendo como e por que. 

GP: Sim. É o momento em que você se encontra com um mundo que é só seu e, ao mesmo tempo, a 

energia que se troca com o mundo externo, é revigorante. Essa busca constante da energia do outro e 

do próprio espaço faz com que o corpo se encontre com o emocional, pois a dança é algo que traz 

harmonia. 

 

7. Escolha entre os exercícios realizados provenientes da técnica do clown (tipo: exercício do 

olhar com nariz, cárcere, jogo do foco, jogo da risada, jogo tradutor-palestrante, jogo da 

cadeira, etc.) os três que considera terem melhor funcionado para seu trabalho como ator. 

Descreva os três, explicitando sobre cada um, como e por que funcionaram melhor. 

GP: É engraçado falar do jogo do olhar com nariz como um momento importantíssimo para mim 

como ator, porque foi o que mais me angustiou, e percebo que depois foi o que mais trouxe mudanças 

para mim, manter o olhar para o outro fez com que eu meio que sofresse, acredito que por causa da 

timidez, mas percebo que foi talvez o que mais me fortaleceu não só como ator, mas como pessoa.  

O jogo da cadeira foi fundamental para trabalhar o raciocínio, ao mesmo tempo em que era ágil me 

fazia pensar enquanto tentava ocupar meu lugar no “espaço” sem me perder no meu propósito de 

contar a história e ao mesmo tempo fazer com que a pessoa comprasse minha ideia.  

O jogo tradutor-palestrante foi outro momento que me ajudou muito, a troca que ele estabelece com o 

ator, com o público faz com que trabalhe a verdade, pois, se você não jogar com o outro, o público não 

“joga” com você e a troca não existe. 

 

8. Avaliando sua experiência total em nossos encontros enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou nas cenas, para seu trabalho como ator.   

GP: A troca com o ator e com o público. Os exercícios corporais. Trabalho, trabalho, trabalho... 

Acreditar no que está se propondo a fazer, exemplo: se colocar no lugar do personagem e fazer da 

história dele a sua, sem perder-se e sem sofrer com o que está contando. Leve-me pra seu mundo e me 

devolva transformado, foi o que aconteceu nos encontros, não seremos os mesmos, depois de ter 

passado por essa experiência ímpar para o nosso trabalho de ator aprendiz. 

 

9. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando por que foram marcantes. 

GP: O momento em que o pai passa por cima dos filhos, depois de ter os sufocado pela falta de 

diálogo e pela própria razão da existência. Sem querer me repetir, mas não tem como não citar o do 

jogo do olhar com nariz como um momento importantíssimo para mim como ator, porque foi o que 

mais me angustiou, e percebo que depois foi o que mais trouxe mudanças para mim, manter o olhar 

para o outro fez com que eu meio que sofresse, acredito que por causa da timidez, mas percebo que foi 

talvez o que mais me fortaleceu não só como ator, mas como pessoa. A crucificação por todas as 

razões antes citadas e por ser o momento em que você sente realmente o peso da vida sobre os vários 

motivos que nos deixamos ser crucificados calados sem ao menos tentar lutar. 

 

10. Para descrever: 

Eu antes dos encontros: 

GP: Uma semente sem solo. Não posso nem falar que era um ator verde, era apenas quem sabe um 

“curioso” desse mundo tão cheio de caminhos e mistérios. 

Eu durante os encontros: 

GP: Uma busca pelo novo e sem sombra de dúvidas a semente encontrando um solo fértil e cheio de 

vontade criar raiz. 

Eu depois da finalização dos encontros: 

GP: A necessidade de continuar a busca do aprendizado pela semente que foi lançada e saudade do 

que foi gratificante para o meu crescimento pessoal e profissional e o respeito pela arte como caminho 
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 No momento em que os questionários foram elaborados adotei o termo “dança pessoal” sem seguir 

rigorosamente a definição dada pelo Lume, neste caso o correto seria utilizar a terminologia “treinamento 

energético”. 
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que transforma a quem se permite ser transformado, ou ao menos busca conhecer os caminhos que se 

renovam. 

 

Questionário por JULLIANA SOARES 

1. Na sua prática de ator, como você acessa seu mundo interno, pessoal e subjetivo?   

JS: Eu procuro estar conectada com o momento, isso faz com que meus sentidos se dilatem e os 

sentimentos vão emergindo sem censura. A maneira de agir, de pensar, de sentir, a consciência de si 

vai aparecendo e se mostrando livremente, a partir do momento que eu volto minha atenção para mim 

e para o ambiente. Procuro silenciar, enquanto respiro mais lenta e profundamente. Fecho os olhos, 

sinto o corpo, me desapego das obrigações, das responsabilidades e meu estado emocional e físico fica 

mais claro. 

 

2. Como esse mundo interno se conecta com o mundo externo? 

JS: À medida que eu me ponho em contato comigo mesma o mundo externo se torna uma gama de 

estímulos que modificam a mim e ambos parecem ser uma coisa só. É sempre na abertura psicológica 

e sensitiva que esse contato é possível.  

 

3. Durante nossos encontros você considera que o aspecto subjetivo da sua experiência foi 

solicitado e exposto durante os exercícios ou cenas? Sim ou não? Escolha três momentos para 

exemplificar, descrever e justificar sua resposta.   

JS: Sim. O primeiro momento foi no exercício do olhar de clown. O contato direto com os olhos dos 

outros, sendo esta parte do corpo a que transmite mais facilmente o modo de ser, os sentimentos, me 

atingem diretamente. É preciso que eu e minhas inquietações estejamos apaziguadas para receber a 

demanda do olhar de cada pessoa. Tenho que estar presente em mim e diante do outro. Nesse exercício 

as singularidades aparecem e o que acontece nesse estado de receptividade entre as duas pessoas 

torna-se único e compartilha o mesmo tempo.  

O segundo momento foi no exercício do crucifixo. Nesse as sensações mais primitivas de 

enfrentamento, resistência, superação, afirmação, medo, autopreservação são imediatamente 

solicitados. Vem a força física misturada com o raciocínio que buscam encontrar uma solução para 

escapar. Remete a luta contra as forças incontroláveis e imprevisíveis da vida. A capacidade de luta e 

o limite de cada pessoa se mostram. É maravilhoso a quantidade de informações adquiridas de si 

mesmo depois desse exercício. Ele provoca lembranças que podem dizer respeito a sensações e 

situações esquecidas. A sua maneira de reagir aparece em um grau mais elevado e intenso.  

O terceiro momento foi no exercício de opressão, quando cada um tinha que dominar o grupo sozinho. 

A capacidade de controlar, ser autoritário, diminuir os outros em favor do crescimento próprio se 

mostrou. O texto, por falar da relação com uma figura fundamental na vida e no desenvolvimento de 

cada pessoa, contribuiu muito para relembrar, retificar e experimentar muitas sensações de ordem 

subjetiva e pessoal. A relação de cada um com o seu pai emergiu nas falas, nas cartas, nos exercícios 

de opressão e sensibilização. 

 

4. Dentre os exercícios realizados para sensibilização (tipo: cinco sentidos, cama elástica, 

exercício do tronco, massagem, etc.) escolha e cite três dos que mais funcionaram para você 

como trabalho de ator, explicitando o porquê de cada escolha. 

JS: 1º massagem: o contato suave e cuidadoso com o corpo do outro tranquiliza, passa segurança, 

desperta partes adormecidas.  

2º cama elástica: a união do grupo a favor de um objetivo comum, que é segurar a pessoa que pula, 

provocando-a e cuidando ao mesmo tempo é essencial num grupo.  

3º deitar no chão e relaxar. Nesse exercício não é preciso fazer nada, deixar o corpo livre, sem esforço 

de equilíbrio e sustentação. Faz com que eu adquira consciência de cada parte, da textura, das curvas, 

do espaço ocupado.  

 

5. Você considera a meditação uma técnica que contribui para o trabalho do ator? Por quê? 
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JS: Sim. Eu acho fundamental. Porque é um momento para estar no mundo em outro ritmo, se 

libertando do automatismo, das coisas a serem feitas, dos pensamentos, dos julgamentos, das defesas. 

É simplesmente estar, como todas as outras coisas da natureza. E quando ela termina é notável o 

estado alterado, os sentidos mais abertos, as angústias aplacadas, o corpo mais maleável, mais 

receptivo às intervenções exteriores. A pessoa se coloca num estado de passividade, mas está alerta. 

 

6. A Dança Pessoal colaborou para seu trabalho de ator?  Se sim ou não, justifique descrevendo 

como e por que. 

JS: Sim. Quando o corpo todo se envolve nos movimentos, nos desenhos no espaço, os pensamentos 

cotidianos saem de cena, permitindo um encontro entre e a consciência de si e o mundo. Na dança há a 

possibilidade de explorar o corpo, descobrir movimentos, ritmos, aumentar a consciência espacial, 

liberar tensões físicas e psíquicas. Descobre-se que, de fato, a mente impõe limites, mas na dança eles 

vão sendo ultrapassados. O corpo fica mais livre e se liberta da movimentação cotidiana, mecânica. 

 

7. Escolha entre os exercícios realizados provenientes da técnica do clown (tipo: exercício do 

olhar com nariz, cárcere, jogo do foco, jogo da risada, jogo tradutor-palestrante, jogo da 

cadeira, etc.) os três que considera terem melhor funcionado para seu trabalho como ator. 

Descreva os três, explicitando sobre cada um, como e por que funcionaram melhor.  

JS: 1 – O jogo do foco; nesse exercício em que o ator compete com mais dois atores pela atenção do 

público, ele tem que estar atento (à plateia, ao competidor e a si próprio). Tem que perceber as 

características do público e agir de acordo para alcançar o resultado que é estar em foco. Pra mim, 

funcionou bem porque é muita coisa a ser pensada e uma necessidade de ação imediata, a 

espontaneidade, o improviso fluem. 

2 – O jogo tradutor-palestrante; esse é bem difícil, senti dificuldade, mas achei maravilhoso. É preciso 

jogar e manter o estado de jogo, aproveitar os elementos que a outra pessoa te dá e devolver para 

plateia a seu modo, evidenciando o perfil de cada ator. É muito bom para o treinamento porque 

articula muitas técnicas, como o olhar, o jogo, a percepção do público, o improviso. Tem que haver 

sintonia entre os jogadores.  

3 – O exercício do olhar com nariz; o ator entra em cena e se coloca de frente para o público que batia 

palmas. Ele tem que olhar para os olhos de cada pessoa, um por um e não fazer nada. Difícil. Muito de 

si mesmo se evidencia quando nos expomos. Mas o interessante é que quando o ator está num estado 

de receptividade muitas coisas acontecem. Entrei parecendo uma estátua de gelo, suando frio, sem 

graça, toda travada. Fui olhando um por um e quando chegou em Luiz, parece que eu já não tinha mais 

como resistir à energia que vinha das pessoas. Meu estado se alterou. O corpo ficou mais leve e o 

desconforto diminuiu. Eu refleti o que ele estava me comunicando, ou deixei-me afetar por ele. Mas 

depois, não consegui manter o estado e tudo se fechou novamente. 

 

8. Avaliando sua experiência total em nossos encontros enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou nas cenas, para seu trabalho como ator.   

JS: 1- A relação com o outro; 

2- O contato consigo mesmo; 

3- A consciência emocional e física; 

4- O entrosamento coletivo; 

5- A espontaneidade.  

 

9. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando por que foram marcantes. 

JS: 1 - A saída na rua, com todos caracterizados; foi marcante porque nós tivemos que lidar com um 

público imprevisível, fazer com que as pessoas comprassem o jogo, a brincadeira. Num espaço aberto, 

onde é mais difícil concentrar energia e onde se sofre muitas intervenções que podem prejudicar a 

concentração. Eu pude colocar em prática o que estávamos desenvolvendo, como a percepção do que 

está funcionando ou não na atuação, até que ponto eu poderia avançar na brincadeira. 

2 – O exercício do crucifixo; nesse dia eu estava cheia de lutas internas na oficina. Estava tentando 

organizar minha vida e não podia faltar a oficina, ficava com sensação de não estar dando conta e nem 

valorizando as coisas importantes. O exercício era o que estava acontecendo comigo. Eu lutando 
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contra todos e tudo pra me salvar. Fiquei muito abalada, porque por mais que se lute o fim é a 

crucificação. Mas o importante é a luta. Foi marcante, evoca sentimentos primitivos.  

3 – O exercício de escrever uma carta para o pai. Nesse exercício cheguei a um ponto em que não 

poderia escapar e teria que enfrentar as inquietações internas em relação ao meu pai. Foi doloroso 

escrever as coisas que eu realmente sentia, o desprezo, a falta. Parecia que por estarem escritas eram 

mais verdadeiras. Mas entendo que precisávamos mergulhar fundo no universo do texto, experimentar 

os pontos de reflexão trazidos por Kafka. 

 

10. Para descrever: 

Eu antes dos encontros:  

JS: Eu fui para a oficina morrendo de medo, porque sabia que ia tocar em pontos doloridos de mim 

mesma por causa do texto. Quase desisti. Minha vida estava virada de cabeça pra baixo, muitas 

urgências e necessidades me incomodando, me desnorteando. Estava destruída emocionalmente. Eu 

sabia, no entanto, que seria uma oficina extremamente enriquecedora para o teatro e para minha vida 

pessoal. Fui com sede de aprender e com muito cuidado. 

Eu durante os encontros: 

JS: Durante a oficina achei que não ia conseguir terminá-la. Me poupei muitas vezes. Eu só queria que 

tudo na minha vida se acalmasse e na oficina eu não podia ficar calma. Foi difícil manter a 

concentração, foi difícil estar presente. Travei lutas muitas vezes, comigo mesma, com o dia a dia, 

com as outras responsabilidades. Cansei meu corpo, meu espírito e um dia, depois do exercício do 

crucifixo, eu desabei. Esse exercício foi a materialização de tudo que eu estava vivendo. Eu estava 

lutando contra forças incompreensíveis e naturais. Mas fiz o que pude com a sensação de que poderia 

fazer mais. Me senti exausta muitas vezes. Duvidei do que eu estava fazendo, cuidei de mim e dos 

outros com o resto de energia que eu ainda tinha. Tentei absorver o máximo, tive que quebrar muitas 

defesas, arriscar, insistir. A responsabilidade com os outros que também faziam a oficina, a vontade de 

aprender, o medo de perder a oportunidade me sustentaram muitas vezes. Os exercícios de grupo e o 

compromisso que tínhamos uns com os outros foi fundamental e crescia a cada encontro. A oficina 

pedia entrega e eu estava fragilizada para isso, ainda assim não tive opção e fui. Quebrei meus limites. 

Falhei algumas vezes, mas me dei esse direito, ou enlouqueceria, sem exagero. Mas fui percebendo 

como o que era vivenciado na oficina poderia me ajudar. Os exercícios de sensibilização eram afagos 

na minha alma. E para receber eu tinha que oferecer algo também. A oficina foi intensa. 

Eu depois da finalização dos encontros: 

JS: Depois que os encontros acabaram fiquei com sensação de um crescimento pessoal adquirido num 

período muito curto. Tive a impressão que aprendi coisas que outras pessoas levam muito mais tempo 

para aprender. Hoje quando vou pensar em algo para fazer no teatro já lembro intuitivamente dos 

princípios trabalhados na oficina que podem ajudar. E para cada necessidade cênica lembro-me de 

algo trabalhado na oficina. Não tenho dúvidas de que nos foi oferecido muito material de trabalho. 

Desenvolvemos técnica, mas nos colocamos como pessoas diante dela e não como máquinas. 

Conhecer a si próprio e o seu corpo é fundamental. Não acredito que se tenha um conhecimento exato 

de si, mas a busca dele é fundamental. Aprendi isso. Conversando com os meninos chegamos à 

conclusão de como nossas relações também mudaram. Estamos muito mais próximos, mais 

compreensivos uns com os ouros, mais solidários. O resultado foi maravilhoso, toca a todos no fundo. 

Fiquei aliviada e com a sensação de ter escapado de um sufoco com vida! Porque a oficina é difícil, 

precisa de entrega. O pensamento é solicitado, mas o sentimento também, eu ficava oscilando entre 

um e outro e confesso que isso desgasta. Foi muito bom olhar para cada um, na sua diferença, na sua 

maneira de ser e estar. Respeitar, tolerar, ajudar, cuidar e se entregar à vida, dentro e fora do teatro. 

 

Questionário por PEDRO HENRIQUE 

1. Na sua prática de ator, como você acessa seu mundo interno, pessoal e subjetivo?   

PH: Normalmente eu inicio com um alongamento corporal, seguido por um aquecimento e um 

período de concentração. Sempre em períodos que antecedem ensaios ou espetáculos costumo não sair 

para “noitadas”, não faço ingestão de bebidas alcoólicas e nem me alimento de comidas pesadas. Esse 

ritual é parte de um pensamento de que o ator precisa estar com voz e corpo “disponíveis” para a cena.  
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2. Como esse mundo interno se conecta com o mundo externo? 

PH: Através da forma com que estabeleço as relações com o espaço, as pessoas e os objetos. Quando 

estou nesse “estado” de pré-cena elas são completamente diferentes das relações que estabeleceria com 

o espaço, as pessoas e os objetos cotidianamente. São mais pulsantes e verdadeiras. Tem mais 

intensidade, mais cuidado. 

 

3. Durante nossos encontros você considera que o aspecto subjetivo da sua experiência foi 

solicitado e exposto durante os exercícios ou cenas? Sim ou não? Escolha três momentos para 

exemplificar, descrever e justificar sua resposta.   

PH: Sim. Hoje meu processo de “pré-cena” foi completamente modificado: antes ele era intuitivo e 

agora é completamente consciente (aqui falo de estar ciente de como esse processo é vital ao meu 

treinamento de ator). Os três momentos que deixam isso claro para mim são: a Meditação, a Dança 

Pessoal e Olhar com o Nariz, pela necessidade de total conexão que os exercícios exigem. É notório 

que para conseguir resultados satisfatórios precisei aprender como acessar e canalizar todas as 

possibilidades e potencialidades do meu eu cotidiano e colocar estes elementos todos à inteira 

disposição da cena. 

 

4. Dentre os exercícios realizados para sensibilização (tipo: cinco sentidos, cama elástica, 

exercício do tronco, massagem, etc.) escolha e cite três dos que mais funcionaram para você 

como trabalho de ator, explicitando o porquê de cada escolha. 

PH: Cinco Sentidos – Esse exercício exigiu de mim uma entrega extremamente maior da que eu 

achava que já possuía. Percebi através deste exercício o quanto é doloroso e ao mesmo tempo 

gratificante este processo de ultrapassar os limites que você mesmo se impõe no dia a dia.  

Massagem – Através da massagem pude perceber a importância de se deixar tocar, além de tocar. De 

estar aberto para receber o que o outro tem pra te dar.  

Tronco – Esse processo de interação e de relação com o outro me mostra a dimensão do quanto é 

importante estar junto, o quanto a troca é essencial. O quanto é importante ouvir, sentir, falar e se 

deixar sentir. Mostra ainda o quanto o individual é vital quando se põe a serviço do coletivo. 

 

5. Você considera a meditação uma técnica que contribui para o trabalho do ator? Por quê? 

PH: Sim. No momento da meditação você consegue se por em contato com sua respiração, seus 

batimentos cardíacos ao mesmo tempo em que se conecta com esse mundo interno você consegue não 

se “modificar” pelos “ruídos” (interferências negativas) externos. 

 

6. A Dança Pessoal colaborou para seu trabalho de ator?  Se sim ou não, justifique descrevendo 

como e por que. 

PH: Sim. Já tinha algumas experiências com dança pessoal antes e sei o quanto ela é valiosa para a 

preparação do ator. Minha maior dificuldade na dança pessoal às vezes é me policiar demais para não 

mecanizar a ação, em contrapartida a dedicação em não mecanizar acaba influindo no processo de se 

desprender e deixar o corpo dançar. Mas não é sempre que isso acontece. Normalmente consigo me 

soltar após os primeiros minutos e consigo resultados satisfatórios na medida em que o tempo e o 

exercício avançam. 

 

7. Escolha entre os exercícios realizados provenientes da técnica do clown (tipo: exercício do 

olhar com nariz, cárcere, jogo do foco, jogo da risada, jogo tradutor-palestrante, jogo da 

cadeira, etc.) os três que considera terem melhor funcionado para seu trabalho como ator. 

Descreva os três, explicitando sobre cada um, como e por que funcionaram melhor. 

PH: Olhar com o Nariz – Pela “quebra” do meu eu cotidiano. Pelo quanto o exercício consegue te 

desarmar. Colocar-se vulnerável frente a outros, mostrar suas fraquezas, deixar as pessoas te verem e 

poder sentir o que isso provoca nelas é forte, mexe com você. 

Tradutor/Palestrante – É um dos exercícios que mais gosto, apesar de nunca conseguir me sair muito 

bem como palestrante. Como tradutor sinto-me mais à vontade para jogar. Talvez porque como 

palestrante eu fique me policiando para não mecanizar e nem mandar no jogo. Como no tradutor o 

jogo inicia com o outro, me desarmo mais e consigo me divertir jogando com o que o outro propõe. 
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8. Avaliando sua experiência total em nossos encontros enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou nas cenas, para seu trabalho como ator.   

 PH: O estabelecer relação com o outro, espaço e objetos. O estado de Jogo. A conexão com seu eu. A 

concentração. O sentimento de verdade. 

 

9. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando por que foram marcantes. 

PH: Durante o exercício dos cinco sentidos, o momento de lamber o outro, após um dia de exercícios, 

exigiu uma entrega imediata e total. Não que tenha havido anseio, mas confesso que no momento em 

que se propôs o exercício, por um momento pensei “por mais que eu tenha intimidade com alguém eu 

nunca lambi o rosto, os olhos, nariz, orelhas dessa pessoa e ou precisar fazer isso?” A resposta veio de 

imediato: Para ser ator eu preciso me conhecer, preciso saber do que sou capaz de fazer ou não... 

Então vamos lá! E confesso que foi uma das experiências mais contundentes ao longo do meu 

processo de formação como ator, mesmo além da sua oficina. 

O processo de exercício que resultou na cena da opressão do Pai sobre o(s) filho(os)... Lembro que 

partimos de um exercício muito descontraído de “arrancar o rabo” um do outro e o exercício 

naturalmente foi se transformando e ganhando força de cena. Formou-se um coro e para minha 

surpresa fui “assumindo” pela sua observação e posteriores indicações o papel de pai, enquanto o coro 

assumia a figura de filho. Me emociono ao lembrar o quanto aquele momento foi visceral, o quanto 

“agíamos inconscientes” (entregues à cena). Lembro do momento em que o pai pisou os filhos pelas 

primeira vez... O quanto a imagem e os sentimentos envolvidos naquela cena foram avassaladores para 

nós jovens atores envolvidos. O quanto os corpos e as mentes pulsavam energia... No fim da cena sai 

transformado... As lágrimas que derramava sem parar, me deram outra dimensão de mim, de relação 

pai x filho, de mundo. 

Outro momento muito marcante foram as duas últimas apresentações do Carta ao pai: A penúltima da 

UFPE, com meu pai doente de câncer e em estado terminal. E a última no TEA, 10 dias após a morte 

do meu pai. Na apresentação da UFPE Mari e o elenco estavam cientes do quanto esse período estava 

sendo difícil pra mim e ao mesmo tempo me proporcionaram a opção de fazer ou não o espetáculo. O 

Pedro homem não tinha forças e nem estrutura de suportar um espetáculo que mexia tão 

profundamente em emoções tão presentes... Mas o Pedro Ator (o Pedro que se modificou durantes as 

oficinas) me mostrava que eu devia ir, que sim eu era capaz de ir além. Foi bem difícil no dia 

conseguir estabelecer relações com os outros antes do início do espetáculo. Já que estava me 

reservando para o espetáculo. 

 No segundo momento já após a morte do meu pai, também tive a opção de fazer ou não o espetáculo. 

Mas precisava, por mim, por meu pai, por Mari, pelo elenco e pelo público. Precisava mais uma vez 

me por em estado de jogo, precisava mais uma vez por em prática o que sua oficina me ensinou: 

respirar, não me julgar, perceber os pensamentos e deixa-los passar, sem modificar ou sem deixar que 

eles interferissem negativamente no trabalho. Confesso que o momento mais difícil foi o momento da 

meditação. O momento de: será que eu aguento? Enfim... Após o espetáculo mais uma vez, e devo isso 

a Mari e a meus colegas de cena, eu saí do Teatro mais homem... Mais vivo...  

 

10. Para descrever: 

Eu antes dos encontros:  

PH: Receoso, Ansioso... 

Eu durante os encontros:  

PH: Ansioso, Cansado, Feliz e Curioso. 

Eu depois da finalização dos encontros:  

PH: Tranquilo, feliz e mais homem, ainda mais certo de que o teatro é a melhor ferramenta de 

autoconhecimento, de descobertas. Do quanto o Eu Ator precisa ser lapidado, construído e 

reconstruído a cada dia. 

 

Questionário por PIERRE TENÓRIO 
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1. Na sua prática de ator, como você acessa seu mundo interno, pessoal e subjetivo?  

PT: Desde os exercícios, oficinas, até o palco, para mim, é um acesso “inconsciente”. Que nem 

sempre é percebido ou entendido. Mas que se torna “exposto” dependendo da entrega do momento, 

estado de espírito, humor e até profissionalismo (de repente), influencia no acesso e compreensão do 

mesmo. Os outros indivíduos também influenciam nesse acesso, pois muitas coisas partem do outro. 

 

2. Como esse mundo interno se conecta com o mundo externo? 

PT: A partir do comportamento, já que qualquer ação pode ser considerada como conexão ou não. 

Através do pensamento, observação e percepção da paisagem e das pessoas. 

 

3. Durante nossos encontros você considera que o aspecto subjetivo da sua experiência foi 

solicitado e exposto durante os exercícios ou cenas? Sim ou não? Escolha três momentos para 

exemplificar, descrever e justificar sua resposta.   

PT: Sim, partitura corporal, pinturas, momento do coro e o pai. (bônus- olhar com nariz) 

 

4. Dentre os exercícios realizados para sensibilização (tipo: cinco sentidos, cama elástica, 

exercício do tronco, massagem, etc.) escolha e cite três dos que mais funcionaram para você 

como trabalho de ator, explicitando o porquê de cada escolha. 

PT: Eu não consigo lembrar de todos os exercícios citados. Mas os cinco sentidos é além de 

inesquecível, desafiador e deve ter surtido efeito. (risos)  

 

5. Você considera a meditação uma técnica que contribui para o trabalho do ator? Por quê?   

PT: Sim, porque o ator precisa de concentração em cena, e a meditação trabalha justamente esse lado. 

 

6. A Dança Pessoal colaborou para seu trabalho de ator?  Se sim ou não, justifique descrevendo 

como e por que. 

PT: Sim, porque quando você deixa seu corpo falar, você experimenta novas possibilidades do seu 

corpo, então facilita na criação de personagens e até na entrega em palco. 

 

7. Escolha entre os exercícios realizados provenientes da técnica do clown (tipo: exercício do 

olhar com nariz, cárcere, jogo do foco, jogo da risada, jogo tradutor-palestrante, jogo da 

cadeira, etc.) os três que considera terem melhor funcionado para seu trabalho como ator. 

Descreva os três, explicitando sobre cada um, como e por que funcionaram melhor. 

PT: Jogo da Cadeira: exercita a ação e criatividade. 

Jogo Tradutor e Palestrante: exercita o improviso e percepção do outro. 

Exercício do olhar com o nariz: exercita a interação com o público e a visão de si próprio.  

    

8. Avaliando sua experiência total em nossos encontros enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou nas cenas, para seu trabalho como ator.   

PT: Exercício do olhar, dança pessoal, cinco sentidos, jogos teatrais, partituras corporais. 

 

9. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando por que foram marcantes. 

PT: Primeiro contato, no olhar onde você olhou cada um e depois nos olhamos. 

Criação do personagem e laboratório na rua. 

O exercício das pinturas 

(bônus – A carta ao nosso pai) 

 

10. Para descrever: 

Eu antes dos encontros:  

PT: um ator. 

Eu durante os encontros:  

PT: um ator em busca . 

Eu depois da finalização dos encontros:  

PT: um ator e ser humano melhor. 
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ANEXO B 

 

Questionários E Depoimentos de A Singularidade do Ator, o Rei Lear e o Clown: 

Processos de Subjetivação na Criação Cênica 

 

Questionário por ADILSON DI CARVALHO 

1. Na sua prática de ator, como você acessa seu mundo interno, pessoal e subjetivo?  

AC: Através de exercícios físicos e de concentração, que me deixam desperto e abrem ESPAÇO para 

que eu possa acessar emoções e sensações que os exercícios possibilitam. 

 

2. Como esse mundo interno se conecta com o mundo externo? 

AC: No momento em que estou sensibilizado pelos exercícios, percebo uma reação que se dá no 

corpo, que é gerada por sensações e emoções ao longo do trabalho, o invisível se torna visível através 

do corpo. 

 

3. Durante nossos encontros você considera que o aspecto subjetivo da sua experiência foi 

solicitado e exposto durante os exercícios ou cenas? Sim ou não? Escolha três momentos para 

exemplificar, descrever e justificar sua resposta.  

 AC: Sim.  Os momentos dos jogos, no caso do palestrante e tradutor, por exemplo, a subjetividade é 

importante para dar uma dinâmica diferente da obviedade que é convencional e que deixa o jogo com 

poucas possibilidades de acontecer. Quando acessamos os subjetivos tanto para realizar movimentos e 

sons que não nos são habituais e também quando precisamos da um novo significado ao que está 

sendo feito no caso do tradutor.  

No caso da dança pessoal é importante sair dos esquemas corporais habituais, pude encontrar em 

momentos quando estava em movimentos que eram gerados a partir do subjetivo, experiências 

significativas que guardei.  

No exercício do nariz quando pensamentos prévios e os clichês que carregamos são descartados é 

possível buscar na subjetividade sua do outro e do instante que se vive, material para que a relação 

aconteça. 

 

4. Dentre os exercícios realizados para sensibilização (tipo: 5 sentidos, cama elástica, tronco, 

massagem, etc.) escolha e cite três dos que mais funcionaram para você como trabalho de ator, 

explicitando o porque de cada escolha. 

AC: Na cama elástica pude experimentar a sensação do risco, de se jogar em direção ao desconhecido 

até então. A confiança no outro, vencer o obstáculo do aparente medo foram alguns dos aspectos 

experimentados que devem está presente no trabalho do ator.  

O exercício do troco foi muito importante pra mim, pois consegui perceber uma energia que emana do 

outro. Quando tive o sentido da visão retirado, conseguir ver com a pele, o ouvido e o olfato, estes 

sentidos ficam mais aguçados e trabalhei outros campos de percepção e também nos momentos de 

massagens que é um momento de troca de energia e cuidado com os companheiros de trabalho. 

 

5. Você considera a meditação uma técnica que contribui para o trabalho do ator? Por quê? 

AC: Sim. Através dela consegui entra em sintonia comigo mesmo, o que me deixa pronto e 

concentrado para estar presente em cena, onde a mente e o espírito precisam estar bem preparados 

param enfrentar o palco. 

 

6. A dança pessoal colaborou para seu trabalho de ator?  Se sim ou não, justifique descrevendo 

como e por que. 

AC: Sim. Foi um dos exercícios que mais consegui colocar em prática depois do curso. Criar 

movimentos que surgissem a partir das orientações que me foram dadas e perceber as variações e 

transformações do corpo pelos comandos (leve, denso, grande, pequeno etc.) ajudou muito no meu 



191 

 

trabalho como ator, me possibilitou criar partituras físicas de personagens com mais consciência 

corporal. 

 

7. Escolha entre os exercícios realizados provenientes da técnica do clown (tipo: exercício do 

olhar com nariz, cárcere, jogo do foco, jogo da risada, jogo tradutor-palestrante, jogo da 

cadeira, etc.) os três que considera terem melhor funcionado para seu trabalho como ator. 

Descreva os três, explicitando sobre cada um, como e porque funcionaram melhor.  

AC: O exercício do cárcere sem dúvida foi o que mais mexeu comigo... foi onde questões de 

interpretação e de personalidade puderam vir à tona. Me fez refletir sobre muitas questões que 

envolvem o estar no palco. 

O do nariz me mostrou como reagimos quando colocamos um nariz de palhaço e o que fazemos 

quando queremos ganhar o outro, deixar de lado os clichês e aproveitar o que o momento oferece esse 

é um dos proveitos que tiro do exercício para o meu trabalho. 

O jogo do foco foi outro que marcou durante o processo, “disputar” a atenção do público e fazer isso 

de diferentes maneiras, aproveitando para jogar com as armas que se tem e fazer delas o objeto de foco 

para quem ver. Todos os jogos e exercícios me despertaram diferentes possibilidades para um 

treinamento onde eu possa buscar exercitar a minha formação. 

 

8. Avaliando sua experiência total em nossos encontros enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou nas cenas, para seu trabalho como ator.   

AC: Verdade no que está sendo feito. 

Treino diário  

Perceber o outro  

Aproveitar o momento 

Sair da zona de conforto 

Buscar no corpo o universo interior (subjetividade). 

 

9. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando porque foram marcantes. 

AC: No exercício do cárcere pude ter um encontro comigo. O que me fez refletir algumas atitudes, me 

possibilitando um crescimento profissional, pessoal e espiritual. 

A dança pessoal nas diversas vezes que foram feitas e principalmente quando criamos a nossa partitura 

corporal. 

Todas as vezes que fui além do meu limite e descobri que podia me entregar mais do que pensava.  

A diversas vezes que olhei nos olhos dos colegas buscando uma relação entre dois seres. 

 

10) Para descrever: 

Eu antes dos encontros: 

AC: Um ator que tinha muitos preconceitos com o clown, por não conhecer de verdade a técnica e a 

ver sendo utilizada para fins não muito significativos para mim. Cheio de expectativas para mais um 

curso que me fizesse exercitar o fazer teatral. 

Eu durante os encontros: 

AC: Procurando entender os exercícios e jogos e as suas finalidades para o meu trabalho. Até 

fazermos as cenas do rei Lear tudo ainda estava muito confuso na minha cabeça, pois a minha ânsia 

por uma linha de trabalho clara ainda era latente, mas me entreguei de corpo e alma durante o processo 

e busquei usufruir de todos os momentos em grupo e individuais. Após deixarmos de lado o rei Lear e 

intensificar o trabalho físico comecei a perceber o que de fato estava sendo proposto.   

Eu depois da finalização dos encontros: 

AC: Um ator inquieto, que quer treinar mais e mais, buscar sempre tudo o que me possa fazer ser o 

mais verdadeiro e visceral durante uma vida dedicada à arte, cheio de vontades, medos e desejos. Que 

eu possa estar inteiro em cena. Ter autonomia para criar e treinar, treinar e treinar mais um pouco! 

 

Questionário por CYDHA SILVA 
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1. Na sua prática de ator, como você acessa seu mundo interno, pessoal e subjetivo?   

CS: Por meio da música. Sempre fui estimulada a transpor para a música minhas sensações e 

sentimentos adquiridos em certos momentos da minha vida. Dessa forma uso minha subjetividade e 

vivências pessoais para compor músicas específicas para aquele momento e assim edifico meu mundo 

interno. E diante da necessidade de acessar esse mundo, canto, ouço ou leio minhas canções e revivo 

tais sensações e sentimentos sempre com uma emoção nova. Por mais que eu saiba como acessar meu 

mundo interno, sei que cada acesso será efetuado de forma única e os resultados conquistados de 

forma inesperados. Esse acesso também precisa ser treinado, não para ser padronizado, mas para 

atualizar o caminho e buscar outras formas para se chegar onde deseja. A música sempre foi como um 

impulso externo que me ajuda a conhecer o meu interno e consigo comunicar o que quero ou o que é 

preciso.  

 

2. Como esse mundo interno se conecta com o mundo externo? 

CS: O meu mundo interno é composto por tantas sensações, sentimentos, etc. Sendo que a necessidade 

de obter resposta é o principal estímulo para iniciar uma relação entre mundo interno e externo. O 

mundo interno divulga sensações para o externo e é por meio dessa analogia que as respostas são 

encontradas. Não digo que é no mundo externo que posso encontrar minhas respostas, mas é por meio 

de sua relação com o interno é que as encontro.  

 

3. Durante nossos encontros você considera que o aspecto subjetivo da sua experiência foi 

solicitado e exposto durante os exercícios ou cenas? Sim ou não? Escolha três momentos para 

exemplificar, descrever e justificar sua resposta.   

CS: Sim. 

O primeiro foi inicialmente o mais marcante. O momento do exercício do “Nariz” me deixou diante de 

uma avalanche de sentimentos e sensações que me deixava desprovida de meios de escape que eu 

poderia usar para fugir da exposição do meu “Eu” diante dos outros. A necessidade de manter relação 

se transformou no instante em que sem falas, apenas com o olhar do outro se podia encontrar conforto, 

explicação ou apenas companhia para todo aquele momento. Esse exercício trouxe à tona uma 

vivência muito subjetiva de minhas sensações ao longo daquele momento, e por meio delas acessar 

meu mundo interno de uma maneira nunca feita antes. 

Outro momento marcante foi quando foi delegada a mim e a outros colegas a função de crucificar 

Morse no exercício que veio depois da sua cena da graça. Todo desespero, raiva e tristeza 

demonstrado por Morse durante sua luta em busca da liberdade, deu para o seu trabalho do ator a 

exposição de sentimento que tanto buscamos. Quando Morse refez a sua cena da graça conseguiu 

comunicar e me fazer sentir o mesmo desespero, raiva, tristeza, inquietude, revolta e inconformismo 

que a personagem da cena pedia. Mesmo de costas para ele consegui estabelecer reação com os seus 

sentimentos em cena, e diante disso abordei sensações e ideais subjetivos que só acrescentaram 

sentimentos e reações para aquele momento. 

E por fim, outro momento marcante foi quando no exercício do “O Cárcere” já tinha esgotado minhas 

ideias de proporcionar risos para o grupo, e fiquei diante de uma música que sempre marcou muito a 

minha vida: “Coração Pirata”. E sempre escutei essa música quando estava em busca de respostas, e 

naquele momento eu procurava respostas para aquela sensação de desconforto, medo, emoção e busca. 

Durante e depois do exercício fiquei por dias diante de minhas sensações pessoais referente a tudo em 

mim e assim como no exercício do “Nariz” fiquei algum tempo com sentimentos, reações, respostas e 

perguntas que a todo o momento eu resolvia, eu explorava e no fim me transformava e me levava a 

lugares nunca antes visitados interiormente por mim. No fim desse exercício notei os tipos de cárceres 

que tenho em minha vida e como era necessário ser livre deles. 

 

4. Dentre os exercícios realizados para sensibilização (tipo: 5 sentidos, cama elástica, tronco, 

massagem, etc.) escolha e cite três dos que mais funcionaram para você como trabalho de ator, 

explicitando o porque de cada escolha. 

CS: O exercício “5 Sentidos” fez eu deixar de lado qualquer tipo de pudor que distancia o homem de 

uma relação aberta com o outro. Estive diante da possibilidade de conhecer o outro além de uma 

aparência estabelecida, mas tive a oportunidade de conhecer o outro por meio de um caminho até 

então desconhecido em minha prática de atriz. Somos naturalmente movidos por instintos: visão, 
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olfato, audição e tato; sendo que nos agarramos em padrões estabelecidos pela nossa visão e 

preconceitos. Esse exercício deixou claro para minha prática de atriz, que somos mais que corpo 

físico, somos mundos carregados de emoções e guardados dentro de corpo físico, e sendo assim 

precisamos rejeitar como verdade absoluta estabelecida por conceitos promovidos por nossos próprios 

preconceitos.  

No exercício “Giro Humano” quando estava no centro do círculo e me joguei nos braços de todos que 

formavam o círculo estive diante de um momento novo até então, no qual o importante era me livrar 

de travas e medos próprios para me deixar ser tocada e amparada por outros. E no teatro isso é 

totalmente necessário, devemos sim ser abertos para deixar-se ser tocado, conhecido e ouvido por 

outros, para que só assim seja construída uma arte amplamente social, ou seja, uma arte feita, mantida, 

divulgada e expressada por meio das relações humanas. 

No exercício “A venda” quando estava vendada, sem noção de espaço e tendo que correr para tentar 

ultrapassar meus colegas que estavam aguardando para me segurar, fiquei desprovida de coragem para 

correr e chegar em meu objetivo. Hora por medo de me machucar, de machucar meus colegas, mas 

principalmente por medo de estar colocando minha segurança na mão do outro. Depois desse exercício 

notei o quanto a confiança é necessária em meu trabalho, e por mais que tenha discurso sobre a 

mesma, conquista-la ainda não é nada fácil e tive a prova disso nesse dia. No entanto, mesmo diante 

da dificuldade de estabelecer uma relação de confiança em cena, obter segurança e confiança do 

colega no palco e ao longo das atividades profissionais é necessário para se chegar a um produto final 

qualitativo. Mas notei também que para confiar no outro é preciso estar livre de medos, inseguranças e 

desconfianças pessoais para se deixar ser ajudado ou sustentado pelo outro. 

 

5. Você considera a meditação uma técnica que contribui para o trabalho do ator? Por quê? 

CS: Sim. 

É uma forma de concentrar a atenção em nós. Deixando de lado a agitação do mundo externo e a 

inquietude do interno, é por meio da meditação que conseguimos equilibrar nossos conflitos 

momentâneos e acessar a nossa capacidade de conhecimento referente ao nosso “Eu”. A respiração é o 

motor do ator em cena e em sua vida, sendo assim é por meio da meditação que consigo atingir meu 

ponto de equilíbrio sempre que preciso. Mas confesso que ainda é um assunto que domino pouco os 

seus conceitos, ideias e métodos por só há pouco tempo ter tido a oportunidade de começar a praticar 

meditação.  

 

6. A dança pessoal colaborou para seu trabalho de ator?  Se sim ou não, justifique descrevendo 

como e por que. 

CS: Sim. 

Por meio da “Dança Pessoal” fui capaz de acessar de forma subjetiva minhas sensações no meu corpo 

emocional e físico. Sempre que faço a “Dança Pessoal” consigo dialogar mente e corpo de forma que 

não conseguia antes da prática desse exercício. Foi a partir desse exercício que descobri outros meios 

de adicionar possibilidades em repertório corporal e emocional enquanto pessoa e ator. Efetivei ainda 

mais o poder do meu mundo interno, ficou concreto o quanto a música é um estímulo externo e o que 

movimento, tudo em nós são os estímulos internos. Depois que conheci a “Dança Pessoal” não vejo 

mais como antes a minha relação com a música: sinto que agora consigo frear as influências externas 

quando preciso e colocar mais influências internas em minha música.  

 

7. Escolha entre os exercícios realizados provenientes da técnica do clown (tipo: exercício do 

olhar com nariz, cárcere, jogo do foco, jogo da risada, jogo tradutor-palestrante, jogo da 

cadeira, etc.) os três que considera terem melhor funcionado para seu trabalho como ator. 

Descreva os três, explicitando sobre cada um, como e porque funcionaram melhor. 

CS: O exercício do “Nariz” me deixou diante de um momento de pura sensibilidade e diálogo 

humano. Depois desse exercício notei o quanto ele enriqueceu minha prática de atriz, pois comecei a 

priorizar a ação de estabelecer relação entre meu público para comigo. Conhecer amplamente meus 

colegas de cena, colocar sensibilidade em tudo, mostrar verdade em cena e mostrar um pouco de mim 

também no palco, foram pontos que busquei intensificar em minha prática de atriz. Mas diante de tudo 

isso, esse exercício proporcionou um autoconhecimento de sensações e emoções pessoais muito 

grandes e valiosas para qualquer crescimento da qualidade da minha prática de atriz.  
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O exercício do “Cárcere” foi de grande mudança e transformação de minha postura enquanto atriz e 

pessoa diante de tudo, esse exercício trouxe um autoconhecimento tão amplo e qualificado que me fez 

notar que o teatro precisa do ator completo, aquele que conhece sua técnica na mesma medida que 

conhece ele próprio. O ator precisa saber quem é para ser quem ele quiser no palco. Esse exercício 

mostrou que somos o que descobrimos até aquele momento, e por isso mesmo é que precisamos está 

constantemente procurando descobrir quem realmente somos. 

O jogo “Tradutor do palestrante” trouxe um alerta grande para minha prática de atriz: não adianta 

tentar estabelecer relação com o seu público se você não estabelece relação com seu parceiro de cena. 

O jogo de improviso sempre esteve muito forte em minha prática teatral e vendo esse mesmo jogo 

agora com uma roupagem mais Clown mostrou o quanto precisamos promover analogias no teatro, 

seja para conhecer o outro ou para reconhecer o valor daquele que contribui para a sua criação 

artística. Depois desse exercício fica claro que o teatro é resultado de relações humanas e sendo assim 

precisa ser tratado como um trabalho coletivo e nunca como uma produção individual.  

 

8. Avaliando sua experiência total em nossos encontros enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou nas cenas, para seu trabalho como ator.   

CS: 1. Manter Relação (Estar com o público sempre, dando muito de você para ele e também 

aprendendo a receber deles). 

2. Rejeitar Vícios (O palco é sagrando demais para estar nele e querer levar relações falsas). 

3. Humanização (O teatro é totalmente humano: feito por homens e para homens. Sendo assim 

precisamos de atores sensíveis às relações efetuadas no palco e na plateia).  

4. Mostrar Sentimentos (É preciso se livrar do medo de demonstrar o que se sente em cena, é 

necessário levar para o palco sentimentos reais e ser verdadeiro com o que eventualmente pode ser 

encontrado e não ter medo de mostrá-lo). 

5. Sem medo do ridículo (É preciso se liberar do medo de demonstrar nosso lado ridículo, por que é 

nele que demonstramos com mais facilidade e verdade o nosso verdadeiro EU). 

 

9. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando porque foram marcantes.
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10. Para descrever: 

Eu antes dos encontros: 

CS: Era uma atriz muito técnica e por tanto ouvir dizer que o ator precisava deixar de lado suas 

sensações e emoções quando estivesse no palco porque o importante são as sensações da personagem, 

acabei prendendo sentimentos ao longo do tempo. Depois de certo tempo conheci e comecei a 

trabalhar com a técnica do Clown e revi muito os meus conceitos referentes à técnica do ator de hoje. 

Notei a necessidade de ter no teatro uma comunicação sincera entre ator e plateia, ou melhor, era 

preciso existir uma relação entre público e ator. A mudança na minha forma de encarar o ser atriz 

depois disso tudo me fez querer buscar uma forma de humanizar a arte. E se tem uma fórmula para 

isso: poderia dizer que a técnica do Clown poderia ser um bom começo. Mas estava em busca de mais 

conhecimento referente a essa área e por isso busquei o curso.  

Eu durante os encontros: 

CS: Em uma constante autodescoberta, foi essa minha principal sensação ao longo do curso. Sempre 

depois de cada exercício e momento durante o curso descobria mais sobre o meu “Eu”, aprendendo 

com meus próprios sentimentos e com a exposição deles diante do grupo. Durante o curso notei a 

importância de manter relação entre ator e ator, público e ator e também de mim comigo mesmo. 

Percebi que aprendemos muito com as nossas vivências por que as mesmas são compostas por trocas, 

e por isso mesmo hoje não acredito no teatro que não usa a necessidade de manter relação como meta. 

Eu depois da finalização dos encontros: 

CS: Renovada enquanto pessoa e atriz, foi justamente assim que me senti logo no fim do curso. Fui 

buscar no curso um aprimoramento profissional e acabei aprimorando minha sensibilidade e minhas 

capacidades humanas. Hoje estou certa da importância de humanizar a prática teatral e de que é por 

meio da concretização de construir relação entre público e ator que ela pode ser conquistada. Mas 
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diante de tudo isso foi com a efetivação da importância de que o teatro precisa ser sensível que renovei 

meus conceitos. O teatro é composto de técnica, mas a mesma precisa ser colocada ao lado da 

sensibilidade e humanização, só assim o fazer teatro pode comunicar o que quer ao público de maneira 

aberta e sincera. O discurso no meio artístico defende tanto a importância de dialogar com o público, 

que a prática fica diferente da oratória. Hoje sei que para dialogar com o público é fundamental 

estabelecer relação com o mesmo, às vezes o diálogo pode ocorrer por meio de palavras, gestos ou 

olhares, no entanto sempre terá algo para falar ou ensinar se a relação com o público for feita 

realmente. 

 

Questionário por KEDMA MACÊDO 

1. Na sua prática de ator, como você acessa seu mundo interno, pessoal e subjetivo?  

KM: Há pouco tempo descobri a dança pessoal e estou fascinada, pois descobri pontos, movimentos, 

sons, que meu corpo é capaz de produzir e que nunca foi explorado.  É o exercício que está ajudando a 

entrar em contato com minha subjetividade.  

  

2. Como esse mundo interno se conecta com o mundo externo?
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3. Durante nossos encontros você considera que o aspecto subjetivo da sua experiência foi 

solicitado e exposto durante os exercícios ou cenas? Sim ou não? Escolha três momentos para 

exemplificar, descrever e justificar sua resposta. 

KM: Sim, em dois momentos. 

1. A cena da graça: senti estar totalmente em cena, viva, pulsante, vulnerável para dar e receber do 

publico.  Esse momento me marcou muito, notei a grande diferença de “entrar em cena” de verdade, 

onde o meu olhar, meu corpo, minha mente estavam ligados e totalmente presentes. 

2. O jogo da risada: no inicio, existia certa pressa para tentar de tudo para provocar risadas, depois foi 

angustiante pelo fato de ter tentado tudo, e nada dava certo, no ultimo momento do jogo fiquei 

totalmente vulnerável, era algo que não podia controlar, era profundo, tocante, estava totalmente 

desarmada, não tinha máscaras, ainda tentei controlar a emoção, mas, ela dominou por inteira, teve um 

momento que Marianne perguntou se eu queria falar algo, tinha uma frase que não sai de minha mente 

era “Essa saudade que mata” (lembrei-me da minha infância do colo da minha mãe), essa frase ficou 

presa em minha garganta não conseguia libertá-la, pois não tinha mais forças.    

    

4. Dentre os exercícios realizados para sensibilização (tipo: 5 sentidos, cama elástica, tronco, 

massagem, etc.) escolha e cite três dos que mais funcionaram para você como trabalho de ator, 

explicitando o porque de cada escolha. 

KM: A maioria despertava, mas, o tronco ele foi muito especial, pelo fato de provocar afeto.   Ele ia 

despertando aos poucos, pelo toque, abraço, era muito gostoso, sem preconceitos, era o despertar da 

sensibilidade, de receber e dar, é muito importante para trabalho de ator, passar por estes momentos, 

de cumplicidade, confiança, etc.  

 

5. Você considera a meditação uma técnica que contribui para o trabalho do ator? Por quê? 

KM: No meu caso, não, pelo fato de ser muito imperativa, quando estou parada tenho a necessidade 

de pensar muitas coisas, tenho uma dificuldade de concentração, é mais fácil pra mim fazer um 

alongamento, aquecimento, trabalho de corpo para concentrar.  Se ficar parada, vou lutar para não 

dormir ou pensar qualquer coisa.   

     

6. A dança pessoal colaborou para seu trabalho de ator?  Se sim ou não, justifique descrevendo 

como e por que. 

KM: Sim, tem ajudado a encontrar novas novos movimentos, me desprende do comum ou o que meu 

corpo já estar habituado a fazer.  
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7. Escolha entre os exercícios realizados provenientes da técnica do clown (tipo: exercício do 

olhar com nariz, cárcere, jogo do foco, jogo da risada, jogo tradutor-palestrante, jogo da 

cadeira, etc.) os três que considera terem melhor funcionado para seu trabalho como ator. 

Descreva os três, explicitando sobre cada um, como e porque funcionaram melhor.
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8. Avaliando sua experiência total em nossos encontros enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou nas cenas, para seu trabalho como ator.  

KM: 1. O olhar era um detalhe que passava despercebido, depois dos jogos, exercícios e discussões 

sobre a importância do olhar do ator em cena, despertou em mim a necessidade de trabalha-lo, 

despertá-lo pra cena. 

2. O corpo pulsante, entrar em cena com energia, um corpo vivo. 

3. A cumplicidade do ator com o outro, é quando o ator deixa de ser egoísta em cena e trabalha com 

simplicidade, generosidade, criando uma relação plena com o colega.  

4. Passar verdade no palco, tocar o público, estar aberta para criar relação, respeitar o palco. 

5. Se permitir, não ter medo do ridículo.    

 

9. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando porque foram marcantes. 

KM: 1. A cena da Graça de Morse: Foi incrível ver a transformação da cena depois das 

interferências.  No primeiro momento vi Morse, sem emoção, mecânico, não existia ritmo, depois da 

interferência ocorrida foi tocante, emocionante, ele estava vivo, seu olhar abriu, seu corpo pulsava, 

passava uma verdade nua e crua, vi um Ator no seu auge. 

2. O jogo da risada de Gabi: Esse jogo em minha opinião é bem cruel no bom sentido, ele 

desmascara a pessoa, a deixa sem saída, fica ela ali expostas as emoções que nem sabia que existia 

dentro dela e foi o que aconteceu com Gabi, quando cantou uma música da sua infância. 

 3. Terra de Ninguém: Marcou pelo fato de ter sido, muito frustrante, não ter conseguido fazer aquela 

cena, mas, foi bom para quebrar meu ego, como atriz, mostra que tenho muito que aprender. 

 

10. Para descrever: 

Eu antes dos encontros:  

KM: Não atinava pra detalhes que faz um ator cativar o público e seus colegas de cena. 

Eu durante os encontros: 

KM: Tive momentos de descobertas como abrir o olhar, redescobrir a dança pessoal, ligar o corpo, 

criar relação com os colegas e estar sensível a eles. E tive momentos de frustração, de achar não ser 

capaz, de me questionar o que estou fazendo aqui, foi tudo muito intenso e rico.   

Eu depois da finalização dos encontros: 

KM: Fiquei mais chata, nem tudo agrada, quero ser tocada a cada peça que vejo, quero tocar também 

o público com as minhas peças, estou tentando criar uma relação de cumplicidade, companheirismo, 

homogeneizar com os meus colegas no palco. 

 

Questionário por KIKO GOUVEIA  

1. Na sua prática de ator, como você acessa seu mundo interno, pessoal e subjetivo?   

KG: Procuro memórias, ficar mais à parte do grupo, criar um ambiente onde me sinta com 

privacidade, para poder acessar meu íntimo, minhas vontades, quem eu sou e por onde passei até 

chegar onde estou. Procuro sentir em que aquilo que estou contracenando (texto, luz cenário, ator) na 

hora está afetando o meu íntimo, onde ele está chegando, que lembranças trazem de lá, que 

comparações consigo estabelecer. Dessa forma a relação ganha mais verdade e sentimento. 

 

2. Como esse mundo interno se conecta com o mundo externo? 
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KG: Na contracena, mas o caminho é difícil de dizer, deixando com que o sentimento desse mundo 

interno se contagie com a demanda da cena, mesclando essas duas esferas. 

 

3. Durante nossos encontros você considera que o aspecto subjetivo da sua experiência foi 

solicitado e exposto durante os exercícios ou cenas? Sim ou não? Escolha três momentos para 

exemplificar, descrever e justificar sua resposta. 

KG: Sim ele foi solicitado em dois exercícios, o de quando tínhamos que trazer uma cena para 

mostrar, depois Marianne pediu que refizesse a cena em um círculo rodeado por todos os outros, 

solicitou que assustasse os outros e liberasse o tigre que a cena pedia, foi muito difícil de fazer.  

Esse foi muito parecido com o exercício do Cárcere, onde tínhamos que fazer os outros rirem, também 

estava no centro de um círculo, rodeado por todos. Acredito que o subjetivo foi não só solicitado e 

sim, incisivamente intimado, mas eu não consegui expô-lo, pelo menos é como penso. 

O outro momento foi no exercício do tronco, o subjetivo foi solicitado e acredito que consegui expô-

lo, foi muito bom a troca de energias, o contato físico. Me sentia leve, os sentimentos viam e eu os 

exprimia. 

 

4. Dentre os exercícios realizados para sensibilização (tipo: 5 sentidos, cama elástica, tronco, 

massagem, etc.) escolha e cite três dos que mais funcionaram para você como trabalho de ator, 

explicitando o porque de cada escolha. 

KG: 5 sentidos – por que faz a gente estabelecer um contato de intimidade com o corpo do grupo dos 

atores rápido, quebrando pudores, aproximando, acho isso muito importante para o teatro. Quebra 

estigmas e faz ver nosso corpo e o dos outros sem bloqueios e distanciamentos. São massas iguais na 

sua função e peculiares em suas formas, cheiros, textura, movimentos... 

O Tronco – pelos motivos ditos na pergunta 3. 

  

5. Você considera a meditação uma técnica que contribui para o trabalho do ator? Por quê? 

KG: Acredito sim, mas eu nunca meditei. 

 

6. A dança pessoal colaborou para seu trabalho de ator?  Se sim ou não, justifique descrevendo 

como e por que. 

KG: Sim, por que entro em contato com um combustível dentro de mim, um lugar verdadeiro, visceral 

e com força. Um estado que não consigo explicar, mas que quando estou nele, não estou só me 

movimentando, tem um sentimento, uma energia, e nele há uma mistura de como se às vezes 

controlasse e às vezes ele me levasse. Ainda estou descobrindo esse lugar, mas das vezes que alcancei, 

senti que ele ajuda para uma transcendência, um estado verdadeiro, com força, sensibilidade e 

sentimentos exprimindo-se. 

 

7. Escolha entre os exercícios realizados provenientes da técnica do clown (tipo: exercício do 

olhar com nariz, cárcere, jogo do foco, jogo da risada, jogo tradutor-palestrante, jogo da 

cadeira, etc.) os três que considera terem melhor funcionado para seu trabalho como ator. 

Descreva os três, explicitando sobre cada um, como e porque funcionaram melhor. 

KG: O Palestrante – Onde tínhamos que dar uma palestra de como fazer alguma coisa e tínhamos que 

ir exagerando. Bem, foi bom por que nele me permiti entrar na minha loucura e senti que aí estava 

chamando atenção do público, percebi eles viajando comigo, na cena comigo. Foi muito bom, pois 

revivi que se você esta curtindo o que está fazendo, o público embarca. Além de perceber que foi uma 

coisa simples, mas que chamou o público, então também vi que o como mostrar é que torna 

interessante o ator, que ele não deve racionalizar muito o que deve ou não fazer, tem que se permitir. 

O Cárcere – Foi muito angustiante, não consegui fazê-lo, mas ele me deu uma espécie de reavaliação 

na minha cabeça do que seria atuar, de como atingir o meu subjetivo e expressá-lo. Me deixou em 

crise, e crise são boas. 

 

8. Avaliando sua experiência total em nossos encontros enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou nas cenas, para seu trabalho como ator.   

KG: A busca pela dança pessoal. 

Momentos de prática da exaustão. 
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A procura da subjetividade e sua exploração. 

A condução de Marianne. 

Vivencia com as técnicas de Clown. 

 

9. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando porque foram marcantes. 

KG: Os três citados na questão 3 pelos mesmos motivos apresentados. 

 

10. Para descrever: 

Eu antes dos encontros:  

KG: Acomodado, preguiçoso e negligente. 

Eu durante os encontros:  

KG: Em crise, com questionamentos e me sentia como o robô de lata atrás de seu coração. 

Eu depois da finalização dos encontros:  

KG: O processo não terminou pra mim, ainda não percebo avanços em mim, mas continuo e estou 

querendo melhorar, descobrir e aprender mais. Porém é importante o fato de saber do quanto o 

treinamento é importante para o trabalho do ator, saber que atingir a sua subjetividade para a 

realização da cena é importante, e visualizar nuances de caminhos para o melhoramento do meu 

trabalho, que pretendo investigar e verticalizar neles. 

 

Questionário por MORSE LYRA 

1. Na sua prática de ator, como você acessa seu mundo interno, pessoal e subjetivo?   

ML: Penso que meu mundo interno, pessoal e subjetivo é único; três palavras para designar uma 

mesma realidade, a minha realidade única, afastada de qualquer estereótipo, dissociada da do 

personagem Morse: o meu verdadeiro eu.  

Acesso-a deixando o pensamento correr livre de peias, de censuras conscientes. Isso me leva, na 

maioria das vezes, à minha história, com tudo que ela contém: realizações, frustrações, vitórias, 

derrotas, alegrias, tristezas, risos, choros, amores, desamores, desejos realizados, desejos não 

realizados, ao trajeto de minhas emoções desde os primórdios de minha existência, enfim. 

Leva, também, a fatos passados recentes e a perspectivas futuras próximas na vida, na arte. 

A depender de meu estado de espírito, a depender da necessidade de exprimir-me artisticamente, 

também, essa viagem no tempo vai mais longe ou mais perto.  

    

2. Como esse mundo interno se conecta com o mundo externo? 

ML: Meu mundo interior liga-se ao exterior por meio do personagem Morse, mas por intermédio dos 

cinco sentidos de Morse: audição, visão, olfato, paladar e tato. 

 

3. Durante nossos encontros você considera que o aspecto subjetivo da sua experiência foi 

solicitado e exposto durante os exercícios ou cenas? Sim ou não? Escolha três momentos para 

exemplificar, descrever e justificar sua resposta.   

ML: Alguém já disse, e eu concordo, mais ou menos, o seguinte: “a personagem que aparece em cena 

é a da pessoa do ator em outras circunstâncias”. Assim, durante todos os exercícios e cenas, de um 

modo ou de outro, o meu eu esteve em cena.   

 

4. Dentre os exercícios realizados para sensibilização (tipo: 5 sentidos, cama elástica, tronco, 

massagem, etc.) escolha e cite três dos que mais funcionaram para você como trabalho de ator, 

explicitando o porque de cada escolha. 

ML: Não sei se entendi a pergunta, mas dessa espécie de exercícios, para mim, o que mais funcionou 

foi o dos cinco sentidos, embora, ao que me parece, todos encaminhem o ator num mesmo sentido, ou 

seja, no sentido da comunhão do ator consigo próprio e, sobretudo, com seus colegas; comunhão que 

aumenta a sensibilidade corporal, a confiança entre os colegas, a capacidade de entrega, e de 

desprendimento das limitações impostas pela hipócrita moral burguesa. Fatos, esses, que reforçam 
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uma afirmação que faço com alguma frequência, mas não se criei, ou me chegou de alguma fonte, a de 

que o ator não tem sexo.  

 

5. Você considera a meditação uma técnica que contribui para o trabalho do ator? Por quê? 

ML: Contribui. Como contribui para o desempenho de qualquer atividade que exija concentração 

acurada.  

Durante dois anos e meio, eu participei de dois programas de treinamento, ambos fundamentados na 

Ciência da Ação de Chris Agris e na Psicanálise de Sigmund Freud: “Análise da Prática Profissional” 

e “Análise da Prática da Intervenção”. 

Pois bem, antes de iniciar os seminários, um dos Coordenadores pedia que meditássemos por uns dez 

minutos, com o desiderato de apartar o mundo de fora, do mundo de dentro da sala e, assim, permitir 

uma maior imersão, uma maior concentração, nas tarefas que realizaríamos. 

Penso que com o trabalho do ator acontece a mesma coisa. 

Desse modo, antes dos ensaios, antes das encenações, meditar contribui para a concentração dos atores 

e, em consequência, para o desempenho de cada um e de todos. 

 

6. A dança pessoal colaborou para seu trabalho de ator?  Se sim ou não, justifique descrevendo 

como e por que. 

ML: Sim, na medida em que adquiri uma maior consciência corporal, condição imprescindível para o 

ator assumir o corpo da personagem a ser vivida, por um lado; por outro, diminuiu meu medo do 

ridículo, o que permite, hoje, movimentar-me no espaço de modo mais espontâneo, mais livre, embora 

ainda muito truncado.  

 

7. Escolha entre os exercícios realizados provenientes da técnica do clown (tipo: exercício do 

olhar com nariz, cárcere, jogo do foco, jogo da risada, jogo tradutor-palestrante, jogo da 

cadeira, etc.) os três que considera terem melhor funcionado para seu trabalho como ator. 

Descreva os três, explicitando sobre cada um, como e porque funcionaram melhor. 

ML: Pelo que me recordo, joguei o jogo do olhar com nariz, o do cárcere, o da risada em suas duas 

versões e o do tradutor-palestrante. Posso até ter participado de outros, mas, como cometi o pecado de 

não fazer as anotações devidas ao fim de cada encontro, não recordo. 

Destes, os mais importantes foram, nesta ordem, o do cárcere, o do olhar com nariz e o do tradutor-

palestrante. 

Descrevo-os. 

O jogo do cárcere. 

Há dois grupos de participantes: o dos prisioneiros e o dos carcereiros. Desempenhei as duas funções. 

Arrumam-se algumas cadeiras em circulo. Em cada uma delas se senta um “prisioneiro”, às costas das 

cadeiras se posta um “carcereiro” (houve momentos em que um carcereiro cuidou de dois prisioneiros 

ao mesmo tempo). O objetivo do “prisioneiro” é chegar ao centro do círculo sem que o “carcereiro” o 

toque. Chegando, ao centro do círculo, o prisioneiro sem que o carcereiro o tenha tocado, ele deverá 

comemorar sua “liberdade” de modo convincente para os carcereiros.   Se os carcereiros, a juízo da 

Diretora, validarem a comemoração do “prisioneiro”, inicia-se a segunda parte do jogo. Os 

“carcereiros” e os “prisioneiros” sentam-se nas cadeiras, acrescentando-se alguma ou algumas cadeiras 

para que todos possam se sentar. O “liberto” coloca um nariz de palhaço, vai para o centro do círculo e 

recebe a tarefa de fazer com que os demais participantes riam, podendo fazer tudo que estiver ao seu 

alcance: fazer caretas, mugangas, contar piadas, dançar, cantar, etc.. Os demais participantes, por sua 

vez, não podem, ou não devem, ser cruéis nem benevolentes com o que está no centro do círculo; este 

não pode sair do círculo, nem tocar nos que estão nas cadeiras. 

O do olhar com o nariz. 

Foi o primeiro jogo. Consiste nos participantes se sentarem em cadeiras postas na ribalta, mas voltadas 

para a cena alta, exceto um deles. Este recebe um nariz de palhaço, vai para trás das cortinas, veste um 

dos chapéus que os outros colocaram ali, põe o nariz. Posto o chapéu e o nariz, o participante volta 

para o centro de palco e deve interagir com cada um dos assistentes de per si por meio do “olho no 

olho”, sendo o objetivo, ao que me pareceu, intercambiar emoções, estabelecer relações, enfim. Aliás, 

estabelecer relações está no centro do trabalho do palhaço (Prefiro o termo palhaço, registro. A uma, 

porque, pelo que li, as diferenças entre o palhaço e “clown” são “as mais mínimas possíveis”. A duas, 
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porque sou brasileiro e minha língua é o português do Brasil.) Depois de estabelecer, ou de tentar 

criar, relação com cada um dos companheiros, a um comando da Diretora, o “palhaço” torna a olhar 

para cada um deles, despede-se e sai.  

O do tradutor-palestrante.      

Os participantes se sentam em cadeiras postas na ribalta, mas voltadas para a cena alta, exceto um 

deles. Este vai para trás das cortinas e volta ao centro do palco para proferir uma palestra sobre um 

tema em que ele seja um expert de mentirinha. Palestras sobre, por exemplo, “a natureza do nariz”, “a 

cor das estrelas”, os “malefícios do fumo”, etc. Na medida em que a palestra se desenvolve, o ator vai 

perdendo a “razão”. Quando fica sem ela, a Diretora interrompe, e ele, envergonhadamente, pede 

desculpas e se retira. 

Descritos os jogos, passo a expor minha vivência neles. 

No do cárcere. 

Joguei o jogo do cárcere, tendo desempenhado os dois papeis. Como “carcereiro” participei de 

diversas “partidas”; como “prisioneiro”, do mesmo modo que os demais companheiros, participei de 

uma única partida. No papel de “carcereiro”, procurei concentrar-me o máximo possível, a fim de 

evitar a fuga. Constato que todas as ocorridas decorreram de perdas mínimas de concentração, ou seja, 

desconcentrei-me segundos; segundos que bastaram à fuga do “prisioneiro”. Desempenhar o papel de 

carcereiro pareceu-me, portanto, um ótimo exercício para desenvolver a concentração do ator. 

Recordando minhas atuações depois da minha volta aos palcos, constatei os que os erros cometidos 

durante as apresentações vieram de lapsos de atenção, de relances de devaneios, de perda de 

concentração, enfim. No de prisioneiro, consegui com certa facilidade “fugir”, tendo a minha 

comemoração validada por todos. Fuga empreendida, fuga comemorada. O pior/melhor iria começar, e 

começo. A Diretora entregou-me o “nariz”, vesti-o e comecei. Foi mais ou menos assim. Principiei 

rindo, rindo para cada um dos carcereiros, na certeza de que o riso é contagiante. Depois contei uma 

piada, ninguém achou a menor graça, continuando disse uma poesia de raiz publicada em cordel, cujo 

título é “Bolsa de Mulher”, e que normalmente provoca risos, e nada, em seguida comecei, 

literalmente, a rastejar de um carcereiro para outro, implorando risos, e nada! Na sequência, a 

professora apiedou-se de mim (pensei), e disse que eu cantasse. Ajoelhei-me e comecei a cantar para 

cada um dos participantes uma moda infantil: “O cravo brigou com a rosa/Debaixo de uma sacada/ O 

cravo saiu ferido/ A rosa despedaçada/ O cravo ficou doente/ A rosa foi visitar/ O cravo teve um 

desmaio/ A rosa pôs-se a chorar....”. Os carcereiros sensibilizaram-se, emocionaram-se, alguns, até, 

mas não riram. O processo foi de uma angústia crescente, findando, quando cantava, numa tristeza, 

não digo profunda, mas significativa. Digo que o exercício funcionou, portanto, porque me emocionou 

e emocionou os demais, ou parte deles, verdadeiramente. Registro que fui o segundo a ir para o centro 

da roda. Os colegas ainda não sabiam que podiam caçoar do infeliz do meio, como caçoava a 

professora e como comecei a caçoar dos demais, depois que sai do centro e voltei a posição de 

carcereiro. 

No do olhar. 

Fui o primeiro a jogar o jogo do olhar, com a máscara do palhaço: o nariz vermelho. Pois bem. Fui 

para trás da cortina, vesti um dos chapéus e a máscara; voltei ao centro do palco, olhava para todos e 

era por todos olhados. Para minha surpresa, não me sentia confortável, havia alguma coisa estranha no 

ar. Comecei pelo (a) colega da ponta direita do diretor e vim transferindo meu olhar a para o do lado e, 

assim, sucessivamente, até chegar ao da ponta esquerda. Isso depois de olhar cada dos assistentes 

vagarosamente. Não sabia exatamente o que fazer, pois nada me fora dito. Pensei, na ocasião, que 

deveríamos ter sido orientados antecipadamente sobre que postura adotar. Hoje sei (ou penso que sei) 

que a ideia é, no intercâmbio de olhares, deixar fluir espontaneamente as emoções que brotam no que 

está no centro e nos que estão sentados nas cadeiras em semicírculo, estabelecendo relações, trocas de 

emoções sinceras. Confesso que estava tenso, embora procurasse disfarçar, sentia-me perdido, 

desconfortável mesmo. Ao concluir a troca de olhares, despedi-me dos assistentes apressadamente, 

como se larga-se uma batata quente das mãos. Assim, esse exercício contribuiu para a minha 

consciência de que o palco, tantas vezes frequentados, ainda não é um lugar onde me sinta seguro. No 

entanto, a prática de olhar e de ser olhado, olho no olho, conferiu um “plus” ao meu personagem na 

peça Assombrações do Recife Velho, pois a relação estabelecida entre o personagem Velho do Saco e 

o público, por meio da troca de olhares, tornou-se mais intensa, mais forte. 

No do tradutor-palestrante. 
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Penso que nesse exercício, o meu desempenho foi pífio, pois não consegui convincentemente fazer 

palestra alguma, apesar das tentativas de atalho empreendidas. O que significou para mim, 

definitivamente, que ao teatro só interessa a verdade, sendo essa a grande lição que ficou desse 

exercício.  

 

8. Avaliando sua experiência total em nossos encontros enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou nas cenas, para seu trabalho como ator.   

ML: O preparo da instrutora, a disciplina (o ressaltar a importância da pontualidade), os 

jogos/brincadeiras como etapa preparatória dos jogos/exercícios, os próprios jogos/exercícios 

propostos e o nível de comprometimento dos que estavam nas aulas com vontade de fato de apreender, 

a maioria dos colegas.       

 

9. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando porque foram marcantes. 

ML: O momento mais importante foi o do jogo dos cinco sentidos, sobretudo o do paladar, porque, 

convenhamos, numa sociedade preconceituosa como a nossa, não é fácil lamber uma pessoa com 

quem não se tem intimidade alguma e ser lambido por ela publicamente, o que exige um elevado grau 

de entrega e de comprometimento com o jogo teatral e que, ao mesmo tempo, fortalece a coesão do 

grupo. 

A segunda parte da minha cena da graça que me mostrou de forma clara e inequívoca que é possível 

viver em cena emoções verdadeiras, emoções não representadas, enfim.  

Depois, vem o do tronco, no qual os atores e atrizes, após terem se abraçados dois a dois, juntam-se 

todos formando um único tronco composto pelo entrelaçamento de braços, pernas, cabeças, 

verdadeiros condutores do intercâmbio de emoções que fortalece a cada um isoladamente e ao mesmo 

tempo um tronco único, formado de indivíduos imbuídos de um mesmo propósito.  

 

10. Para descrever: 

Eu antes dos encontros: 

ML: Morse e Morse. 

Eu durante os encontros: 

ML: Morse e Morse em processo... 

Eu depois da finalização dos encontros: 

ML: Morse e Morse, valorizando ainda mais o olhar, o olho no olho entre as pessoas; caminho 

privilegiado para o intercâmbio de emoções... O velho do saco (um dos meus personagens na peça 

Assombrações do Recife Velho) depois do curso adquiriu uma maior consistência, justamente por 

causa de uma melhor desenvoltura dos Morses em olhar e ser olhado... Registro, por oportuno, que o 

tempo de duração do curso e dos encontros foi exíguo para poder propiciar uma transformação mais 

profunda, bastando atentar para o fato de que cada aluno praticou os jogos/exercícios uma única vez, o 

que é, convenhamos, muito pouco. 

No entanto, considero a minha participação no curso um marco divisor em minha trajetória, na medida 

em que permitiu um olhar crítico para trás e abriu um horizonte mais largo e ao mesmo tempo mais 

profundo para frente.  

 

 

Depoimento enviado por LEANDRO REGUEIRA em 28/10/2011. 

É tão engraçado, porque a gente aqui no curso vive num mundo diferente daquele lá de fora. Eu 

percebi isso quando nessa semana fui pro DIG (De Improviso Gang), que é uma roda de improviso 

feita no Hall do CAC (Centro de artes e Comunicação), e aí observei que, quando as pessoas entravam 

em cena quase nunca se olhavam, e quando chegou minha vez meu parceiro de cena não me olhou e 

fiquei o tempo todo pensando: - Ei! Olha pra mim. Por que ele não olha para mim? Que estranho. E foi 

então que percebi que não estava no curso, estava fora, em outro lugar, outra situação, e que ali (fora 

do mundo do curso), era comum as pessoas não se olharem. Achei bastante estranho, pois aprendi a 

olhar e trocar com o parceiro em cena, e foi o que aconteceu quando fiz com Cydha, que também faz 
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parte do curso. O tempo todo eu e ela nos olhávamos e trocávamos, reagíamos ao outro e o jogo 

acontecia. Foi ai que constatei como é importante o olhar, não só dos atores em cena, mas também 

deles com o público, porque chama para o jogo. Outra coisa que também estranhei e ao mesmo tempo 

achei interessante, foi quando fiz dupla com uma garota e o tema sugerido pelo público foi: “BA BE 

BI BO BU”. Eu sugeri que usássemos esse tema como um código entre dois namorados e que no final 

ele a chamaria para ir a um lugar mais “calmo” com o BA BE BI BO BU; foi então que a minha 

parceira olhou para mim e disse: “EU gostei, mas achei pouco, vai ser muito rápido, tem que ter mais 

coisas”. Eu sorri e disse que aquilo era só um esboço e que a na hora nós iríamos nos comunicar e 

desenvolver as paqueras, o jogo, e que só depois usaríamos o tema como desfecho. Pensei que seria 

fácil, mas quando entrei em cena com minha parceira, ela me ignorava completamente, fiquei 

procurando jogar com ela e com o público, mas não estava rolando, ela só me olhou por duas vezes e 

mesmo assim não jogou comigo e foi então que decidi me aproximar e tentar jogar mais de perto, mas 

ainda assim não estava rolando, foi quando, finalmente decidi encerrar o improviso com o 

código/tema. E aí de toda essa experiência eu pude perceber o quanto é difícil ficar só em cena, 

quando seu parceiro não corresponde ao seu jogo e não joga com você e nem com o público; ou até 

mesmo quando não abrimos o olhar, com diz Marianne, quando chapamos alguma ideia e estreitamos 

nossos pontos de vista. Estar com os olhos e o olhar abertos em cena é muito rico para o ator, e pude 

comprovar isso esta semana. 

 

Depoimento enviado por THINA NEVES em 12/10/2011. 

Querida Marianne, 

Há algumas semanas senti falta do grande grupo, pois sempre tem uma parte que está faltando por 

motivos diversos onde também me incluo. Mas percebi na penúltima semana, dia das apresentações do 

Lear, o quanto estava faltando gente. Pensei, todos aqui tem trabalhos com teatro, representar algo 

deveria ser um grande desejo e me pareceu que algo estava acontecendo além de suas justificativas  . 

No exercício do chapéu, em um desses dias ao final da aula onde você precisou falar, e disse que 

“nada havia acontecido”, e que estávamos perdendo tempo. Era verdade! Mas não era proposital. 

Na última aula quando estávamos na corda, percebi os colegas “naturalmente” receosos, eles diziam: 

“Vai Thina na frente”, e quando foi na hora de se arrumar no camarim ouvi comentário: “quem vai ser 

o primeiro? Eu não quero ser avaliado primeiro!” E o outro diz: “eu também não!” Achei tudo isso tão 

estranho!  A gente não paga o curso, temos uma pessoa extremamente capacitada (sinto de verdade), 

responsável, comprometida, que não está recebendo nada de remuneração por estar ali, e que ninguém 

foi obrigado a nada! Por que tanta resistência? 

Na primeira vez que a frase foi dita “NÃO ACONTECEU NADA”, eu entendo o quanto ficamos 

distante de uma construção verdadeira, livre de clichês, mas vi o esforço e angústia em alguns colegas 

que acredito que daqui para frente seja mais complicado se colocarem e emitirem uma opinião, porque 

absolutamente nada acontece, gerando uma frustração muito intensa para você e para nós também!  

Após um segundo momento, quando nos reunimos e que você novamente disse que precisávamos 

conversar, e que “NÃO ACONTECEU NADA”, algo me despertou! A agonia do colega que estava ao 

meu lado (acho que era Leandro que fez o bobo se afogando) era angustiante. Precisava saber se o que 

construiu estava certo ou errado. E aí ouvimos o que era preciso, ainda numa tentativa de entender 

melhor Jorge tentava explicar, mas no final sem sucesso! O interessante é que sabemos que você está 

completamente correta, e nós tentando descobrir como corresponder. Vou exemplificar: sinto a turma 

assim como crianças que estão prestes a ler, mas ainda não conseguem. Se perguntar B com A? BA e 

L com A, LA, se juntar como fica?  Resposta CASA.  E tudo que ele sabe não serve?  É o que Piaget 

chamou de zona proximal, é preciso um facilitador para que o processo aconteça, e de repente a 

criança começa a ler todas as placas e outdoor parecendo milagre! Mas já existia uma construção que 

aparentemente não funcionava, mas que foi fundamental para o processo atingir seu objetivo.  Na 

última aula, nas apresentações “ONDE NADA ACONTECEU”, VOU ME TOMAR COMO 

EXEMPLO: há 20 anos não represento, trabalho motivando e incentivando criações e potencialidades, 

e é incrível o que vejo no final, sou surpreendida até mesmo quando no meu íntimo achava que dali 

nada poderia acontecer. Vou sempre falar de mim para não expor ninguém. Vamos dizer que minha 

apresentação foi medíocre, cheio de elementos desnecessários, clichês, etc., eu concordo! Mas e as 
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outras pessoas que estão na ativa, estudam teatro e estão sempre representando será que nada 

aconteceu? Na cena da graça de Charlon nada aconteceu? Só uma representação semelhante a um 

esquizofrênico? Engraçado que para mim parecia uma velha demente e com suas revoltas. A cena da 

graça é algo que achamos que fazemos bem, então há um investimento subjetivo emocional muito 

forte, que inclui vários elementos. E quando você coloca que nada aconteceu, é muito forte! Pois creio 

que aconteceu mesmo bizarro, ou sei lá o que, mesmo distante, mas aconteceu! E do todo algo foi 

interessante? Como aproveitar algo que ele construiu? Como valorizar mesmo que seja uma pequena 

porção? E depois aprofundar para melhor, tipo o que você falou da necessidade do outro fazendo o 

cuidador.   Percebo que a turma ou agora desperta para um entendimento maior, ou as amarras estarão 

mais fortes! Vamos voltar para a construção que fiz; se pudéssemos trabalhar a partir dali, mesmo 

sendo muito ruim, mas partindo de uma reflexão e prática, acho que o sentimento de “inútil qualquer 

coisa” daria espaço para novos estímulos construtivos, do tentar se aprofundar a partir de onde fizemos 

e nos levar até onde se deseja. Poderia me pegar como “mau exemplo” PARA LIMPAR A CENA, 

TIRAR ELEMENTOS INÚTEIS, SE APRONFUNDAR, LEVAR A UM RACIOCÍNIO ALI, 

NAQUELE MOMENTO, O GRUPO INTEIRO.  Pode até parecer ações que não são condizentes com 

estas amostras, pois ninguém ali é iniciante, mas negar a realidade que se apresenta por pura 

burocracia de não sermos iniciantes, nos remete a uma irrealidade. E o passo atrás é extremamente útil 

para que não fiquemos nessa repetição sequenciada DE SITUAÇÕES FRUSTANTES E QUE NÃO 

SERVEM. A intenção ficaria mais clara, e o que estávamos fazendo seria um ponto de partida para 

uma construção sob um novo olhar, mais presente e verdadeiro, onde a sensação seria de uma 

construção contínua e partindo do que tenho para o que preciso alcançar, no aqui e agora, e com a 

contribuição de todos.  Sinto que a turma está um tanto desmotivada e receosa, mas que quer que algo 

aconteça de verdade!  Acho que da turma eu sou a mais atrapalhada, mas você não tem noção do 

quanto você está me ajudando no meu trabalho. Inovei, recriei em cima do que aprendi e percebo a 

motivação dos meus alunos, graças a tua disponibilidade e talento. No meu trabalho tenho crianças 

que numa simples brincadeira de pega entram em crise de choro e não aceitam quando erram, não 

aceitam um 9,5 como resultado de uma avaliação, e todo cuidado é pouco!  Outros acham que não são 

capazes de nada, mas por que estão ali? NO FUNDO ACREDITAM QUE POSSO AUXILIÁ-LOS 

EM ALGO, NÃO SEI AO CERTO, MAS TENHO CERTEZA QUE QUANDO OS AUXILIO COM 

A MOTIVAÇÃO CORRETA SUA AUTOESTIMA APARECE, E O DESEJO DE CRIAR SE 

TORNA FORTE, E TUDO ACONTECE! Tem uma garotinha que faz parte do elenco da peça das 

abelhas, que se olharmos com um olhar crítico de diretor, ela não faz nada acontecer. É tímida, fala 

muito baixinho, e falta um brilho no atuar, porém esta criança faz quimioterapia, e o incentivo é para 

que ela não se isole, e que a participação dela é muito importante, e era. Ela acreditou tanto nisso que, 

para quem viu o antes e o depois, fica surpreso!  Mas, estamos trabalhando com atores, diretores, 

pessoas adultas. Mas, para mim não difere no fator “sentir” e quando não se sentem valorizadas, a 

tendência é fugir como defesa para essas angústias que estão surgindo. Quando falamos sobre a cena 

de Charlon antes de você, e em seguida você falou sua opinião, percebi o silêncio de cada um, como se 

o que víssemos era completamente distorcido de sua visão, e que naquele momento perdíamos 

qualquer referência, estávamos perdidos!  Sabemos que fazemos o que não é, mas o que é para fazer? 

Criar relações, estar presente, fazer acontecer, etc. Acho que o passo atrás que você falou é 

extremamente necessário e que a meu ver será um passo a frente, pois o que antecede o que se 

pretende, precisa ser mais bem entendido! Não acredito que 100% dessa amostra não consiga atingir 

este objetivo, alguns sim não chegarão, mas a maioria sim! Então se precisa refazer de alguma outra 

forma este enunciado para que se entenda o objetivo com mais clareza. A sensação repetida de 

inutilidade e fracasso no que se está fazendo é desmotivante para alguns, reflexiva para todos, pois 

queremos acertar, e mais do que isso, retribuir de alguma forma toda sua dedicação e contribuir com o 

seu trabalho.  Eu sei que fui prolixa demais, porém tentei de alguma forma passar este sentimento para 

que possamos chegar lá. Acho que esta turma é um desafio, e estes entraves querendo ou não já são 

dados, pois quando se trata de subjetividade humana esbarramos com fatores não previstos, e que 

talvez aí descubramos verdadeiros dados, riquezas que realmente fazem acontecer! O que você nos 

ensinou: O QUE FAZEMOS QUANDO ESTAMOS NESTE ESPAÇO DESCONFORTANTE? 

FUGIMOS, NOS ANGUSTIAMOS, DESISTIMOS? É O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM O 

GRUPO! ESTAMOS MERGULHANDO NUM ESPAÇO QUE INCOMODA, E AS REAÇÕES SÃO 

DIVERSIFICADAS! ESTAMOS VIVENCIANDO NA REALIDADE O ESPAÇO QUANDO 
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PARAMOS NA BARREIRA COM MEDO DE ULTRAPASSAR, igual ao exercício que você fez. 

Marianne me perdoe se não consegui me fazer compreender, mas não gostaria que este grupo 

terminasse, talvez não estejamos “no momento” CORRESPONDENDO A NADA DO QUE VOCÊ 

NOS PROPÔS, NÃO SOMOS NO “MOMENTO” O GRUPO QUE VOCÊ GOSTARIA QUE 

FÔSSEMOS, MAS TENHO CERTEZA QUE VOCÊ NÃO SURGIU POR ACASO, E QUE VOCÊ É 

EXATAMENTE TUDO O QUE PRECISAMOS! POR FAVOR, NÃO DESISTA DE NÓS, AINDA 

PODEMOS SURPREENDER! 

BJS, MUITA PAZ! 

THINA 
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ANEXO C 

Questionários, Repercussão em Mídia e Texto Final do Espetáculo 

O Rei Lear no meu Quintal 

Questionário por ANA GHANDRA 

1. Como você definiria um “trabalho de grupo” em teatro?

AG: Profundo, revelador, desafiante... O trabalho em grupo no teatro pra mim requer coragem e um 

forte senso de propósito, pois saímos da nossa zona de conforto para alcançar junto o que 

individualmente seria impossível.  

2. Em sua opinião o processo O Rei Lear no meu quintal se caracterizou como “trabalho de

grupo”?  Quais princípios de “trabalho de grupo” foram aplicados? 

AG: Sim. Socialização das demandas/tarefas, participação colaborativa de todos durante o processo, 

contínuo aprofundamento das relações não apenas no processo como também fora dele foram pontos 

aplicados durante o processo que me deu esta sensação de “trabalho de grupo”. 

3. No seu ponto de vista a quantidade e a durabilidade média (3h) de cada ensaio foram

suficientes para o seu desenvolvimento como ator/atriz nesse trabalho? Justifique. 

AG: Acho um pouco complicado avaliar o desenvolvimento como atriz apenas utilizando esta variável 

da duração do ensaio! Sinto que alguns momentos era escasso o tempo e senti claramente neste 

processo que os ensaios mais longos ou feitos com um olhar mais específico (3 participantes no 

máximo) eram mais proveitosos. Mas enxergo esta duração média de 3h como algo inevitável se 

considerarmos a realidade e o deslocamento de cada um dos participantes para estar no ensaio. 

4. Quais dificuldades você enfrentou para cumprir algumas exigências do processo, como não

chegar atrasado, não faltar, participar da limpeza do espaço? 

AG: Dificuldades principais foram em relação ao meu filho, pois precisava deixar tudo organizado pra 

ele (dar banho, fazer a comida dele, deixá-lo pronto pra dormir) e só aí poderia ir pegar o ônibus! E no 

início era constante o meu atraso de 15 minutos. Questões de deslocamento para ir e voltar à noite 

Recife/Olinda de ônibus foi desafiante também. Sobre a limpeza para mim foi muito tranquilo 

participar, pois é algo comum no meu cotidiano e que me causa prazer... 

5. Você realizou a tarefa de registrar todo o processo em seu diário de trabalho? Que

dificuldades você enfrentou para realizar essa tarefa? 

AG: No início realizei esta tarefa, mas depois sempre me encontrava na correria para pegar o ônibus 

de 22h30 e acabava me dispersando daquele momento decisivo onde as experiências ainda estão vivas 

e claras no corpo e nas palavras. 

6. Você considera que foram realizados exercícios sobre si mesmo durante o processo (sobre o

sujeito; não sobre o ator ou personagem)? Quais exercícios você considera como “trabalho sobre 

si mesmo”? 

AG: Sim. O exercício do olhar, Tempestades pessoais, No man´s land, tocar o outro, escutar o som do 

outro, massagens, vários exercícios para mim foram muito além de apenas “trabalho do ator”. 

7. Caso a resposta anterior seja afirmativa, esses exercícios auxiliaram na sua prática cênica? De

que forma? 

AG: Estes exercícios nos levam para lugares obscuros de nós mesmos, assim eles consequentemente 

balançam os paradigmas que carregamos e abrem um espaço dentro de nós, que é incrivelmente rico e 

autêntico. 
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8. Em sua opinião, há uma diferenciação entre o trabalho sobre si mesmo e o trabalho sobre o 

personagem? Explique. 

AG: Em algum momento esta diferenciação aparece, mas ela é algo natural e que ocorre 

espontaneamente sem que seja necessário esforço mental/racional para acontecer. Ela apareceu pra 

mim nos momentos em que pude aceitar o lago fluido dos sentimentos que vinham à tona sem julgá-

los/discriminá-los/questioná-los ou separá-los, pois a personagem na minha experiência foi um lugar 

que já havia em mim, mas que estava adormecido. Com o aprofundamento da pesquisa, acabei por 

“esquematizar” exercícios corporais/vocais que me permitiam voltar a este lugar do personagem, 

encontrado dentro de mim. Entretanto, para alcançar isso, é imprescindível o trabalho sobre si mesmo, 

pois é justamente este exercício através da auto investigação que possibilita a abertura interna, o 

encontro com a centelha do personagem e o retorno a este lugar. 

 

9. O treinamento realizado durante o processo com exercícios provenientes da técnica do 

palhaço foi importante para a sua prática cênica? Por quê? 

AG: Absolutamente. Foi o amor ao Palhaço que me instigou a buscar o Teatro, foi aquele encanto que 

eu senti vendo a despretensão e abertura incondicional do Palhaço que me permitiu encarar minha 

total ignorância sem autocomplacência e dessa forma acessar meus tesouros internos... 

 

10. Há aspectos da técnica do palhaço presentes na sua atuação durante o espetáculo? Caso haja, 

quais? 

AG: Há aspectos sutis, mas nem por isso menos importante. A ideia da presença, que implica em 

“estar inteiro e entregue” foi a linha condutora que me possibilitou ser atriz, ainda que nunca tivesse 

experimentado nada referente ao teatro antes. Houve também um exercício de Palhaço em que acessei 

uma energia masculina reprimida dentro de mim e este lugar, que batizei de ‘Renato’, foi essencial no 

trabalho de descobrir (tirar o que cobre) a Goneril dentro de mim. 

 

11. Qual a relevância da dança pessoal (exercícios de desautomatização corporal, realizados com 

e sem música) para você?  

AG: Sinto a dança pessoal como um grande banho, onde tiramos nossas sujeiras e alcançamos um 

lugar propício para criar. É uma espécie de meditação corporal, que permite o corpo ser, sem 

necessidade de justificativas, explicações, razões, apenas ser…. 

 

12. O treinamento com a dança pessoal está presente em sua atuação durante o espetáculo? Caso 

esteja, de que forma? 

AG: Sim. Eu pude acessar o corpo de Goneril através destes exercícios que nos induzem a deixar o 

“corpo dizer” ao invés de dizermos ao corpo o que fazer. Acessei o andar pesado, o jogo de ombros, o 

pescoço firme de Goneril. 

 

13. Você considera que a sua subjetividade está expressa no seu personagem? De que forma?  

AG: Sim. A energia masculina (raiva, força, virilidade, arrogância) que acessei através do trabalho 

com a Goneril faz parte da minha subjetividade, neste caso a personagem foi um canal para eu entrar 

em contato com esta energia que já estava aqui dentro de mim. 

 

14. Quais dificuldades você enfrentou no trabalho com o personagem? 

AG: Eu enfrentei dificuldades de não ter um personagem específico, porque a princípio eu seria 

apenas cantora, depois me foi proposto ser Narradora, depois Cigana... Sentia muita confusão e muita 

insegurança porque isso alimentava a minha sensação de não pertencimento ao grupo, já que eu não 

era atriz de formação e nunca havia trabalhado com Teatro antes... Porém hoje, olhando em 

retrospectiva, avalio que este desafio foi importante para eu ganhar mais senso de propósito e encarar 

meus medos. 

 

15. Em sua opinião o jogo foi um elemento presente no processo? Caso a resposta seja 

afirmativa, de que forma?  

AG: Sim. Nos nossos exercícios em grupo o jogo sempre esteve presente neste sentido de ouvir o 

outro, deixar isso chegar e reverberar em si próprio... Respirar e dar a resposta! 



207 

 

 

16. Para você o jogo está presente na encenação? Justifique. 

AG: Em alguns momentos... Sinto que o momento de entrada do texto enrijeceu a espontaneidade que 

permite o jogo... Mas a presença do Bobo traz este jogo, acho que a música ao vivo também traz… 

Edmundo com os signos tudo isso abre pro inesperado, pra aquela sensação do “agora” que o jogo 

traz. 

 

17. O modo de direção do espetáculo se diferenciou de outros que você tenha participado? De 

que forma? 

AG: Eu entrei neste processo bem virgem de experiência teatral, mas desde a oficina de seleção eu 

percebi que se tratava de algo profundo, para além de uma simples encenação/montagem de um 

espetáculo e foi justamente isso que me instigou a querer trabalhar com Marianne. 

 

18. Como você avalia as práticas de direção no processo de montagem do espetáculo? 

AG: A direção propõe este trabalho interno do ator, ainda que muitas vezes eu tenha me sentindo 

“jogada em alto mar”, vejo que foi muito valioso este olhar interno, sem esperar respostas prontas, 

marcadas… De alguma forma acho também que esta prática de direção - mais como facilitadora do 

que como líder que ordena o que fazer - inaugura muitas ações que demanda experiência e obviamente 

tentativas e erros ocorrem nesta busca. Às vezes me senti sendo avaliada como se estivesse dentro de 

uma sala de vidro, sensação compartilhada com outros atores no processo, isso somada às 

inseguranças internas gerava um desamparo em relação ao processo… Mas novamente olhando em 

retrospectiva, tudo de alguma forma foi válido... Será tudo vão ou será que tudo é em vão? Cantamos 

isso no espetáculo e cantamos as nossas angústias também frente ao mistério da vida... 

 

19. Que dificuldades encontrou na forma como o processo foi conduzido (etapa de treinamento e 

de montagem)?  

AG: Encontrei muitos desafios... Por não ser atriz profissional eu não tinha nenhuma experiência em 

lidar com a criação de um espetáculo… A forma de dirigir mais voltada para a autoinvestigação do 

que para a marcação de cena é bastante desafiante em um processo onde temos a obrigação de mostrar 

algo... Ficávamos sempre naquele medo, naquela angústia do não saber... Eu não sei (era uma frase 

contínua que eu dizia aos amigos íntimos quando me perguntavam do processo!).  

 

20. Avaliando a sua experiência total nesse processo enumere cinco aspectos que considere os mais 

importantes, solicitados no treinamento ou na encenação, para seu trabalho como ator/atriz.   

AG: 1- Ativação da Presença 

2- Entrega incondicional 

3- Abertura para o inesperado 

4- Compartilhar a energia com o outro 

5- Divertir-se com o que está fazendo  

 

21. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando por que foram marcantes. 

AG: Momento da cena da experiência em que eu disse que o sentimento marcante foi a leveza e 

quando eu fui olhar para as pessoas eu passei angústia e foi todo mundo falando o que tinha sentido... 

Ali eu quis largar tudo, queria ir embora mandar todo mundo se foder porque eu estava ali numa 

labuta da porra, passando altos perrengues com a maternidade em ter que deixar meu filho em vários 

lugares pra poder estar ali trabalhando… Enfim sem dúvida foi o meu momento mais desafiador. 

O outro foi o aparecer do Renato em mim, onde novamente eu acessei esta energia de "não se sentir 

fazendo parte", mas desta vez eu consegui aceitar esta energia, não lutei contra ela e aí foi bem mais 

fácil trabalhar a partir disso… 

O terceiro foi uma roda de conversa que no dia seguinte culminou com a saída do Márcio… Mari 

falou sobre a possibilidade dos cachês serem reavaliados de acordo com o grau de entrega de cada um 

e eu me manifestei dizendo que assim iríamos para um lugar onde não haveria mais grupo, pois 

perderíamos o sentimento de humanidade... Eu gostei também de ter conseguido me expressar de 

forma honesta sem pra isso ser agressiva. 
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22. Para descrever: 

Eu antes do processo:  

AG: Tímida, insegura, desconfiada, angustiada, medrosa. 

Eu durante o processo:  

AG: Construção da abertura, medo misturado com ansiedade.  

Eu depois da finalização do processo:  

AG: Mais liberta, mais segura, mais espontânea. 

 

Questionário por DURVAL CRISTOVÃO 

1. Como você definiria um “trabalho de grupo” em teatro?  

DC: O trabalho em teatro não pode existir de outra forma. Um processo verdadeiro será sempre 

colaborativo, independentemente da intervenção do “diretor-encenador”, daquele que antevê. Todos os 

membros do grupo, pequenas células, trabalham em prol de um organismo. É difícil encontrar 

parceiros que acreditem num mesma causa, os trabalhos em grupo naufragam se não forem 

capitaneados por um “líder quase carismático” mesmo que disfarçado. Talvez, as sombras das 

ditaduras façam com que os líderes da contemporaneidade tenham medo de se assumir como tais. 

Como lembra o velho Guevara, endurecer não é perder a ternura.  

Seguimos embarcados: “se a canoa não virar/ olé/ olé/ olá/ Eu chego lá” Quando os aparelhos de 

navegação são escassos ou quando a embarcação não oferece segurança aos tripulantes, fatalmente, os 

marinheiros deixarão a nau no primeiro porto, quando não saltam desesperados em mar aberto.  

Não acredito em um trabalho sem liderança, naturalmente os espíritos mais hábeis assumirão o 

comando.  

Trabalhar em grupo é mover a individualidade em harmonia com o coletivo. 

 

2. Em sua opinião o processo O Rei Lear no meu quintal se caracterizou como “trabalho de 

grupo”?  Quais princípios de “trabalho de grupo” foram aplicados? 

DC: Acredito que realizamos um trabalho de grupo. Muitas vezes me calei. Nem sempre percebia 

interesse verdadeiro pela minha forma de se colocar. Tantos silêncios coagularam meu sangue vivo. 

No decorrer do processo fui eliminando o julgamento e passei a não me importar muito com a 

recepção das minhas impressões. Estava mais relaxado, tinha dissolvido o julgamento. Agora 

precisava conter minha respiração apressada e colocar as palavras com mais clareza. Passei a me 

responsabilizar e a culpar menos os colegas. Compreendi que a célula da minha insatisfação morava 

em mim e não no outro. Passei a ler melhor os silêncios que orientavam nossa jornada. Foi em casa 

que apreendi a ser responsável, a sacralizar o que julgava importante, foi nas minhas primeiras visitas 

na igreja que aprendi a adorar o ritual e a compreendê-lo como parte de mim. A minha ancestralidade 

não pode fugir da religião que fundou o “ethos” do meu povo, que estava incrustada nas vigas da  

minha casa.  

 

3. No seu ponto de vista a quantidade e a durabilidade média (3h) de cada ensaio foram 

suficientes para o seu desenvolvimento como ator/atriz nesse trabalho? Justifique. 

DC: Acredito que o treinamento deve ser diário e que de modo algum se resume a uma sala de ensaio. 

Eu sempre procurei continuar minha formação em outros espaços. Esse processo contribuiu muito para 

que eu pudesse dar os primeiros passos para sair do que “eles sabem” e habitar o reino do “que eu sei” 

e “aprender a aprender” com isso, comigo. O olhar do outro, o olhar do bicho, tudo isso sempre me 

causou fascínio e perturbações. Aprender a lidar com o olhar do outro foi um grande aprendizado. 

Essa afirmação dialoga com a pergunta sobre o trabalho de grupo. Três horas não são suficientes, mas 

serviram de gatilho para reflexões e decisões diárias. Reverberaram e reverberam em mim. Meu 

trabalho sou eu. Não posso me desenvolver ou amadurecer para um trabalho. Todos os degraus que 

investigo ou que tento subir são degraus da vida, da “minha vida na arte”.  

 

4. Quais dificuldades você enfrentou para cumprir algumas exigências do processo, como não 

chegar atrasado, não faltar, participar da limpeza do espaço? 
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DC: Sair muito cedo de casa. Gastos com o transporte e alimentação. Os riscos que enfrentava todas 

as noites pelas ruas vazias até o meu ponto de ônibus e as longas esperas no final da avenida sem 

ninguém. Não foi no meu quintal que aprendi a sacralizar o espaço e respeitar horários, foi na minha 

casa. Na minha trajetória no teatro, desde menino, comecei os meus aprendizados sobre a presença e 

sobre as suas qualidades. Detesto atrasos, gosto de cumprir horários. Acredito na minha profissão 

como um ofício.  

 

5. Você realizou a tarefa de registrar todo o processo em seu diário de trabalho? Que 

dificuldades você enfrentou para realizar essa tarefa? 

DC: Não como deveria. Registrei os exercícios, todos eles, mas não aprofundei a minha relação com 

eles. Muitas vezes ficava perdido e remoia minhas dores em intermináveis monólogos interiores. 

Agora me sinto mais a vontade para processar toda minha vivência. Voltarei às anotações esparsas. 

 

6. Você considera que foram realizados exercícios sobre si mesmo durante o processo (sobre o 

sujeito; não sobre o ator ou personagem)? Quais exercícios você considera como “trabalho sobre 

si mesmo”? 

DC: Todo exercício trabalha sobre nós, do contrário é descartável, não interessa. Quantos personagens 

habitam o meu corpo? O treinamento é para dilatá-lo e permitir que essas figuras aflorem, são outros 

em mim. Todos-eu. Todo exercício de sensibilização dos sentidos, o olhar, os toques, a dança pessoal.  

 

7. Caso a resposta anterior seja afirmativa, esses exercícios auxiliaram na sua prática cênica? De 

que forma? 

DC: Sensibilizaram meu corpo para receber os estados que eram despertados, pude desenvolver uma 

escuta desarmada. Nos “instantes de teatro” que consegui ao longo dessa experiência, tinha a armadura 

das ações cheia de fendas por onde entravam e saiam luzes.  

 

8. Em sua opinião, há uma diferenciação entre o trabalho sobre si mesmo e o trabalho sobre o 

personagem? Explique. 

DC: Já expliquei de alguma forma nas questões anteriores.  

Trabalhar sobre a personagem é descobri o outro, este, aparentemente é um estrangeiro, mas é no 

trabalho sobre si que aprendemos a escavá-lo em nosso corpo. Porque é lá que ele existe. Na literatura 

as personagens não tem existência própria.  

 

9. O treinamento realizado durante o processo com exercícios provenientes da técnica do 

palhaço foi importante para a sua prática cênica? Por quê? 

DC: Nunca tinha mergulhado na técnica do palhaço. Certa vez, num encontro com Simioni, ele disse 

que o contato com o clown tinha sido fundamental para humanizar sua técnica. A última escola que 

passei buscava os resultados a partir da forma, buscávamos carrega-la de energia, o dentro ia surgindo 

depois de muitas repetições, o dentro era a diferença na repetição. Com a técnica do palhaço vi o 

dentro como ponto de partida, era como se a forma brotasse da emoção e não o contrário. Não que a 

verdade esteja aqui ou acolá. As interrogações permanecem e permanecerão. Mas esta questão me 

acompanhará nas próximas investigações. A técnica funciona como uma tubulação por onde a emoção 

escorre. Não sei se o que acontecia eram “instantes de teatro”, algumas vezes me vi dentro de uma 

“fogueira acenando” como sugeriu Artaud em uma de suas imagens. Como repetir esses instantes, no 

caminho de Artaud, por tantas outras vias, vi que a respiração era um ponto de contato. Preciso 

aprofundar essa minha investigação. Começo amanhã. 

 

10. Há aspectos da técnica do palhaço presentes na sua atuação durante o espetáculo? Caso haja, 

quais? 

DC: Até um aquecimento, o mais simples possível afeta a criação. Imagine meses de mergulho num 

técnica específica. Hoje estava olhando minhas fotos do início do processo, meu figurino, meu olhar, 

minha postura. O que não lembrava um palhaço? Estou respondendo a essas perguntas devagarzinho, 

todo dia escolho duas ou três.  Atravessado pelo palhaço durante todo o espetáculo, aprendi a olhar.  

Isso é lindo! Quero conquistar o olhar do bicho, da pantera que hipnotiza, do gato que encabula, do 

cão que convida e das serpentes que assombram e paralisam. Como sou prolixo. Mas essa é uma 
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conversa que a gente não teve, eu quero falar demais e olhe que já cortei um monte de coisas, todo dia 

corto. A primeira cena de Edgar e Edmundo não é outra coisa, quando saio do quadrado fracassado. 

Não excluiria nem a minha apresentação, quando digo que sou o filósofo do Reino. Mas que piada 

maravilhosa para quem fez uma graduação no CFCH. Todas as vezes riu de mim. E o Rei não é meio 

bobalhão? Não. O Rei é muito mais, toda a sua humanidade cabe num palhaço, está no bobo.   

 

11. Qual a relevância da dança pessoal (exercícios de desautomatização corporal, realizados com 

e sem música) para você?  

DC: Esses exercícios são fundamentais para desbloquear os canais energéticos, neles experimentamos 

muitas qualidades de energia. Sentia falta de mecanismos mais claros no meu corpo para acionar esses 

lugares diversos que visitava no treinamento com a dança. Meu corpo descobriu muita coisa, e talvez 

essa falta seja uma reclamação da cabeça que quer controlar tudo.  Com o treinamento o corpo passa a 

ter mais controle, a ser mais preciso, até no improviso encontramos um desenho.  

 

12. O treinamento com a dança pessoal está presente em sua atuação durante o espetáculo? Caso 

esteja, de que forma? 

DC: Para condução do fluxo energético e manutenção do estado. Depois que amadureci a cena do 

Reencontro, percebo sempre que sento com o máximo controle do centro e começam os delírios do 

Rei, uma força estranha se manifesta, se enrosca através de espasmos do ânus até a cervical e meu 

corpo treme inteiro. Em outras cenas como na morte de Edmundo ou na brincadeira da respiração, 

também sinto respostas bem claras no meu corpo quando estou tomado por uma máxima 

concentração, são pequenos transes. Quando não sinto essas respostas a cena passa na forma apenas.  

 

13. Você considera que a sua subjetividade está expressa no seu personagem? De que forma? 

DC: Como não? Desde o dia que li o texto pela primeira vez, desde quando decidi por Edgar no teste, 

eu me via. Encontrava-me em todas as suas máscaras, as do castelo na minha casa, as da tempestade 

quando enlouqueço e sou tomado por todas as giras, a do anjo exterminador no meu senso de justiça. E 

o Rei, que presente, que desafio. Não conseguia digerir essa identidade de artista que namora comigo 

desde a infância. O desafio que enfrentei com esse processo me fez acreditar no artista que mora aqui 

dentro. Finalmente, nós nos deitamos e gozamos juntos. Entrar em confronto com a minha autoridade, 

com a minha força. Destruir os disfarces do amor e da humildade.  

 

14. Quais dificuldades você enfrentou no trabalho com o personagem? 

DC: O principal trabalho era sobre mim. O mais difícil era destruir os esquematismos que construía 

com as leituras e deixar que a experiência fosse a senhora da criação. 

 

15. Em sua opinião o jogo foi um elemento presente no processo? Caso a resposta seja 

afirmativa, de que forma? 

DC: Sim. Estávamos o tempo todo imersos no jogo. Os aquecimentos, os exercícios de criação sempre 

prezavam por uma flexibilização das engrenagens, havia um espaço, uma folga para afetar e ser 

afetado. 

Os testes semanais ajudaram a criar uma segurança para se lançar no erro, para se desarmar do “savoir 

faire” e encarar lugares desconhecidos. Quantas angústias foram remoídas ao longo das minhas 

viagens de ida e volta para Recife. Quantas tarefas ficaram martelando por dias. 

Encontrei espaço para desenvolver a minha técnica, para alargar as margens por onde corre o rio-vida 

que inunda as ações verdadeiras. Amadureci meu treinamento. Descobri caminhos para fazer dançar as 

energias no meu corpo e com isso trazer os sentidos do espectador para bailar comigo. 

Entrávamos num terreno baldio e de repente o nosso olhar aceso contagiava. Reagíamos com a tal 

espontaneidade dos brincam sem planejar ou inventávamos qualquer estímulo e brincávamos com 

verdade. 

 

16. Para você o jogo está presente na encenação? Justifique. 

DC: Sim. Há sempre um espaço para o inusitado dentro das formas que construímos, surgidas do jogo, 

também respondem ao jogo.  
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17. O modo de direção do espetáculo se diferenciou de outros que você tenha participado? De 

que forma? 

DC: Na maioria dos processos que participei o condutor já vislumbrava o espetáculo ou pelo menos a 

“estética” que desejava. Os atores criavam partituras e elas eram inseridas nas cenas. Às vezes as 

cenas geravam as partituras, às vezes as partituras geravam as cenas. Também cumpriam um ritual de 

treinamento que acreditavam fundamental para o engate do processo. O “Lear” e outros mestres já 

havia me dado notícia da busca por um processo autoral em que o ator pudesse ser senhor do 

aquecimento e da criação. Tive espaço para investigar muitas inquietações e aprimorar meu 

treinamento.  

 

18. Como você avalia as práticas de direção no processo de montagem do espetáculo? 

DC: Em caso de desastre, o capitão é aquele que não abandona o navio enquanto o último homem não 

for retirado da embarcação.  

Quantos coleguinhas são capazes de sacrificar a vida? Quantos não se agarrarão ao primeiro colete, 

ávidos por se salvar, e partirão no primeiro bote? Mas não podemos ter uma nação de heróis. Seria tão 

bonito que todas as ambições puramente mesquinhas fossem suplantadas por ideais coletivos. Mas a 

história é ingrata. Toda revolução precisou de mártires que fizessem com que a maioria se rebelasse, 

mesmo sem saber o porquê. Para chegar ao tal “governo de si” é preciso muita maturidade. Até que 

alguém aprenda a andar sozinho, copiar os passos de quem anda é fundamental, mesmo que depois o 

aprendiz decida por outra postura, por outro passo. Eu particularmente gosto do embate, das 

discussões sobre o fazer, ouvir descobertas, degluti-las, mastiga-las... O silêncio excessivo ou a escuta 

quase “terapêutica”, daquele que sabe, mas espera que o paciente descubra me incomoda muito. O ator 

já é um inseguro demais, precisa de alguma segurança para não desistir de tentar.    

 

19. Que dificuldades encontrou na forma como o processo foi conduzido (etapa de treinamento e 

de montagem)? 

DC: Foram muitos silêncios, isso perturbava, não sabia qual era a sua. Outro ponto foi a dramaturgia. 

Surgiu num susto. Era um problema que se arrastou como um a sombra por todo processo. Quando ela 

surgiu já estávamos à deriva com sede e fome de respostas. A dramaturgia parecia um estorvo. De 

repente tínhamos que erguer um espetáculo e todas as nossas vivências e criações ficaram deslocadas 

em algum lugar no tempo-espaço da nossa trajetória. Não existiam conexões claras entre as vivências 

do processo e montagem do espetáculo. O processo estava aberto a todas as opiniões e não sabíamos 

onde isso ia dar. Eram muitos ruídos e silêncios.  

 

20. Avaliando a sua experiência total nesse processo enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou na encenação, para seu trabalho como ator/atriz. 

DC: 1 - Uma investigação das emoções. Como abrir os canais para recebê-la;   

2 – A apresentação quase que semanal de cenas elaboradas a partir do treinamento ou de algum 

estímulo dado; 

3 – Os trabalhos realizados em dupla. Tarefas que foram realizadas fora da sala para serem 

apresentadas ao grande grupo; 

4 – Olhar nos olhos; 

5 – A intuição, os acasos, as energias trabalhada pelas máscaras da Sue. 

 

21. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando por que foram marcantes. 

DC: Os primeiros contatos quando deveríamos escolher no grupo as cinco pessoas que mais 

queríamos trabalhar. A decisão e o fracasso já rondavam essas pequenas tarefas. Depois conhecer 

essas pessoas como se deve. Como um bicho reconhece o outro. Tudo isso mobiliza a “musculatura 

afetiva” e te transforma.  

As máscaras da Sue. Entrar em contato com as cavernas e abismos do ser. Mobilizei energias, 

experimentei possessões. O meu “cavalo assistia” o santo baixar e rodar na sala. Abrir espaço para 

todas as cores, deixar o inconsciente modelar. 

Eu sei que você não quer citações, mas não resisto ao Hermam: 
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 “Não me obrigues, porém a falar mais. As palavras deturpam sempre o sentido arcano. Todas as 

coisas alteram-se, logo que lhes pronunciamos o nome. Então se tornam levemente falsas e ridículas. 

Aprovo inteiramente e com maior prazer o fato de que aquilo que para uma pessoa é um tesouro e uma 

grande sabedoria represente para os demais homens, rematada tolice.” Sidarta, Hermam Hesse. 

A experiência mística é pessoal e intransferível. “Quando estamos ocupados pensando em alguma 

coisa, não podemos, ao mesmo tempo, ser receptivos a mensagens que nos chegam através do sexto 

sentido.”
173

 A maior parte dos exercícios te força a mergulhar em territórios que fogem aos 

esquematismos do entendimento, mergulhamos em busca de uma “experiência pura”
174

. Estávamos em 

busca da magia anterior a explicação. 

Também acrescentaria todos os exercícios do olhar. As aproximações, as invasões, as comunicações 

mais sutis, as inúmeras revelações. Quando caminhávamos pela sala, tomados pela energia da 

personagem, e a condutora olhava nos nossos olhos, segurar aquela energia, aquela presença, aquele 

contato com a personagem, e comunica-lo através do olhar. “Eu sou Edgar!” 

O contato com a minha respiração. Em muitas cenas do Lear a respiração era o gatilho para o corpo, 

para presença e para a emoção. O que Artaud falava sobre respiração passou a viver em mim. As 

verdades oraculares do mestre francês tomaram corpo e sentido. A respiração despertava estados e 

acendia a minha presença.  

 

22. Para descrever: 

Eu antes do processo:  

DC: (Deslumbrado) - Eles sabem. 

Eu durante o processo:  

DC: (Confuso) – O que eu sei? 

Eu depois da finalização do processo:  

DC: Começo a escrever minha história. 

 

Questionário por ELILSON DUARTE 

1. Como você definiria um “trabalho de grupo” em teatro?  

ED: Um trabalho guiado e resultante de um processo colaborativo, de modo que o percurso do 

processo e o produto “final” apontem características de cada um dos participantes, seja através de 

cenas, da criação de identidade visual, musical etc.  

Por outro lado, é bem verdade que existe uma diferença, talvez limítrofe, entre trabalho de grupo e 

processo colaborativo. O primeiro, a meu ver, sugere uma “identidade coletiva” mais concreta. 

 

2. Em sua opinião o processo O Rei Lear no meu quintal se caracterizou como “trabalho de 

grupo”?  Quais princípios de “trabalho de grupo” foram aplicados? 

ED: Talvez trabalho EM grupo soe mais adequado. Nossa pesquisa teve características de/ se pautou 

num processo colaborativo na medida em que os atores se integraram como criadores nas etapas da 

pesquisa, alguns assumiram outras funções correlatas (direção de arte, preparação vocal, direção 

musical, etc.). O primeiro passo- e o mais longo e mais árduo- foi alinhar um elenco de atores que 

nunca trabalharam juntos anteriormente, que têm formações diversas. Mas, acredito que isso foi 

alcançado, se olharmos o espetáculo: os seis atores trabalham, juntos, por meio de dois princípios na 

cena que acompanharam o processo: o jogo e a autonomia.  

 

3. No seu ponto de vista a quantidade e a durabilidade média (3h) de cada ensaio foram 

suficientes para o seu desenvolvimento como ator/atriz nesse trabalho? Justifique. 

ED: Se não foram “suficientes” para todas as demandas individuais e coletivas, a média de 3h era a 

realidade daquele grupo, daquele contexto, do nosso contexto, então era nessa média de 3h que eu 

deveria me desenvolver. É inegável, quando olho para trás, quando revejo minha caminhada ao longo 

desse ano o quanto que cresci como ator e como pessoa. E, mais ainda, o quanto que estou ciente dos 

pontos que precisam de desenvolvimento, fisicamente e emocionalmente falando. 
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 Tudo deve ser racionalizado, enquadrado, rotulado, a criança ficou perdida.  
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4. Quais dificuldades você enfrentou para cumprir algumas exigências do processo, como não 

chegar atrasado, não faltar, participar da limpeza do espaço? 

ED: São (foram) dificuldades de ordem bem pessoal; sobre chegar atrasado a principal dificuldade era 

o horário, atravessar a cidade do Recife, da Universidade ao Recife Antigo, às 18h, é um exercício de 

força e paciência, que me fez, muitas vezes, ter que escolher entre chegar cedo e queimar as aulas e, 

sem dúvidas, prezei pelo processo. Sobre as faltas, aconteceram duas vezes, acredito, por questão de 

doença extrema, porque doente todo mundo já foi nesse processo, todo mundo ensaiou e treinou 

doente, até com conjuntivite! rs.  

Sobre a limpeza, confesso que foi algo que não me debrucei tanto, mas me abri a adquirir esse novo 

hábito, a concretizar o que eu já pensava e falava na teoria, digamos assim. De fato, hoje, vejo o quão 

é importante essa postura de cuidar do espaço de trabalho. 

 

5. Você realizou a tarefa de registrar todo o processo em seu diário de trabalho? Que 

dificuldades você enfrentou para realizar essa tarefa? 

ED: Parcialmente. Nem tudo eu registrei ou consegui registrar e isso se deu por descuido, às vezes 

falta de tempo ou o “deixar pra depois” que só resultava na minha verificação de que não ando com a 

memória tão boa. rs. É outra questão de hábito, e necessária! 

 

6. Você considera que foram realizados exercícios sobre si mesmo durante o processo (sobre o 

sujeito; não sobre o ator ou personagem)? Quais exercícios você considera como “trabalho sobre 

si mesmo”? 

ED: Muito! Muitos! Todo o trabalho que fizemos ancorados na técnica do palhaço, as experiências 

com bioenergética, os exercícios corporais de dança pessoal: todos são exercícios que nos levaram a 

mergulhar em lugares desconhecidos de nosso próprio ser, a investigar e explorar, reconhecer o que já 

“conhecíamos”, exercícios que assentaram nosso terreno para a atuação e a futura construção das 

personagens, porque valorizavam nossas características individuais. 

 

7. Caso a resposta anterior seja afirmativa, esses exercícios auxiliaram na sua prática cênica? De 

que forma? 

ED: Absolutamente, pois esses exercícios, ao explorarem nossa subjetividade, estimulam nossa 

autonomia e nos deixam mais “férteis” para criar cenicamente. Quero dizer, o que se vê em cena é 

fruto das várias camadas de exercícios que vivenciamos inclusive o terreno da “vulnerabilidade”, que 

é o palco em estado de relação, presença e improviso. 

 

8. Em sua opinião, há uma diferenciação entre o trabalho sobre si mesmo e o trabalho sobre o 

personagem? Explique. 

ED: Bem, acredito que não há o trabalho sobre o personagem sem antes haver o trabalho sobre si 

mesmo. Trata-se de um contínuo: é o trabalho pessoal, de investigação subjetiva que vai assentar a 

criação da personagem. É como se o trabalho sobre si mesmo estivesse envolto pela “aquisição” de 

uma ou várias técnicas (e utilizo o termo sem o teor formal que isso traz, pois até um jogo de 

improviso corporal pode ser e é técnica, na medida em que assegura vivência e experiência) na busca 

pelo (re)conhecimento e desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas e o trabalho sobre o 

personagem viesse a ser a “concretização dessas técnicas”. Que é o personagem se não a adequação de 

minhas próprias características para a construção de um “ser” corpóreo, vivo, discursivo? A criação da 

personagem requer, irremediavelmente, o trabalho sobre si, porque é na constante prática de 

autoexperimentação que as camadas vão surgindo e possibilitando a concretização de figuras que são 

“parcelas do eu”. 

 

9. O treinamento realizado durante o processo com exercícios provenientes da técnica do 

palhaço foi importante para a sua prática cênica? Por quê? 

ED: Sim. Porque o treinamento com o palhaço nos leva a abrir canais de relação, quer sejam intra ou 

inter-relacionais, o que possibilita uma maior disponibilidade ao jogo, ao desconhecido, ao risco... 

Levando em consideração que nosso espetáculo pautava-se no jogo (entre os atores e com a plateia), a 

experimentação com o palhaço foi crucial. 
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10. Há aspectos da técnica do palhaço presentes na sua atuação durante o espetáculo? Caso haja, 

quais? 

ED: Sim. Em primeiro lugar, atuo em cenas que têm relação direta com a plateia e que se 

desenvolvem por meio de improviso: considero que a abertura em construir, ou melhor, coconstruir 

relação com o espectador, através do diálogo pelo olhar, pelo verbo foi aprimorada pela técnica do 

palhaço. Sinto que fiquei mais detalhista, mais perspicaz, no sentido de que não devo desperdiçar o 

instante de improviso, mas devo estar atento a cada nuance no contato com o público; mas não só com 

o público, como também entre os atores. Acho que a técnica do palhaço, por exemplo, também me deu 

mais liberdade para brincar em cena com os colegas, propor e aceitar mudanças, criar diálogos que a 

plateia não ouve (eu, Júlia e Ana, por exemplo, criamos, naturalmente, esse aspecto de manter o 

diálogo das personagens- e dos atores, claro!- nos instantes de “quebras cênicas”, como as narrações-

comentários de outros personsagens/atores).  

Além disso, a técnica do palhaço, como um forte trabalho sobre si mesmo contribui para as 

descobertas do trabalho do personagem. A vaidade e a humanidade que procuro acentuar em 

Edmundo, por exemplo, são características minhas, que estão em mim, em menor ou maior grau, mas 

que a experimentação com o palhaço desvela, expurga de mim mesmo.  

 

11. Qual a relevância da dança pessoal (exercícios de desautomatização corporal, realizados com 

e sem música) para você?  

ED: Prontidão e presença. Fazem com que eu centralize corpo e mente no trabalho, no espaço de 

trabalho. Além de me deixarem disponível para criar, porque meu corpo passa a improvisar pelo 

espaço e na presença sem muito pensamento: a questão em jogo é agir, é deixar fluir os impulsos do 

corpo. 

 

12. O treinamento com a dança pessoal está presente em sua atuação durante o espetáculo? Caso 

esteja, de que forma?
175

 

 

13. Você considera que a sua subjetividade está expressa no seu personagem? De que forma? 

ED: Sim. O processo que vivenciamos ocorria no contínuo entre o trabalho sobre si que desembocou 

no trabalho da personagem, permeado pela aquisição do corpo presente, em jogo e autor do jogo que 

possibilitou uma investigação mais profunda da personagem. Nesse sentido, pudemos construir o 

imaginário das personagens. Nesse sentido, a minha subjetividade está nas minhas personagens pela 

forma como as leio, pelos partidos que tomei para construí-las. O meu Rei Lear, por exemplo, apoiado 

no contexto dramatúrgico, evidentemente, reflete a visão que tive, enquanto ator criador, da velhice, 

da perda da autoridade, da efemeridade e isso pode se tornar visível pela voz, pela construção 

corporal, pelo olhar... O mesmo com Edmundo: a minha subjetividade atrelada às minhas leituras 

sobre o personagem é que desencadearam a investigação de suas camadas: o “Perverso secreto” (que 

faz vudu para o irmão), o sedutor (na relação com a plateia e com as personagens), o manipulador, o 

sapiente e, porque não, o frágil humano.  

Um exercício que, a meu ver, solidificou a ponte entre minha (nossa) subjetividade e a personagem foi 

o “no man’s land”. Senti que a partir da criação de características e ações solitárias do personagem ele 

passou a ficar mais claro dentro de mim, ou melhor, as minhas escolhas de construção passaram a ficar 

mais claras e a contar com uma assinatura pessoal mais forte, já que a partir desse ponto me apropriei 

mais do texto, que funcionava, de fato, como um pretexto que situava minha leitura, mas não 

“definia”.  

 

14. Quais dificuldades você enfrentou no trabalho com o personagem? 

ED: Ao longo do processo, no período em que transitávamos por algumas vertentes de pesquisa do 

ator, houve momentos em que fiquei desesperado. Lia algo, testava outra coisa, olhava ao redor e 

pensava: “eu não consigo!”. Esse dilema, talvez, surgia de uma questão particular que tenho em 

relação ao trabalho de corpo. Em alguns momentos a dificuldade em “encontrar o corpo da 

personagem”, ou melhor, reconhecer e registrar, fisicamente, as partes constituintes da personagem, 
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me bloqueava no andamento da minha construção em relação a ela. Nesse caso, a elas - Edmundo e 

Lear. Dois seres completamente opostos, em termos dramatúrgicos, com uma humanidade em comum, 

falando mais pessoalmente. Era (e é) isso! Humanidade. Percebi que, embora confuso em algum 

período, nada que seja uma anormalidade num processo de pesquisa, todos os exercícios e vertentes 

que praticávamos poderiam ter um ponto comum: a busca pela autonomia do ator, o fortalecimento de 

um corpo presente, “pronto para o jogo”, enfim, um conjunto de elementos que serviriam para o ser 

ator, humano, conceber suas figuras, que ganhariam humanidade pelo corpo, voz, olhar, verbo e 

imaginário do ator. Então, o que consideraria uma maior dificuldade - o trabalho de corpo- mesmo que 

eu reconheça que é algo que eu tenho que sanar, mais e mais, que eu preciso - era um dos elementos 

primordiais que eu tinha que liberar, adaptar àquele processo. Com limitações ou não, aquele era o 

meu corpo, aquele seria o corpo acolhedor das minhas figuras. Assim, trata-se de estar aberto, de 

experimentar, de se lançar ao gozo e ao abismo e daí viria alguma segurança para trilhar o caminho 

dessas personagens, corporalmente e alem.  

Falando mais particularmente de cada personagem, Edmundo despertou uma paixão imediata em mim, 

e depois um medo imediato. Aquele medo da responsabilidade, que talvez me acompanhasse em 

qualquer personagem, que acompanhou todos os atores. Como não ser um vilão, mais viver um 

personagem que, dentre outras questões, carrega essa vilania em seu discurso? Talvez essa foi a 

questão chave inicial, a de preservar a firmeza da função dramatúrgica que ele carrega, sem cair nos 

caminhos mais fáceis, o da maldade comum. Pra mim, o caminho foi ir se entregando aos exercícios, 

descobrindo pouco a pouco as características, as sensações... Sem deixar o ator de lado! Pois a 

maldade, a humanidade, a persuasão e tudo mais de Edmundo deveriam ser extraídas das experiências 

de Elilson, ator em processo e pessoa.  

Sobre o Rei Lear: primeiro, uma surpresa. Depois, um medo. E, a cada ensaio e espetáculo, a 

consciência de que a dificuldade central (talvez nos dois personagens) é manter o estado de jogo, 

conscientizar-se da necessidade de ter sempre aquilo como novo. A máscara, elemento que utilizamos 

na criação do Rei, foi uma dificuldade inicial por ter sido minha primeira experiência com máscara. E 

aí estava novamente o corpo: como distribuir para o corpo e, mais ainda, manter vivo no corpo, as 

sensações que a mascara me oferece? O fato de ter 21 anos e fazer uma cena de alguém como 80 não 

era o temor principal, porque naquele processo a necessidade era ser crível e a própria máscara já era 

um elemento reforçador daquele “acordo tácito” entre a plateia e os atores: estamos vivendo um 

espetáculo, isso é teatro! Mas o teatro só se concretiza se esse acordo for um encontro crível para 

ambos os participantes. Estou divagando e... Sim! Para o Rei, minha principal dificuldade era manter 

quente o jogo, segurando a situação da personagem, já que a cena precisava transitar do humor à 

tensão extrema. E, claro, como falar o texto sem cravá-lo num registro monocórdio. Não sei se 

consegui isso, ainda.  

 

15. Em sua opinião o jogo foi um elemento presente no processo? Caso a resposta seja 

afirmativa, de que forma? 

ED: Sim. Todo o processo funcionou, a meu ver, pelo princípio do jogo. Cada exercício pedia uma 

abertura dos atores, uma disponibilidade em testar coisas diferentes, em buscar e construir, às vezes 

pacientemente, às vezes com os prazos batendo às portas, uma relação grupal em que o jogo, isto é, a 

disponibilidade em brincar, atuar, contar uma história no presente vivo fortalecesse o solo para o 

espetáculo. 

 

16. Para você o jogo está presente na encenação? Justifique. 

ED: Assim como o processo, o espetáculo baseia-se na “técnica do jogo”.  Isso se verifica na 

disposição dos atores em cena, todos estão sempre em cena, aos olhos da plateia, alternando-se entre 

assistir e fazer a cena; na relação dos atores com o público, continuadamente convidado a jogar, vide 

as cenas de relação direta e improviso. Nesse quesito em particular, vejo que o jogo está mais 

evidente, porque não interessa uma relação direta formalizada, como se vê em muitas experiências 

cênicas, mas uma relação cênica que se distribua ao espectador, que pode reagir de variadas formas ao 

“convite”, cabendo aos atores, enquanto peças chaves dessa “arena vulnerável” driblar as eventuais 

contra-repostas. O jogo contribuiu, também, ao próprio fato de adaptarmos o espetáculo a variados 

lugares e plateias.  
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17. O modo de direção do espetáculo se diferenciou de outros que você tenha participado? De 

que forma? 

ED: Sim. A maioria das direções que tive anteriormente era mais “objetiva”, do tipo: “nessa cena você 

tem que ir por tal caminho, fazer tal coisa”. No Lear, a direção era mais subjetiva, era mais de motivar 

os caminhos, guiar os exercícios e fazer com que o ator trilhe um caminho de descoberta pessoal, que 

o ator saiba reconhecer o que funciona ou não. Claro que em algumas situações foi necessário ser mais 

direto. Mas a diferença principal para mim era essa: eu poderia dialogar sobre os caminhos, conversar, 

discutir, mas não escutaria palavras fechadas como “sim” ou “não”. Como deveria estar aberto às 

possibilidades de ter que experimentar algo novo de um dia para o outro, entre as apresentações, por 

exemplo. 

 

18. Como você avalia as práticas de direção no processo de montagem do espetáculo? 

ED: A direção era clara, no sentido em que desde o começo não se propunha a ser “direta”, “objetiva”, 

mas impulsionar a subjetividade, ter os atores como fonte de pesquisa para experimentar, testar etc. 

Era, pois, um “acordo claro” desde o início. E assim, se o processo teria por base a subjetividade e a 

autonomia do ator, a direção seguia nesse princípio, ao provocar sempre e nunca coreografar ações, 

criações etc. Embora tivéssemos, em vários encontros, momentos de feedbacks mais objetivos, 

confesso que sentia falta de uma maior abertura para avaliações do espetáculo quando o elenco 

requeria. Como também me incomodou, em determinados momentos, o fato da direção explicitar 

fatores que não funcionavam no trabalho de ator e ou construção de cenas apenas quando o olhar 

externo intervinha, seja do dramaturgista, da produção. Digo, havia concordância às opiniões, mas, 

para nós, atores, nem sempre tinha ficado claro que aquilo não tava funcionando. 

Por outro lado, pude compreender, no decorrer do processo, que a prática e o trabalho eram elementos 

chaves na direção, até pelo tipo de pesquisa que se buscava construir. Por isso, o traço mais positivo 

que avalio na direção é a humanidade. Que se verificava tanto na condução dos exercícios, sem 

chavões de “certo”, “errado”, “ruim”..., na maneira de ver o ofício do ator e até mesmo quando havia 

um reconhecimento explícito de não saber no que daria alguns procedimentos que experimentamos 

para o espetáculo, já que tivemos momentos de “estamos perdidos”, mas o melhor era que “estávamos 

no mesmo barco. Estávamos juntos”.  

 

19. Que dificuldades encontrou na forma como o processo foi conduzido (etapa de treinamento e 

de montagem)? 

ED: Tivemos uma série de fatores, como saídas de pessoas, mudanças de prazos, que nos fizeram 

alterar em demasiado o ritmo da pesquisa. E por isso passamos um bom tempo experimentando coisas 

muito diferentes e que pareciam, a curto prazo, serem independentes. Mais adiante, com a 

experimentação prática do espetáculo, tudo que trilhamos estava conosco, poderia ser interdependente. 

Mas essa foi uma situação natural ao processo, porque estamos pesquisando e toda pesquisa tem 

vários reinícios. Só era aflitiva a sensação de falta de objetividade em alguns momentos, mas isso era 

um fator comum a todos, atores e diretora. 

 

20. Avaliando a sua experiência total nesse processo enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou na encenação, para seu trabalho como 

ator/atriz. 

ED: O princípio do jogo, a contracena (relação com os atores, com o público), a investigação corporal 

(dos exercícios de dança pessoal às concepções das personagens), a autonomia (criar cenas, aprender a 

reconhecer o que deve ser mantido, alterado, etc.) e a subjetividade (engajar minha experiência pessoal 

à prática cênica, converter o fracasso, o medo, a euforia, etc. para o fazer cênico). 

 

21. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando por que foram marcantes. 

ED: (Eita, como agora, mais do que nunca, sinto falta do diário de bordo!). Todo o processo foi 

marcante pra mim. Muito! E cada apresentação foi única. Mas, falando dos encontros, vou tentar ir 

pelas imagens que estão chegando mais forte à memória e ao coração (fui brega? Fui nada!) 

a) O primeiro exercício de experiência com a máscara. Como já disse, era algo distante de mim, 

que talvez eu tivesse até uma falta de empatia mesmo. Mas quando começamos a experimentar e 
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improvisar com as máscaras, abrindo espaços do imaginário pra reconhecer as sensações, as dores, 

conjugando nossa subjetividade à uma prática física vi como aquilo poderia ser potente! Lembro da 

primeira experiência pessoal, todos tendo que se despedir de alguém ou algo. Como foi forte e bonito 

ver aquela entrega coletiva, todo mundo expondo seus lados mais frágeis, sem reservas, apenas 

partilhando, vivenciando o abismo. E aquele foi só o start pra uma série de exercícios que transitaram 

da busca pessoal aos personagens e, aqui, lembro com vigor do dia em que eu e Júlia quase transamos 

ao experimentar processos de máscara como Edmundo e Regana. 

b) Dente todas as cenas coletivas que realizamos, muito marcante foi o momento que eu e Durval 

tivemos na rua! Foi uma concretização única da liberdade de criar, de se permitir. E nenhuma das 

outras vezes conseguiu ser como a primeira. Passamos a tarde jogando, sem conversar muito. Cheguei 

com uma imagem de amarelinha na cabeça, ele acolheu a imagem com referências filosóficas; com as 

palavras-imagens “legítimo” e “bastardo” e ele logo me atinou para um jogo de repeti-las sem muita 

lógica e, depois, juntos, sentimos que a sala de ensaio tava pequena, que deveríamos ir à Praça do 

Arsenal, que depois se transformou na Rua Madre de Deus e lá ficamos horas, em meio a carros, 

loucos, pombos e policiais militares a cavalo, correndo, gritando, brigando, brincando. Há algo mais 

shakesperiano?  

c) O no man´s land. Num momento em que parecíamos cansados e já perdidos sem saber 

escolher entre tantas coisas que havíamos experimentado, foi inteligente marcar uma semana de 

ensaios individuais. Lembro daquela terça-feira como se fosse hoje. Dia inteiro na Universidade, não 

sei quantas horas de trânsito, mas o cansaço foi sumindo quando ali, sozinho, fui conduzido a uma 

revisão de vários exercícios corporais e de trabalho do personagem que já tínhamos feito. O encontro 

foi essencial para me trazer segurança num momento chave. Era a oportunidade de delinear a 

personagem, defendê-la, testar possibilidades, verificar os melhores caminhos e a apresentação da 

cena do “segredo da personagem”, a partir da leitura do texto no man´s land, foi um start da tal 

autonomia do ator. Ali, naquela sequencia de cenas (vudu, horóscopo, espelho e solidão do 

personagem) estavam todos os elementos que havia descoberto ao longo do processo e queria defender 

na minha construção, foi como um scanner pessoal de como lia Edmundo: crueldade, espontaneidade, 

humor, carência... E tudo sendo testado, sem que tivéssemos certeza que, daquela noite, germinaram 

duas cenas do espetáculo e, mais que isso, minha paixão de vez pela personagem e pelo processo. 
 

22. Para descrever: 

Eu antes do processo:  

ED: um jovem ator querendo se experimentar em algo novo, aprender, carregando a convicção de que 

encontrava no teatro a melhor maneira de se comunicar com a vida e um gosto pessoal, descoberto em 

experiências anteriores, pela possibilidade de viver processos/espetáculos que se tenham como base a relação, 

entre atores, com o público... 

Eu durante o processo:  

ED: uma pessoa acolhida por outras pessoas, acolhendo outras pessoas, sendo desafiada a ter que crescer em 

amplos sentidos, a testar coisas completamente novas, a criar, a transformar experiências pessoais em exercício 

cênico, aprendendo a lidar com o fracasso, com o medo, com a euforia, com a insegurança, sendo impulsionado 

a romper a preguiça, o senso comum, a expandir o imaginário, a ler de vários modos (textos, cenas, lugares, 

pessoas...), reconhecendo e pondo pra fora, em forma de exercícios e de cenas, pontos que talvez escondesse... 

Eu depois da finalização do processo:   

ED: um ator jovem com vontade de comunicar mais e mais através do teatro, convicto de que a relação e o jogo 

são elementos cruciais, dentre tantas outras possibilidades de fazer e viver a cena; que reconhece mais 

claramente os pontos de fraqueza, o que necessita treinar com mais atenção e as qualidades do seu ofício; alguém 

que está descobrindo que pode ser engraçado, trágico e tudo que quiser ser, (até “Bobo”, “fraco”) no palco e na 

sua extensão irremediável que é a vida (e vice-versa), desde que seja entregue e de verdade, que tem consciência 

da responsabilidade e da fragilidade desse ofício, que pensa se é apto mesmo pra isso, se é apto pra viver essa 

responsabilidade e essa fragilidade, se está vivendo isso, mas que vive a relacionar tudo que vê, lê, ouve, sente e 

experencia na vida ao teatro e fica pensando, ansiosamente, na próxima apresentação, no próximo processo, na 

próxima descoberta, nos próximos personagens, enfim, nesse caminho que só tem começos.  

 

Questionário por JÚLIA FONTES 

1. Como você definiria um “trabalho de grupo” em teatro?  
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JF: Para mim um trabalho de grupo em teatro acontece quando um grupo de pessoas se une para 

desenvolverem um processo criativo colaborativo que visa à pesquisa, a formação, a troca de 

conhecimentos e a experimentação cênica de forma continuada.  

O teatro de grupo é uma maneira de se organizar para se fazer teatro indo além da produção artística 

comercial, mercantilizada. A sua produção artística é a forma de se ganhar a vida, porém ela não é 

tudo. O grupo é o lugar onde se pode discutir mais a fundo o teatro e suas ramificações, a sua função e 

necessidade, o seu impacto no mundo contemporâneo, tornando as suas obras artísticas também o 

reflexo de suas principais ideias e visões de mundo.  

Geralmente o trabalho realizado pelo teatro de grupo tem características experimentais, políticas e de 

resistência e que agrupam pessoas por um tempo indeterminado e não apenas para a montagem de um 

espetáculo. É uma estrutura que permite a contínua pesquisa cênica e uma constante formação estética, 

pedagógica, política através de oficinas e intercâmbios.  

Os participantes do teatro de grupo por estarem muito tempo trabalhando juntos, também podem 

experimentar atuar em diversas funções da cena, enriquecendo o seu repertório artístico e técnico, 

assim, um ator de um espetáculo pode atuar como diretor de outro espetáculo ou vice e versa. 

 

2. Em sua opinião o processo O Rei Lear no meu quintal se caracterizou como “trabalho de 

grupo”?  Quais princípios de “trabalho de grupo” foram aplicados? 

JF: Durante o processo do Rei Lear por vezes me senti participando de um grupo, acredito ser pela 

maneira como a produção e direção colocaram os atores para dentro do processo, dando voz e até 

decidindo juntos alguns aspectos. Alguns atores até assumiram outras funções criativas, além da 

atuação, dentro do processo o que imprimiu ainda mais sentimento de pertencimento ao trabalho. 

Porém, tenho minhas dúvidas se eu poderia chamar de teatro de grupo, mesmo sendo colaborativo, 

pois os atores estavam participando de uma pesquisa realizada pela diretora e muitas decisões 

pertenciam apenas a ela, que era quem tinha muito mais propriedade e investimento de pesquisa 

prévia.  

A pesquisa tinha um foco central que era o trabalho do ator que culminaria na montagem do 

espetáculo, mesmo sendo um processo longo de muita experimentação e colaboração, a direção 

coordenava e apontava os caminhos. Todos se juntaram em prol de uma pesquisa, os atores desejando 

experimentar novas práticas e a direção desejando pôr em prática os seus estudos. 

Acredito que não se formou um grupo de teatro, até por que não havia esta intenção, porém há 

algumas características que identifico pertencentes a um trabalho de grupo. É claro que o grupo após 

vivenciarem juntos tantas práticas de integração e sensibilização que chegou a um estado comum 

bastante rico e propício para o trabalho teatral, mas não sei se este “estado” que permite o trabalho 

harmonioso em grupo pode se caracterizar um “teatro de grupo”. Talvez fosse um primeiro ensaio para 

se montar um grupo, já que foi a primeira vez que muitos dos atores trabalharam juntos, porém 

acredito que precisaria de mais encontros e uma pesquisa pertencente a todos, e que todos tivessem 

apropriação. Acredito que para se formar um grupo tem que haver uma pesquisa em comum a todos, 

que todos possam estar por dentro, participantes e colaborando mutuamente. (Será?)  

O tempo de trabalho do rei Lear foi longo em relação a outras montagens, dando oportunidade para 

que as práticas fossem sendo assimiladas e um trabalho mais profundo fosse feito, visando resultados 

além da montagem, tocar mais fundo no processo criativo do ator.  Por vezes me senti um pouco 

“cobaia” da pesquisa, já que nunca estive num processo como este, nem estava totalmente por dentro 

da pesquisa mais teórica. Uma briga interna entre a racionalidade e a pura vivência (se é esta 

separação exista, pois por vezes está tudo junto e misturado). Em alguns momentos estive meio 

confusa se eu poderia interferir e questionar certas decisões ou se deveria me entregar e confiar no 

trabalho, porém este sentimento não me impediu de falar e propor ideias. 

Mesmo sem muitas certezas se tenha sido um trabalho realmente de grupo, acredito que alguns 

princípios estiveram presentes: tempo dedicado à pesquisa e experimentação, trabalho colaborativo, 

foco não apenas destinado a produção artística.  

 

3. No seu ponto de vista a quantidade e a durabilidade média (3h) de cada ensaio foram 

suficientes para o seu desenvolvimento como ator/atriz nesse trabalho? Justifique. 

JF: Pelo tipo de pesquisa desenvolvida seria preciso muito mais tempo de trabalho juntos, pois, 

mesmo que tenha sido longo o processo, não era um trabalho que visava apenas uma montagem. Era 
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uma formação. Senti que era preciso mais tempo de trabalho como atriz, pois acho que ainda sai muito 

confusa e com dúvidas. 

Num certo momento foi preciso abrir as portas do laboratório para ouvir outras pessoas, para entender 

o que havíamos produzido, como chegava nas pessoas, havia emoção e verdade. Essa abertura foi bem 

importante para ter um retorno do que estávamos fazendo e foi ali que percebi que o processo poderia 

ser mais longo, ou que não tivesse a “responsabilidade” de se montar algo. 

O tempo de ensaio também acho que poderia ter sido superior, talvez o ideal fosse um ensaio que 

durasse umas 4h, pois se daria mais tempo para realizar todo o trabalho com mais calma: preparação 

do espaço, o trabalho corporal, despedida e organização do espaço. Muitas vezes chegávamos 

correndo e quando acabava o ensaio mal havia tempo de respirar, conversar sobre o que foi feito... 

Senti esta falta. 

 

4. Quais dificuldades você enfrentou para cumprir algumas exigências do processo, como não 

chegar atrasado, não faltar, participar da limpeza do espaço? 

JF: Senti um pouco de dificuldade em chegar a tempo em alguns momentos, pois largava do emprego 

por volta das 18h e tinha que sair correndo para o ensaio, sem muitas vezes ter tempo de jantar, parar 

um pouco e aí sim entrar no trabalho.  

Achei super importante a exigência da pontualidade, a limpeza do espaço, a participação mais efetiva 

no processo. Essas práticas, como concluímos durante o processo, já era o início do trabalho, nos 

dando motivação e senso de responsabilidade com o trabalho, com o espaço, com o grupo. Sinto que 

todos estiveram bem entregues e disponíveis para estas exigências e em nenhum momento eu tive 

resistência a elas, até aderi na minha vida uma certa “disciplina” e rituais antes não praticados. 

 

5. Você realizou a tarefa de registrar todo o processo em seu diário de trabalho? Que 

dificuldades você enfrentou para realizar essa tarefa? 

JF: Eu curti muito ter que escrever no diário a cada ensaio ou descoberta. De início eu consegui 

acompanhar bem cada ensaio e depois a prática foi ficando mais escassa. O tempo era curto e já não 

havia mais o tempo de registrar na própria sala de ensaio, então acho que isso tenha afrouxado um 

pouco. Quem sabe se tivéssemos tempo de registrar tudo na sala de ensaio seria bem melhor 

aproveitado. 

Passei um tempo sem escrever e depois voltei, porém para lembrar tudo era um pouco  complicado. 

Talvez a dificuldade tenha surgido aí, primeiro eu não sabia mais o que escrever depois fui perdendo 

mesmo a prática. Em algumas vivencias também não sabia muito bem o que eu estava sentindo, não 

saberia explicar bem com a escrita, mas foi bom exercitar essa certa confusão de sentimentos. Senti 

que fui ficando mais atenta nos meus sentimentos e sensações.  

De início também Marianne pedia os escritos do diário e depois passou a não pedir mais com 

frequência. Escrevi sistematicamente até uns 4 meses de trabalho, depois foi ficando mais espaçado.  

 

6. Você considera que foram realizados exercícios sobre si mesmo durante o processo (sobre o 

sujeito; não sobre o ator ou personagem)? Quais exercícios você considera como “trabalho sobre 

si mesmo”? 

JF: Todo o trabalho feito durante o laboratório foi sobre si mesmo, pois era toda a base do trabalho de 

pesquisa, como nos foi informado. Depois fomos passando de si mesmo para as personagens e, mesmo 

aí, sentia que continuávamos sendo nós mesmos. 

Foi difícil compreender este trabalho de início, pois geralmente em outros trabalhos se trabalha o ator 

e a personagem enquanto que o trabalho interior fica mais em segundo plano. No Rei Lear não foi 

assim. Era primeiro o trabalho de reconhecimento de si, de interiorização, de verdade e presença. 

Muitos exercícios que trabalharam este interior, desde a limpeza do espaço de modo ritualístico 

preparando o lugar para o trabalho, depois a meditação que foi bem importante para se conectar, 

respirar, ficar presente, se ouvir e ouvir o outro.  

Depois os trabalhos em grupo, de integração, de ritmo, os alongamentos individuais e coletivos, os 

“picadeiros”, as improvisações, as máscaras... 

Foi bem importante este trabalho em si mesmo, por vezes doloroso, porém necessário. É um trabalho 

de uma vida inteira. Hoje eu sinto que o trabalho mudou muito da minha forma de olhar o processo 

criativo do ator, do teatro como um todo. 
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7. Caso a resposta anterior seja afirmativa, esses exercícios auxiliaram na sua prática cênica? De 

que forma? 

JF: Sim e muito. A partir do momento que o ator está presente, conectado consigo e com os outros há 

verdade cênica. Ninguém engana ninguém. O Ator passa a ser protagonista do processo de criação e 

não apenas uma marionete do diretor. Muitas portas são abertas e os sentimentos são acessados de 

uma forma mais profunda. 

Sinto que foi dificílimo acessar esta verdade-presença e colocar na personagem. Fiquei muito perdida 

nisso, pois não sabia até que ponto era eu ou a personagem. O que eu poderia criar ou o que eu 

aproveitaria dessa vivência de autoconhecimento. Não há um outro? Não é uma incorporação, há 

trabalho e registro. 

Senti que os exercícios me conectaram não apenas comigo mesma, mas também com o grupo, me 

ajudando a confiar e dividir processos tão íntimos com pessoas que eu mal conhecia. Às vezes fico em 

dúvida se consegui chegar ao “estado” da personagem, pois quando não há muitas muletas de 

interpretação a impressão que dá é que não há um trabalho ali sendo feito, acho que aí é quando 

entramos nas diferenças entre interpretação e atuação. Interpretação parece ser algo de fora pra dentro 

e atuação tem mais a ver com o caminho inverso, de dentro pra fora. E foi aí que eu não sei bem o que 

houve. 

No momento em que começamos a pôr as personagens em cena, às vezes eu ficava tentando registrar 

tudo o que estava acontecendo, as improvisações, a relação, ao mesmo tempo em que pensava no texto 

e na cena, que me dava uma tontura louca. A ponto de não me sentir mais presente ou de achar que eu 

não estava fazendo esforço. Havia muito julgamento dentro de mim. Tentava achar sentido, vida para 

a personagem, mas por vezes achava que não estava chegando.  

 

8. Em sua opinião, há uma diferenciação entre o trabalho sobre si mesmo e o trabalho sobre o 

personagem? Explique. 

JF: Acho que sim, mesmo que neste processo um trabalho leva a outro. O trabalho sobre si mesmo é o 

do reconhecimento de si e das potências geradoras, criadoras. Este trabalho nos serviu como base para 

se chegar na personagem. As meditações, as integrações de grupo, os jogos de atenção, os 

alongamentos coletivos improvisados, as máscaras... etc. 

É um trabalho bem subjetivo, de autoconhecimento, de escuta e observação. Por vezes fiquei sem 

entender, já que nunca tinha participado de um processo como este, porém o trabalho foi me 

mostrando como foi importante se conectar comigo mesma para aí, sim chegar na personagem. Para 

mim foi bastante terapêutico, pedagógico e muito prazeroso (mesmo que em algumas horas fosse 

difícil acessar a minha verdade) me trabalhar, me conhecer, me ter como base de uma criação. Eu 

realmente nunca havia vivido isso. 

O trabalho da personagem surge a partir do trabalho sobre si, é quando vai se achando forças e pulsões 

para se chegar a personagem. No trabalho com a personagem eu me senti um pouco perdida, por vezes 

até sofrida, pois não sabia como transpor tudo o que havia trabalhado sobre mim para a personagem e 

depois para a cena.  

Acredito que é um trabalho longo. O trabalho feito com a personagem era de criar uma base para que 

ela pudesse atuar em qualquer situação, o que para mim foi uma maneira de criar bem mais próxima 

do que eu acredito hoje sobre interpretação e atuação. 

 

9. O treinamento realizado durante o processo com exercícios provenientes da técnica do 

palhaço foi importante para a sua prática cênica? Por quê? 

JF: Foi bem importante. De início eu fiquei um pouco com medo de trabalhar com a linguagem do 

palhaço, tanto pelo processo de desnudamento quando pela estética, imaginei que fossemos criar um 

palhaço e atuar como ele. 

Acho que o trabalho do palhaço trabalha justamente com a matéria do trabalho do ator, a verdade, a 

presença, a reação, o se escutar. Os exercícios foram importantes para o trabalho do ator e da 

personagem. Me senti muito desafiada em me expor, em buscar este estado de palhaço, que também 

pode ser o do ator. 
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Acho que foi importante não só para acessar o estado, a presença, como também para me deixar mais 

atenta, pronta para atuar a qualquer momento e sob quaisquer circunstância, já que a encenação foi 

construída em processo coletivo a partir dos improvisos. 

 

10. Há aspectos da técnica do palhaço presentes na sua atuação durante o espetáculo? Caso haja, 

quais? 

JF: Acho que sim, internamente me sinto viva e presente, como se a minha personagem pudesse atuar 

em outra situação que não aquela, por tudo o que passamos. Difícil dizer em que pontos, aspectos 

exatos a técnica está presente. Ainda não me sentia plenamente na personagem, mas dentre os 

processos pelo qual participei foi o que eu construir mais um estado, uma história, uma vida para a 

personagem.  

A ideia era de se entregar ao jogo, aconteça o que acontecer, então isso havia em sala de ensaio, porém 

no espetáculo eu sentia tudo mais parado, como se estivéssemos presos numa estrutura que precisasse 

ser apresentada daquela forma, mas ainda assim havia presença. 

 

11. Qual a relevância da dança pessoal (exercícios de desautomatização corporal, realizados com 

e sem música) para você?  

JF: Esses exercícios de início foram bem difíceis para mim, pois sempre tive muita dificuldade no 

trabalho corporal, de expressão e conscientização. Sentia vergonha do meu corpo, achava que eu não 

tinha ritmo, que não sabia muito bem o que estava fazendo, racionalizava demais, o que deixava meu 

corpo muito preso e pudico, cheio de travas e julgamentos. 

Na dança pessoal eu me sentia mais livre, conseguia me conectar com meu corpo, minha respiração, 

meus ritmos internos, sentia meu corpo se abrindo para novas possibilidades, sem mais julgamentos, 

podendo expandir-se.  

Este trabalho me ajudou muito neste processo de reconhecimento do meu corpo e das minhas 

potencialidades. Como eu posso chegar a outros lugares corporais, explorar novos estados, deixar de 

lado o que eu já sei e ir em busca de outras descobertas. Isso tudo me ajudou muito a entrar e encarar 

todo o processo, a me perceber enquanto criadora, a ver meu corpo de outra forma. 

 

12. O treinamento com a dança pessoal está presente em sua atuação durante o espetáculo? Caso 

esteja, de que forma? 

JF: Não sei dizer. Talvez internamente, porém externamente fomos reduzindo muito os movimentos. 

A dança pessoal talvez esteja nas variações e no contato com o que acontece dentro de mim. Como 

transpor isso para cena eu já não sei se consegui.  

 

13. Você considera que a sua subjetividade está expressa no seu personagem? De que forma? 

JF: Acredito que sim. A Regana tem muito de mim e isso eu fui descobrindo ao longo do processo. As 

suas motivações, camadas, sutilezas, fragilidades. Durante os improvisos e exercícios muitas coisas 

foram aparecendo de mim que tinha semelhanças com ela, e vice e versa: A insegurança, a relação 

com as irmãs, o ciúme, a posse, o medo, o amor. 

Para ajudar a me conectar a ela, eu busquei alguns rituais pessoais como: usar sempre uma lingerie 

vermelha em dia de espetáculo, introduzir a comida em toda cena que ela participa como um 

mecanismo de escape e fragilidade dela, sentir os dois pés bem apoiados no chão e experimentar ficar 

um pouco de ponta de pé...  

De certa forma me enxerguei muito na Regana e acabei trazendo algumas características minhas para 

ela que foram fazendo sentido. Em outro momento talvez eu não aceitaria ou fugiria de mim, mas 

trabalhar com a subjetividade do ator é trazer a personagem para o real, para próximo de mim, como 

uma faceta, como um estado seu que eu me reconhecia no outro.  

 

14. Quais dificuldades você enfrentou no trabalho com o personagem? 

JF: Diversas. Primeiro a coisa do corpo, que senti muita dificuldade em achar um corpo para a Regana 

que fosse natural, que a representasse dentro das suas diversas faces.  Muitas das experimentações 

corporais foram ficando sem sentido, estereotipadas, sem conexão com o restante. Isso me deixou um 

pouco travada. Como trazer para o corpo a vida interna da personagem, sem que fique excesso ou 

caricatura? Que emocione, que pareça real, que tenha verdade? 
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Depois a presença, como acreditar nela, deixa-la viva o tempo inteiro, pronta para entrar em ação? Isso 

me angustiou bastante, pois não me sentia interpretando.  

Outra dificuldade foi a voz e o texto. O texto chegou já nos últimos momentos e eu o achava tão 

estranho, especialmente quando fomos para a montagem das cenas. Dizer Shakespeare é bem difícil, 

pois parece que estou falando por toda a história, que é próxima a mim e distante ao mesmo tempo.  

E depois quando tudo isso tinha que estar em cena juntos: corpo, voz, presença, motivações ai foi que 

veio a crise. Eu não me sentia bem em cena, achava que não estava fazendo muito esforço, que não 

estava passando toda a emoção. Eu não entendia muito bem o que eu sentia, se era interpretação ou 

atuação. Falso ou verdadeiro. Muita confusão dentro de mim. 

Depois quando passamos a ter ensaios individuais foi que fui compreendendo algumas coisas, mas 

então quando ia pra cena levava toda essa ideia de interpretação comigo, de que tem que ser forte, tem 

que falar bem, de que tem que emocionar. Foi bem difícil abandonar toda essa ideia de personagem, de 

vilão, de sensual, de irmã do meio... 

Após o email que vi falando sobre a minha interpretação eu fiquei bem preocupada, aí tive a certeza de 

que não estava chegando onde era pra chegar, porém não tínhamos parâmetros para entender qual é 

este o lugar da atuação. Era tudo tão subjetivo. Eu sei que sentia muita coisa por dentro, mas como 

passar isso para a cena, para o público sem precisar mostrar muito? Tive muitas dúvidas e ainda tenho 

sobre o meu processo criativo de construção da personagem. Claro, que descobri muitas coisas sobre 

mim durante o processo, o que me fez correr atrás de práticas que me ajudem a enfrentar, a entender, a 

sentir o trabalho do ator que eu quero para mim. 

 

15. Em sua opinião o jogo foi um elemento presente no processo? Caso a resposta seja 

afirmativa, de que forma? 

JF: Foi sim. O jogo esteve presente no processo o tempo inteiro, desde o princípio. Sempre estávamos 

trabalhando juntos, seja pelos improvisos, pelos exercícios de dança pessoal, na máscara, nas cenas 

criadas em conjunto. Acho que o jogo permeou todo o processo. 

 

16. Para você o jogo está presente na encenação? Justifique. 

JF: Em muitos momentos sim, há jogo. Em outros acho que falta ainda, mais pulso, mais vida.  Há 

jogo no Bobo, nas interações de Edgar, em algumas cenas das irmãs, porém em outras cenas tudo é 

bem estático, a cena acontece e me sentia meio presa a ela. Nas cenas com o rei mesmo, acho que 

faltou mais jogo, mais pique.  

 

17. O modo de direção do espetáculo se diferenciou de outros que você tenha participado? De 

que forma? 

JF: Sim, totalmente. Em outras conduções o diretor trabalhava muito mais o texto, as cenas, a 

montagem e quando chegava na parte do trabalho de ator, havia pouco debruçar, pouca ênfase. Neste 

processo o trabalho foi sobre o ator e por último sobre o espetáculo. 

 

18. Como você avalia as práticas de direção no processo de montagem do espetáculo? 

JF: Foi um processo de muitas descobertas, como já falei, e uma delas foi sobre a forma de se 

conduzir um trabalho criativo. A pesquisa buscou trabalhar o ator a partir do jogo e da busca por uma 

verdade e para mim era tudo muito novo. Tudo foi fazendo bem mais sentido no decorrer do processo, 

quando íamos experimentando os jogos que, aparentemente eram tão distantes do Rei Lear, mas que ia 

mexendo tanto comigo por dentro que eu ficava imaginando quando iríamos entrar na montagem do 

espetáculo, como iria ser, o que tinha a ver as máscaras, as cenas criadas?  

Acho que todos fomos bem corajosos em enfrentar a proposta e nos manter abertos para tudo, 

inclusive para mudanças de planos, tanto os atores, quanto a direção, que estava ali pesquisando, 

experimentando. Acho que Marianne faz um bom encaminhamento no trabalho com o ator, com seu 

jeito manso, de poucas palavras, propõe muito, bota o ator para trabalhar em vez de ficar pensando 

demais. Isso foi ótimo!!! 

A atmosfera de trabalho coletivo criada pelo grupo foi uma das preciosidades propostas e conduzidas 

por Marianne, que colocou os atores para limpar o espaço, meditar, olhar no olho do outro, sentir o 

cheiro... Tudo isso foi muito importante para chegar onde chegamos enquanto grupo, e isso era o que 

mais importava para o processo, o grupo ter liga.  
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Marianne soube conduzir o grupo, criar confiança, levar-nos a certos estados individuais e coletivos 

incríveis e emocionantes. Havia muita tranquilidade e calma em seu olhar e voz, o que me deixava por 

vezes ansiosa para saber onde tudo isso ia dar.  Gostei muito dos jogos, do trabalho com o palhaço,  

com as máscaras, da meditação, do encontro para ver filme e comer juntos, da leitura de livros, do 

mapa do ator... Tudo isso foi incrível!!!! 

Durante o trabalho do ator e da personagem Marianne nos trouxe muitas propostas de trabalho para 

que experimentássemos, porém senti falta de um posicionamento maior quando o trabalho foi ficando 

mais focado na cena, talvez a falta deste papel de encenador, de dizer o que pensa da cena, de como 

deseja construir ela. O jogo dos atores era o primeiro plano, porém eu sentia que era preciso mais da 

cena. Eu ficava com dificuldade de enxergar este ator que estávamos buscando, de enxergá-lo em 

cena, para saber como é. Queria mesmo alguém de fora para falar o que imaginava concretamente do 

que estávamos construindo, como seria o desenho da cena, figurino, cenário, atmosfera cênica. Acho 

que isso me ajuda muito a pensar a personagem quando visualizo a cena, quando crio um banco de 

imagens deste lugar que receberemos o público para contar uma história. Isso eu realmente senti falta. 

Sentia às vezes que não sabíamos onde queríamos chegar enquanto espetáculo, tendo como base o 

jogo apenas. Esse posicionamento me fez ficar sem entender algumas escolhas, que cheguei até a 

questionar. Em outros momentos via no rosto de Marianne que não estávamos chegando lá, no lugar 

que ela imaginava e que nós não tínhamos a mínima ideia.  Entendo hoje que não há este lugar exato 

para se chegar, pois estamos todos na busca, e o lugar é dentro de nós. 

Acho que o trabalho foi muito rico e inspirador, assumir-se como pesquisadora, como todos 

pesquisadores não é uma tarefa fácil e acho que Marianne foi muito generosa em compartilhar 

conosco a sua paixão, a sua forma de olhar a arte, as dúvidas e fragilidades... 

 

19. Que dificuldades encontrou na forma como o processo foi conduzido (etapa de treinamento e 

de montagem)? 

JF: Senti dificuldade em entender um pouco a pesquisa de início, talvez se houvesse uma troca de 

mais material teórico ou textos que inspirassem aquela busca de trabalho de ator. Claro, que entendo 

que o foco do nosso trabalho era vivenciar o processo e não entendê-lo totalmente em bases teóricas, 

porém acho que isso iria nos ajudar muito a adentrar mais a fundo. 

Também sentia necessidade de conversar após cada ensaio, de se ter uma roda de conversa, mesmo 

que seja rápida, para finalizar o dia. Sentia Marianne muito calada após o trabalho e ficava imaginando 

como teria sido para ela, o que ela estava achando. Senti que o grupo sentia vontade de falar muita 

coisa após os ensaios e acho que a roda é um lugar de muito aprendizado também. 

 

20. Avaliando a sua experiência total nesse processo enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou na encenação, para seu trabalho como 

ator/atriz.   

JF: - Presença 

- Atenção/ Concentração 

- Relação 

- Jogo 

- Verdade 

- ... 

 

21. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando por que foram marcantes. 

JF: - Difícil demais escolher apenas três marcantes, foram tantos... 

- Meditar - Nunca havia conseguido ficar muito tempo em silêncio e aprendi neste processo como ficar 

comigo mesma, como me preparar para o trabalho. Hoje pratico a meditação na minha vida. 

- Exercícios da cortina e saída de palhaço – Sempre me julguei muito e por isso tinha muito medo de 

me expor, sem uma personagem fixada. Foi bem importante me desnudar desta forma. 

- Montagem do espetáculo e construção da personagem – Sentimento de fracasso por não ter 

conseguido todas as bases para a personagem se sustentar e aí, após o email que li falando da minha 

interpretação fui buscar trabalhar em vez de ficar discutindo ou buscando saber os motivos. 

- ... 
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22. Para descrever: 

JF: Difícil falar também, em todo momento eu estou mudando e a minha percepção já não é a mesma 

da finalização do processo. São muitos aspectos, acho que já falei muitos deles em algumas questões 

acima, mas vamos lá... 

Eu antes do processo: 

JF: Me sentindo perdida, sem saber qual era o meu caminho de criação, me sentindo buscando algo 

que nem eu mesma sei o que era. Desejava um grupo, desafios, novas experiências, uma montagem 

que mexesse comigo profundamente, que me tirasse do lugar de conforto. 

Eu durante o processo: 

JF: Mais consciente do que eu busco, me libertando de medos e prisões, enfrentando dificuldades e 

fragilidades. Conectada a um grupo de pessoas incríveis que me ensinaram muito. Buscando o tempo 

todo estar presente, me apoiando em tudo o que vivemos.  

Ainda perdida no resultado, porém sentindo que aquele caminho era muito bom para se trilhar, havia 

vida. 

Eu depois da finalização do processo: 

JF: Confusa com muita coisa, porém feliz por ter passado por tanta intensidade experiências. Hoje sei 

o que estou buscando e me sinto mais conectada com meu coração, com minhas necessidades 

enquanto ser humano, enquanto artista, enquanto criadora e criatura.  

 

Questionário por MARINA DUARTE 

1. Como você definiria um “trabalho de grupo” em teatro? 

MD: É um trabalho construído com base em uma relação horizontal, amorosa e de confiança. Um 

grupo que trabalha sem medo de se expor ao outro, que se entusiasma mutuamente, que valoriza o que 

cada um tem de melhor. Daí se descobre uma afinidade de linguagem e a vontade de construir coisas 

juntos. Compor em parceria é uma das maiores intimidades. 

  

2. Em sua opinião o processo O Rei Lear no meu quintal se caracterizou como “trabalho de 

grupo”?  Quais princípios de “trabalho de grupo” foram aplicados? 

MD: Sim, sem dúvidas esse foi um dos grandes méritos do processo. Acho que a condução da direção 

e a disponibilidade dos artistas formou um time potente, aberto, curioso. Tivemos momentos lindos de 

comunhão de alma para alma. Sinto que todos, em diversos momentos e em diferentes intensidades 

expuseram suas qualidades, dúvidas, força, suas dificuldades enquanto artista. Formamos um grupo 

que pulsava energia. No processo, cada um trouxe um pouco da sua pesquisa pessoal. Foi um grande 

exercício de tolerância, também. Estar aberto pro novo é um processo... Nem sempre foi fácil. Mas, foi 

muito gostoso. Para isso, os primeiros tempos do processo foram essenciais. Construímos uma boa 

base de troca e de vontade de crescer junto. 

  

3. No seu ponto de vista a quantidade e a durabilidade média (3h) de cada ensaio foram 

suficientes para o seu desenvolvimento como ator/atriz nesse trabalho? Justifique. 

MD: Assim como o tempo, essa pergunta é relativa. Tínhamos pouco tempo por dia. Mas, tivemos um 

ano de processo quase. Era claro que quando o ensaio começava a pegar fogo, já era hora de acabar. 

Mas, por trabalharmos no turno da noite, era complicado ampliar o tempo de trabalho. Muitas vezes já 

chegava no trabalho exausta de mim, do dia, querendo ficar só. Isso dificultou um pouco o andar das 

coisas. 

 Mas, é clara a quantidade de ferramentas que o processo me trouxe. Minha forma de criar nesse 

processo foi totalmente diferente de outros. Muitos leques se abriram. Muitas coisas foram 

desconstruídas em mim. Fui uma atriz insegura na maior parte do tempo por não saber direito o que 

tava fazendo, para onde estávamos indo. Acho que para futuros trabalhos, aplicarei melhor os aspectos 

que foram desenvolvidos. 

  

4. Quais dificuldades você enfrentou para cumprir algumas exigências do processo, como não 

chegar atrasado, não faltar, participar da limpeza do espaço? 
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MD: Cansaço, desconfiança e dúvidas pessoais sobre o meu futuro artístico. Estava envolvida em 

muitos trabalhos que me tiravam o foco do Rei Lear. E estive confusa em diversos momentos se queria 

estar ali mesmo, se estava conseguindo abraçar aquele trabalho como uma coisa minha. O fato de o 

trabalho não partir de uma necessidade minha, fazia com que a legitimidade da minha presença ali 

ficasse confusa. 

  

5. Você realizou a tarefa de registrar todo o processo em seu diário de trabalho? Que 

dificuldades você enfrentou para realizar essa tarefa? 

MD: A princípio, sim. Depois, registrei quando sentia necessidade ou quando me era pedido. Acho 

que o tempo de duração do processo me deixou relaxada com essa tarefa e o fato de muitas vezes 

chegar em casa morta de cansada e já ter que sair correndo no outro dia de manhã também. Não 

encontrava tempo durante o dia para fazer as anotações com a tranquilidade que queria. 

  

6. Você considera que foram realizados exercícios sobre si mesmo durante o processo (sobre o 

sujeito; não sobre o ator ou personagem)? Quais exercícios você considera como “trabalho sobre 

si mesmo”? 

MD: Sim. Fizemos muitos exercícios voltados para o sujeito, para o ser humano.  A dança pessoal, a 

prática da meditação, o exercício da graça, o exercício da tempestade pessoal, o exercício das cores do 

arco-íris, as máscaras, a experiência e a inocência, os exercícios da bioenergética, os exercícios 

focados na atenção a na presença, a leitura de alguns textos. 

  

7. Caso a resposta anterior seja afirmativa, esses exercícios auxiliaram na sua prática cênica? De 

que forma? 

MD: Sim. Esses exercícios atuam a nível sutil, no desenvolvimento da descoberta pessoal (luzes, 

sombras, graça, fraquezas). Ficam registrados no corpo, no campo emocional, é impossível não levá-

los à prática cênica. Minha grande “nóia” na criação e na atuação dentro do processo era a verdade do 

sentimento (algo subjetivo que Mari insistiu muito nos exercícios sobre o sujeito e no trabalho com o 

personagem). Isso me botou em crise várias vezes. Várias perguntas “o que é a verdade do 

sentimento?” “de onde eu tiro o sentimento que essa cena precisa?” “como me deixar afetar pelo que 

está verdadeiramente acontecendo” “eu tô fabricando o sentimento? Ou ele tá sendo natural?”.  Tentei 

ser fiel a isso. E às vezes não rolava direito em cena... Eu tentava estar presente, vendo e ouvindo pra 

deixar que alguma coisa brotasse. Mas, às vezes não vinha e eu ficava meio no vácuo tendo que 

recorrer aos fabricados. Mas, às vezes vinha e era uma surpresa linda pra mim. 

  

8. Em sua opinião, há uma diferenciação entre o trabalho sobre si mesmo e o trabalho sobre o 

personagem? Explique. 

MD: Sim. É como se o trabalho sobre si mesmo fosse o pilar do trabalho do personagem. E é um 

trabalho que não é focado na criação de alguma coisa. Mas, sim no autoconhecimento, no 

desentupimento dos poros. É um momento de colocar o ator/pessoa na frente do espelho, em contato 

consigo. Um trabalho “emo-ativador”. 

  

9. O treinamento realizado durante o processo com exercícios provenientes da técnica do 

palhaço foi importante para a sua prática cênica? Por quê? 

MD: Sim. Eu sou palhaça (mesmo que não seja tão boa rsrs). Acho que depois que você descobre sua 

figura, ela lhe acompanha em cena, mesmo que escondida e sufocada, mesmo que brigando com você. 

Teodora ficou com raiva de mim várias vezes. 

Na cena da “Serra da Boa Esperança” que era a cena que eu mais gostava de fazer e me sentia mais 

livre, buscava triangular com a plateia, não perder a ponte do olhar com Suenne, acessar um estado de 

graça. 

E de maneira geral, os exercícios de palhaço contribuíram para que em cena a minha busca fosse pelo 

revelar, pela verdade, por buscar o olho do colega ou do público (a teoria nem sempre estava refletida 

na prática, mas estava ali observando o que a gente fazia). 

  

10. Há aspectos da técnica do palhaço presentes na sua atuação durante o espetáculo? Caso haja, 

quais?  
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MD: Respondido na pergunta anterior. 

  

11. Qual a relevância da dança pessoal (exercícios de desautomatização corporal, realizados com 

e sem música) para você?  

MD: A dança pessoal traz vida pro corpo, tira o registro do cotidiano. Nos coloca em diferentes 

estados “corpo-emocionais”. Trabalha a prontidão, traz força para a presença cênica. Acho que a dança 

pessoal faz o ator “divinar-se”. 

  

12. O treinamento com a dança pessoal está presente em sua atuação durante o espetáculo? Caso 

esteja, de que forma? 

MD: Sim. A dança pessoal fica registrada no corpo. É difícil explicar como ela atuava, já que no nosso 

espetáculo o movimento corporal quase não existia fora, na motricidade. A dança pessoal estava 

presente no campo da pulsão e da sensação. Me conectava muito aos meus pés, numa tensão que achei 

e que me ajudava. Buscava acender o corpo ao entrar em cena. Tinha uma leve tensão no quadril 

também
176

.  

 

Questionário por SUENNE SOTERO 

1. Como você definiria um “trabalho de grupo” em teatro?  

SS: Trabalho coletivo em que as diversas funções necessárias à administração, organização, produção, 

gestão, etc., são compartilhadas pelos membros do grupo e cujo produto é fruto de todos que o 

compõem.  

 

2. Em sua opinião o processo “O Rei Lear no meu quintal” se caracterizou como “trabalho de 

grupo”?  Quais princípios de “trabalho de grupo” foram aplicados? 

SS: Na maioria das vezes eu tinha a impressão que o trabalho era em grupo, mas acho que foi pouco 

tempo para nos constituirmos enquanto grupo. Apesar da coesão e companheirismo, não sei foi um 

Trabalho de grupo, com “t” maiúsculo. Talvez o trabalho tenha sido em grupo, mas não de grupo. Não 

sei se faz sentido o que digo. Mas tenho convicção que o Rei Lear no meu quintal é resultado do 

grupo, da construção do grupo, de empenho, de forças, de suor e de dedicação. É contraditório o que 

digo? É que sinto que faltou algo que não sei precisar. 

 

3. No seu ponto de vista a quantidade e a durabilidade média (3h) de cada ensaio foram 

suficientes para o seu desenvolvimento como ator/atriz nesse trabalho? Justifique. 

SS: Acredito que não, pois como enveredamos por diversos caminhos, precisaríamos de mais tempo 

para enveredar com mais força em cada um deles (ou em apenas um) e dessa forma, desenvolver um 

trabalho de qualidade, mais aprofundado, específico, desenvolvendo potencialidades, quebrando 

paradigmas, etc. Acredito também que figurei na minha zona de conforto, a do palhaço, que para mim, 

se distingue em muitos pontos do trabalho do ator. Logo, por experimentar novas possibilidades da 

minha palhaça acabei me desenvolvendo mais como palhaça do que como atriz. 

 

4. Quais dificuldades você enfrentou para cumprir algumas exigências do processo, como não 

chegar atrasado, não faltar, participar da limpeza do espaço? 

SS: Apesar de eu ter poucos atrasos, acredito que a maioria deles se deu pelo fato de eu ter outros 

compromissos (trabalho/estudo) em locais relativamente distantes do local de ensaio. Isso também 

gerou uma dificuldade em ajustar os ensaios dentro do meu cronograma pessoal, afinal, a prioridade 

infelizmente cai para o lado financeiro (preciso trabalhar para garantir a minha permanência não só 

nos ensaios como em outros espaços, e essa garantia financeira não pôde, infelizmente, ser garantida 

pelo projeto). Ocorrem também outros contratempos referentes à doença, que foi um fato bem 

constante. Penso que, com relação a atrasos e faltas, dois pontos são pertinentes: prioridade e estímulo. 

Talvez a palavra estímulo não seja a melhor a ser aplicada, mas tentarei me fazer entender. Penso que 

durante qualquer processo, inconscientemente eu me pergunto: “Isso faz sentido para mim?” e a partir 

da resposta, também inconscientemente, se reflete na minha presença/ausência, envolvimento/não 
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envolvimento, entrega/não entrega. Durante esse processo, de modo geral, me entreguei, me envolvi e 

estive presente. Mas isso não significa que em alguns momentos eu não sentia o impulso de trabalhar 

(ir pro ensaio, criar, etc...). Já me questionei em relação a isso, mas ainda não tenho uma resposta que 

defina a razão desse meu “déficit” de impulso, que é interior. Penso que a raiz pode estar na minha 

própria forma de me relacionar com a arte, e como em vários momentos me vejo em crise... isso é 

reflexo. Com relação à limpeza do espaço, acredito que ela deva ser orgânica e partir do grupo, como 

algumas questões não partiram do grupo, penso que essa pode ser uma das razões. Tenho experiência 

de compartilhamento de limpeza do espaço, na trupe que atuava anteriormente, fazíamos uma escala 

de limpeza num espaço bem maior do que o espaço do Magiluth e nunca tive problemas em cumprir 

com meu compromisso. Ao contrário, fazia com vontade, pois aquele era meu lugar, minha casa, meu 

lar, minha acolhida, porque era importante para mim e pra todos do grupo que eu participava. Não sei 

o que faltou para isso ser orgânico no processo do Rei Lear. 

 

5. Você realizou a tarefa de registrar todo o processo em seu diário de trabalho? Que 

dificuldades você enfrentou para realizar essa tarefa? 

SS: No começo sim e desfrutava desse momento de rememorar e desfrutar as etapas do processo. Mas 

em algum momento do processo, eu parei completamente de fazer meu diário. E o estímulo de voltar a 

produzi-lo não surgiu. Acredito que nesse momento eu estava bem perdida, fragilidade com muitas 

coisas de dentro e fora do processo. Mas acredito que produzir o diário foi uma das tarefas mais 

prazerosas que tive durante o início do processo. Já tinha o costume de fazer um diário da minha 

palhaça no hospital e sei o quanto foi pertinente esse registro para meu trabalho. 

 

6. Você considera que foram realizados exercícios sobre si mesmo durante o processo (sobre o 

sujeito; não sobre o ator ou personagem)? Quais exercícios você considera como “trabalho sobre 

si mesmo”? 

SS: Penso que no começo do processo, os exercícios giravam mais em torno de mim mesma do que 

em torno do personagem. Até o momento que isso ficou confuso demais e eu tive a impressão de que 

não existia personagem algum, e sim, apenas eu, sujeito. Mas isso foi uma fase. 

Todos os exercícios que tínhamos que relacionar com as nossas experiências individuais, tais como o 

mapa que produzimos, a cena do grito, a pequena meta, a radiografia da metodologia pessoal para 

mim eram exercícios sobre si mesmo. Afora esses, o exercício diário de calar e confiar, de entrega, de 

exposição (ou desnudamento, para não ser pejorativo), etc. 

 

7. Caso a resposta anterior seja afirmativa, esses exercícios auxiliaram na sua prática cênica? De 

que forma? 

SS: Devem ter ajudado. Mas o que ajudou mesmo foi desencanar de tudo. Quando eu apertei o botão 

“puta que pariu” e parei de seguir regra, conselhos, de tentar acertar, o negócio fluiu e foi acontecendo. 

Tenho problemas em seguir métodos a risca: sigo sempre os extremos. Ou tudo ou nada. O nada foi o 

melhor caminho, fazer, não pensar, arriscar, ser, estar, jogar, foi que mais me ajudou. Mas até chegar 

lá, acho que foi necessário viver essas etapas dos exercícios. 

 

8. Em sua opinião, há uma diferenciação entre o trabalho sobre si mesmo e o trabalho sobre o 

personagem? Explique. 

SS: Acho que o personagem parte de mim, então há algo nele de mim, mesmo que eu me recuse a 

acreditar nisso. Talvez o fluxo da interpretação seja de dentro pra fora mesmo. E o que tem dentro de 

mim, é meu e eu uso a favor do personagem. Não sei se estou impregnada pela “filosofia” do palhaço, 

mas acho que o caminho é esse: Não sou eu quem está lá, mas tem algo de meu lá. Logo, tem 

diferença, mas não são coisas tão distantes, tem correlação. Eu preciso me trabalhar para que me 

trabalho, reflito no trabalho do personagem. Eu preciso me trabalhar, para poder trabalhar sobre o 

personagem.  

 

9. O treinamento realizado durante o processo com exercícios provenientes da técnica do 

palhaço foi importante para a sua prática cênica? Por quê? 

SS: Na minha prática, sim. Abrir os canais para estar disponível para o jogo era essencial tanto para 

mim, quando para os outros personagens. Contudo, compreendo que o jogo do palhaço rende mais 
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quando se trabalha num mesmo nível de entendimento (não falo de qualidade). Como alguns 

companheiros nunca tiveram contato com o trabalho do palhaço, e às vezes, não entendiam a lógica do 

jogo, às vezes, o jogo não acontecia, e isso me frustrou muito. Mas isso reflete a questão do tempo e 

do caminho. Precisaríamos de mais tempo para aprofundar nisso e ter consciência que o trabalho do 

palhaço nesse processo serviria não pra buscar o cômico, mas para proporcionar disponibilidade para o 

jogo e tantas outras coisas. Contudo, o pouco trabalho de palhaço que tivemos me foi de grande valia 

para o Bobo, para Suca e para mim também, porque pude superar o medo/pavor de estar em cena 

sozinha, apesar de meus companheiros estarem comigo, do meu lado; na cena, só havia eu e a plateia, 

e eu tinha que manter o controle do barco sozinha. E isso era bem improvável pra mim em um tempo 

não tão distante. Foi uma superação e um aprendizado imenso, mas esse aprendizado aconteceu de 

maneira mais forte com as apresentações e ensaios abertos, onde eu pude jogar com o público. Durante 

os ensaios, eu ficava a pensar se algumas gag’s e piadas funcionariam. Esse tipo de coisa, só se 

descobre na relação com o público. 

 

10. Há aspectos da técnica do palhaço presentes na sua atuação durante o espetáculo? Caso haja, 

quais? 

SS: Todos. Disponibilidade, jogo, escuta, percepção, olhar, atenção, foco, relação, e tantos outros que 

não me vem a cabeça agora. Estou deixando a mão escrever de fato. 

 

11. Qual a relevância da dança pessoal (exercícios de desautomatização corporal, realizados com 

e sem música) para você?  

SS: Foi uma experiência nova e incrível. Não percebi se alcancei algum avanço com esse tipo de 

exercício, mas nos momentos que realizei, me lembro que foram intensos e impactantes. Meu estado, 

em todos os aspectos, era outro após a dança pessoal. Mas acho que a dança teve relevância apenas no 

início do processo, pois ela não se manteve constante no treinamento, logo, sua relevância foi se 

diluindo até se anular no final do processo. 

 

12. O treinamento com a dança pessoal está presente em sua atuação durante o espetáculo? Caso 

esteja, de que forma? 

SS: Acredito que passeamos muito superficialmente por ela. Confesso que não me apropriei desse tipo 

de treinamento. Apropriação vem com o tempo, a prática. Contudo, lembro que a partir da dança 

pessoal, muitas coisas surgiram. Apesar de não saber detectar se elas reverberaram ou apareceram no 

trabalho. 

 

13. Você considera que a sua subjetividade está expressa no seu personagem? De que forma? 

SS: Sim. O palhaço tem muito do subjetivo. Ele é “construído”, a partir da minha subjetividade. O 

Bobo deve ser uma face da Suca, que por sua vez, é uma face minha, uma face exagerada e ao mesmo 

tempo minuciosa, delicada, sutil. Tem muito meu no Bobo por se tratar de um palhaço, mas também 

tem a minha visão, a minha versão do que seria o Bobo de Lear, a partir de Shakespeare. Eu tenho 

ciência da visão do autor (ou não, pois é interpretação do texto), e a partir do meu trabalho de palhaço 

uno as duas coisas, e desse encontro, da minha visão com a de Shakespeare, surge o Bobo que tá lá no 

rei Lear no meu quintal. É muita pretensão e audácia minha dizer que o Bobo do Lear no meu quintal 

é fruto meu e de Shakespeare??? 

 

14. Quais dificuldades você enfrentou no trabalho com o personagem? 

SS: No início, eu queria criar um personagem. Tava indo por um caminho que não tava me levando 

pra caminho nenhum. Mas quando abandonei o racional, a lógica racional, o Bobo foi surgindo. E fui 

deixando que traços da minha palhaça aparecessem também, por que não? Então as dificuldades 

iniciais foram sumindo (mas depois surgiram outras dificuldades), e a lógica do Bobo surgiu. Quando 

ela surgiu, ficou mais “fácil” de trabalhar. Essas foram as dificuldades em “encontrar” o personagem. 

Mas a outra dificuldade eu já mencionei, foi estar em relação com o público em cena sozinha, a 

insegurança minha (aí já é a minha pessoa mesmo) em assumir o Bobo e mostrá-lo, a responsabilidade 

de estar com o nariz (código forte) e ter a “obrigação” do fazer rir, a cobrança de estar por vezes 

dramática demais, por vezes cômica demais e não ter lugar no peso da tragédia. Sinto que é 
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responsabilidade do meu personagem levar a peça para a comédia e para o gosto da criança. Aí ainda 

são questões minhas, não do Bobo, não é? 

 

15. Em sua opinião o jogo foi um elemento presente no processo? Caso a resposta seja 

afirmativa, de que forma? 

SS: Sim. Em muitos exercícios propostos pela direção o jogo se fazia necessário, mas nem sempre 

presente.  

 

16. Para você o jogo está presente na encenação? Justifique. 

SS: Um pouco. Acho que o jogo poderia acontecer, mas não aconteceu. Porque pra jogar a gente 

deveria ter mais propriedade do personagem, da sua lógica, e com base nisso, jogar. Acontece que a 

“interpretação” do personagem (não sei bem descrever o que é isso) engoliu o jogo. Em suma, acho 

que o jogo esteve presente nos exercícios o processo, mas não foi propriamente pra todas as cenas.  

 

17. O modo de direção do espetáculo se diferenciou de outros que você tenha participado? De 

que forma? 

SS: Eu tenho mais experiência com circo do que com teatro. O pouco de teatro que pude fazer foi de 

modo muito arcaico e ultrapassado. Só tive apenas um início de experiência de trabalho mais intenso e 

com sentido, mas que não durou muito tempo, se esvaiu. Logo, tudo foi muito novo pra mim. Nunca 

tinha experimentado dança pessoal entre outras coisas. Nas minhas experiências em circo, a 

colaboração da direção na criação é bem mínima. Toda a parte técnica era construída por mim, bem 

como a dramaturgia do número, e a direção apenas polia ou encaixava com o todo, como total 

liberdade, sem modificar qualquer ponto. No Rei Lear notei uma liberdade que chegava a incomodar 

alguns companheiros de cena. Como no circo me sentia à vontade, era minha praia, sabia por onde 

queria caminhar (ou pelo menos achava que queria), já no teatro, no Rei Lear, fiquei perdida em 

alguns momentos, mas confiei, acalmei, porque relacionei com as minhas experiências anteriores. Mas 

já pro final do processo, estranhei porque cada um “correu” para um lado e algo ficou sem coesão, 

coerência.  

 

18. Como você avalia as práticas de direção no processo de montagem do espetáculo? 

SS: Acabei falando um pouco disso no tópico anterior e nos outros também. Os diversos caminhos, 

algumas indefinições, algumas falhas de comunicação principalmente no final do processo foram 

pontos negativos, mas também ressaltos os positivos, a cumplicidade, a equidade nas relações e 

decisões (não havia imposição e os atores eram ativos, opinavam e decidiam também). Posso concluir 

sem medo que para mim, a diretora é aberta, sensível e comprometida, já a direção (a opção de 

encenação escolhida pela diretora, os caminhos, os métodos, ou sei lá o que) teve seus pontos a se 

considerar. 

Mas também, tenho consciência de que foi um experimento, e na posição de cobaia, sugiro que alguns 

pontos sejam revistos de modo a dar mais coerência no produto final. 

 

19. Que dificuldades encontrou na forma como o processo foi conduzido (etapa de treinamento e 

de montagem)? 

SS: Acabei tocando nesse ponto já, mas ratifico que o fato de “cada um correr pra um lado” foi uma 

coisa que resultou em pouca coerência do produto, e isso é reflexo do processo e responsabilidade de 

todos envolvidos, não só da direção, não só dos atores, de todos. 

 

20. Avaliando a sua experiência total nesse processo enumere cinco aspectos que considere os 

mais importantes, solicitados no treinamento ou na encenação, para seu trabalho como 

ator/atriz.   

SS: Sem ordem hierárquica: 

1. O trabalho com a subjetividade; 

2. A coesão do grupo, da equipe toda – companheirismo, colaboração mútua, cuidado coletivo; 

3. A contribuição teórica e sensatez de Luis Reis enquanto defensor e advogado de Shakespeare; 

4. O olhar  

5. jogo 
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21. Escolha três momentos mais marcantes daquilo que você vivenciou nos encontros, descreva 

cada um, identificando por que foram marcantes. 

SS: 1. Todos os momentos de revelação das minhas fragilidades, questões pessoais e íntimas para o 

grupo através de alguns exercícios (como aquele que falei do meu pai, do galo, dos meus problemas 

familiares, em voltar pra casa dos meus pais, no vazamento do apartamento, etc.); 

2. A última apresentação em que senti um alívio, um gozo, e me tranquilizei porque foram quatro dias 

de responsabilidade grande nas costas (fazer o espetáculo é uma grande responsabilidade pra mim, 

para com meus companheiros e para com o público) 

3. A presença de Janô que apesar de me conhecer muito pouco, acreditou no meu trabalho. A sua 

oficina também. E as reverberações dela nos meus companheiros; 

4. A saída de cada um do grupo, principalmente a de Márcio, que foi sofrida, mas que me fez refletir 

se era ali que eu queria estar; 

Era isso pra descrever??? 

 

22. Para descrever: 

Eu antes do processo:  

SS: Ansiosa, otimista, feliz, curiosa, esperançosa. 

Eu durante o processo:  

SS: Nervosa, ainda ansiosa, às vezes triste, às vezes feliz, animada, desanimada, estimulada, 

desestimulada, cansada, forte, criativa, vazia, jogadora, guerreira caçadora. 

Eu depois da finalização do processo:  

SS: Tranquila, serena, reflexiva, aberta a escuta, silenciosa. 
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Texto do Espetáculo O Rei Lear no meu Quintal 

 

 

Música - “As sete idades do homem” 

 

O mundo inteiro é um palco, 

E homens e mulheres são meros atores: 

Eles têm suas saídas e suas entradas; 

E um homem cumpre em seu tempo muitos papéis. 

Seus atos se distribuem por sete idades. No início a criança 

Choraminga e regurgita nos braços da mãe. 

E mais tarde o garoto se queixa, 

Sem vontade de ir à escola. Apaixonado, 

Suspirando com uma balada aflita, 

Feita para os olhos da sua amada. Depois o soldado, 

Com a barba de um leopardo, 

Zeloso de sua honra, rápido e súbito na briga, 

Buscando a bolha ilusória da reputação. 

E então vem a justiça, 

Com uma grande barriga arredondada, 

Com olhos severos e barba bem cortada, 

Cheio de aforismos sábios e argumentos modernos. 

E assim ele cumpre seu papel. E assim ele cumpre seu papel. 

 

 

Prólogo 

 

Bobo: Boa noite, sejam bem-vindos, é um prazer pra vocês nós estarmos aqui hoje. Primeira pergunta 

da noite: quem leu O Rei Lear levanta a mão. (Pausa) Essas pessoas vão entender o espetáculo. Não 

que o resto não vá entender, só vai demorar um pouco mais. Mas não precisam se preocupar, porque 

eu estou aqui para explicar tudo e posso fazer um pequeno resumo, uma pequena sinopse. Vocês têm 

interesse? O enredo é simples: briga de irmãos – e de irmãs, o que é muito pior. Ao público: O(a) 

senhor(a) tem irmã? É linda esta história: muita inveja, falsidade, ciúme, tiro, bala, tubarão... Tudo 

aqui, nesse palco, daqui a pouco! Pois bem, o Rei Lear teve uma grande ideia, que eu achei péssima: 

resolveu dividir o seu reino (mostra o pão) entre suas três filhas. A ideia é a seguinte: a filha que fizer 

a melhor declaração de amor ao pai receberá a melhor parte do reino. Ideia trágica. Eu disse a ele, 

mas... O velho é teimoso. Tem uma hora na história em que eu digo a ele, algo mais ou menos assim: 

Ninguém devia ficar velho antes de ficar sábio! Mas o velho não quis me ouvir... Bem, senhoras e 

senhores, antes da gente começar essa história eu tenho um anúncio a fazer: esse teatro é interativo. Ao 

público: O senhor sabe o que é um teatro interativo? Calma, não precisa entrar em desespero, nessa 

peça só quem passa vergonha somos nós, os atores. A participação de vocês é aí mesmo, na cadeira, 

mas é uma grande participação: vocês serão a corte do reino! Óóóóóóóó! Ao público: O senhor sabe o 

que faz a corte? Cochicha: reverência! O senhor pode fazer uma reverência para nós? Todo mundo 

aprendeu? Quando eu anunciar a entrada do Rei Lear vocês vão fazer a reverência, todos juntos, 

entenderam? Vamos fazer um ensaio: faz de conta que eu sou o Rei: “com vocês, o Rei Lear”! Ah, 

muito bom! Bem, senhoras e senhores, chegou a hora de eu apresentar os personagens dessa história: 

com vocês, as pessoas mais importantes dessa peça, as mais incríveis, as mais extraordinárias: vocês 

mesmos, a corte! Óóóóóóóó! E agora, a filha mais velha do Rei, a primogênita: Goneril. Senhoras e 

senhores, com vocês a filha do meio, a que veio depois da mais velha e antes da mais nova, ou seja, ou 

seja, ou seja: a filha do meio: Regana. E agora, a queridinha do papai, a caçulinha, a raspinha de tacho: 

Cordélia. Ao público: está chegando a hora da participação de vocês! Com vocês, o pai dessas 

meninas, o meu patrão, o bom velhinho, Rei Lear! 
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Cena I – Divisão do Reino / As Irmãs 

 

Lear (em gramelô): Falaremos de intenções secretas. Dividimos em três o nosso reino. É nosso 

intento livrar nossa velhice das lidas, deixando-as para jovens de mais forças, enquanto nós, sem 

cargas, rastejamos a caminho da morte. Digam, filhas, já que agora queremos nos despir de poder, 

territórios e cuidados, qual das três vai dizer que mais nos ama, para tornar mais amplo o nosso dote, 

pondo em debate a natureza e o mérito? Fale Goneril primeiro, a mais velha. 

 

Goneril: Senhor, não há palavras para exprimir o meu amor; é um amor forte, firme e leal, e eu amo a 

vós como jamais um pai foi amado. 

 

Lear (em gramelô): Do que está nos limites destas linhas, com florestas frondosas, ricos campos, com 

rios fartos e planícies amplas, nós fazemos dama, para sempre. Que diz Regana, segunda filha? 

 

Regana: Majestoso pai, eu sou do mesmo metal que minha irmã, e de igual mérito. No coração, sinto 

que ela expressou o meu amor, porém foi pouco, pois minha única felicidade reside em vosso amor. 

 

Lear (em gramelô): Para você em herança perpétua fica de nosso reino este amplo terço, nada menor 

em áreas ou riquezas que o dado a Goneril. E agora, nossa alegria, embora seja a última, que diz pra 

ter um terço mais polpudo que o das irmãs? 

 

Cordélia: Nada, senhor meu pai. 

 

Lear (em gramelô): Nada virá do nada. Agora, fale. 

 

Cordélia: A vós amo nem mais nem menos do que é meu dever. 

 

Lear (em gramelô): Vamos, vamos, Cordélia: corrige um pouco tua resposta, senão prejudicas tua 

herança. 

 

Cordélia: Bom senhor, me destes a vida, criação e amor, e eu pago tais cuidados com dever, vos 

dando obediência, amor e honra. 

 

Lear (em gramelô): Tão jovem e tão dura? 

 

Cordélia: Tão jovem, meu senhor, e verdadeira. 

 

Lear (em gramelô, dividindo o pão entre Goneril e Regana): Que seja! E co’a verdade pra seu dote! 

Pois pelo brilho sagrado do Sol, os mistérios de Hecate e da noite, pelo curso dos astros aos quais nós 

devemos o existir e a finitude, aqui renego o cuidado paterno, todo o poder da consanguinidade, e, 

como estranha a mim e ao meu amor, a tenho para sempre. O cita bárbaro, ou o que faz dos filhos 

alimento só por gula, terá junto ao peito tanta piedade, alívio e boas-vindas quanto essa outrora filha. 

 

Saem Lear e o Bobo 

 

Cordélia: Vocês sabem que é com tristeza que eu deixo essa casa hoje. Eu sei bem quem vocês são, 

eu conheço você, eu conheço você, mas, como irmã me repugna apontar seus defeitos. A esse amor 

que vocês proclamaram que eu vou deixar meu pai. Peço que amem ele, cuidem dele. 

 

Regana: Não nos dite deveres. 

 

Goneril: Bem merece não ter o que não teve. 

 

Cordélia: Pois saibam, irmãs, que não existe nada escondido que não venha a ser revelado nem nada 

oculto que não venha a se tornar conhecido. 
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Sai Cordélia 

 

Goneril: Creio que nosso pai parte hoje daqui. 

 

Regana: É mais que certo. Vai com você; no mês que vem, comigo. 

 

Goneril: Veja só como é caprichosa a sua velhice. Com tão pouco critério ele repudiou Cordélia, a 

filha que ele sempre mais amou. 

 

Regana: São as fraquezas da idade. Ele nunca se conheceu muito bem mesmo. 

 

Goneril: O melhor e mais firme de sua vida sempre foi impensado. Portanto temos de esperar 

comportamentos imprevisíveis na sua velhice. 

 

Regana: É provável que tenhamos dele repentes e incoerências, como esse banimento de Cordélia. 

 

Goneril: Por favor, vamos nos entender. Da forma com que ele está lidando com sua autoridade o 

poder que ele acaba de abdicar só nos fará mal. 

 

Regana: Calma, irmã, estamos juntas. Conversaremos melhor no assunto. 

 

Goneril: Conversar... Temos que agir, e depressa. 

 

 

Cena II – Os Irmãos 

 

Bobo: Muito bem senhoras e senhores, eu já apresentei as irmãs, filhas do Rei Lear; agora vou 

apresentar os irmãos, filhos do Conde de Gloucester. Com vocês, o legítimo! 

 

Edgar: Eu sou Edgar, filho legítimo do Conde de Gloucester, afilhado do Rei Lear, o filósofo do 

reino. 

 

Bobo: E agora, com vocês, o bastardo! 

 

Edmundo: Eu sou Edmundo, filho do Conde de Gloucester, o filho natural, o que tem as proporções 

mais corretas, obra da Natureza. 

 

Sai Bobo.  

Edgar e Edmundo tapam simultaneamente um o nariz do outro para ver quem consegue ficar mais 

tempo sem ar; Edmundo vence e Edgar sai. 

 

Edmundo: Ei, eu estava brincando... (Quando tem certeza que o irmão saiu começa a espetar um 

boneco vudu de Edgar): Corre e vai chorar pro nosso pai, fidalguinho de merda. Sabe o que o mano 

Edmundo vai fazer com você: vou escrever uma carta assinada por você e endereçada a mim; nesta 

carta você tentará me persuadir a trair nosso pai, dizendo que ele está velho e que nós não devemos 

esperar até que ele morra pra dividirmos sua herança. Você vai me dizer que nós devemos ter as terras 

do nosso pai já, enquanto nós somos jovens e temos saúde. Sabe quem vai ler essa carta? Quem vai ler 

é o velho do nosso pai e quando ele achar que o seu filhinho legítimo o traiu ele vai te enxotar daqui. E 

Edmundo vai ser o único filho, o mundo do nosso pai será Edmundo. (Sai) 

 

 

Cena III – Serra da Boa Esperança 
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Cordélia: O que me privou do amor de meu pai foi a ausência de uma língua bajuladora e de um olhar 

traiçoeiro que muito me alegra não ter. Pois careço dessa arte lisa e untuosa de falar ao contrário do 

que sinto. 

 

Música: Serra da Boa Esperança, de Lamartine Babo. 

 

Entram Cordélia e Bobo; brincam e Cordélia parte; sai Bobo.  

 

 

Cena IV – Horóscopo 

 

Edmundo entra com um jornal na mão, pergunta qual é o signo de alguns espectadores, escolhe um 

signo para si. Entra Edgar. 

 

Edgar: Mano Edmundo! Mas que reflexão tão séria é essa que enfrenta? 

 

Edmundo: Irmão, você já viu seu signo hoje?  

 

Edgar: Desde quando você se interessa por astrologia? 

 

Edmundo: Veja, o seu signo fala de acontecimentos infelizes, como a negação da natureza entre 

filhos e pais, morte, fome, dissolução de antigas amizades, divisão no Estado, ameaças e maldições 

contra reis e nobres, suspeitas desnecessárias, banimento de amigos, dissipação de tropas, rompimento 

de casamentos, e não sei o que mais. 

 

Edgar: Desde quando você acredita nessas coisas? 

 

Edmundo: Quando viu meu pai pela última vez? 

 

Edgar: Ontem à noite. 

 

Edmundo: Falou com ele? 

 

Edgar: Por umas duas horas. 

 

Edmundo: Separaram-se em bons termos? Não constatou nele qualquer desprazer, na voz ou no 

semblante? 

 

Edgar: Nenhum. 

 

Edmundo: Pense no que poderá tê-lo ofendido, e eu lhe peço que evite sua presença até a força de sua 

raiva diminuir. Por favor, vá! E ande armado. 

 

Edgar: Armado, irmão? 

 

Edmundo: Irmão, estou aconselhando pelo melhor. Não estaria sendo honesto se lhe dissesse haver 

algo de bom nisso. Dei-lhe só vaga impressão do que vi e ouvi, nada comparável à imagem de horror 

geral. Por favor, vá! 

 

Edgar: Terei logo notícias suas? 

 

Edmundo: Irmão, eu estou a seu serviço nessa história. (Sai Edgar.) Tenho um pai crédulo e um 

irmão nobre, de natureza tão alheia que nem acredita na maldade. Com esse tolo faço o que quero. 

Resolvi o caso: sem berço, mas esperto, pego a terra. Pra mim, quem manipula jamais erra.  
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Entra Regana 

 

Regana: Nobre Edmundo, soube que o seu irmão, Edgar, atentou contra a vida do vosso pai. 

 

Edmundo: Senhora, eu deveria ocultar, só de vergonha. 

 

Regana: Edgar não era amigo das pessoas devassas que andam com meu pai? 

 

Edmundo: É verdade senhora, pertencia a essa cambada. 

 

Regana: Não admira então que tenha tais intenções; foram eles que o induziram a querer a morte do 

velho para pilhar e consumir suas rendas. Esta tarde mesmo minha irmã me mandou informações 

sobre eles. Edmundo, sei que deste a teu pai uma prova de devoção filial. 

 

Edmundo: Apenas o meu dever, senhora. 

 

Regana: É de naturezas assim, profundamente leais, que estamos precisando. Fique conosco, 

imediatamente. 

 

Edmundo: Senhora, eu a servirei fielmente; e acima de tudo.  

 

(Saem.) 

 

  

Intervenção Bobo I 

 

Senhoras e senhores, chegou a hora do nosso merchandising. Nós somos patrocinados pelos biscoitos 

caseiros de Bom Conselho. (Para alguma pessoa da platéia) O senhor conhece? Não conhece? Ah, o 

senhor tem que conhecer, só tem um, é para o senhor mesmo! O que o senhor me dá em troca? (no 

improviso, dá o biscoito junto com o conselho em troca de algum objeto . O espectador que comprar 

pega o biscoito e o Bobo pede para que ele leia o conselho em voz alta): “É doido quem confia em 

lobo domado, em pata de cavalo, em amor de playboy, e em promessa de puta. Ana Maria 

Braga”. Anote aí, esse conselho é muito importante pra esta peça – aliás, pra vida de vocês. E agora 

voltaremos a nossa programação normal. Sai.  

 

 

Cena V – Remédios 

 

Entram Lear e Bobo. Bobo entra com uma bandeja de remédios e tira de dentro das caixas uma 

coxinha, bomba de chocolate, cigarro e bebida, eles ouvem a música Satisfaction. 

Entra Goneril, observa a cena e telefona escondida para Regana. 

 

 

Goneril: Regana, você precisa me ajudar. O papai não está seguindo o cardápio que eu passei. 

Cheguei em casa e ele tava comendo coxinha, bomba de chocolate, bebendo, tudo junto... Não foi a 

primeira vez... já falei mil vezes, colesterol, diabetes, pressão alta... É muito teimoso... te espero 

urgente! (desliga o telefone e se faz notar na sala) 

 

Lear: O que foi minha filha? Por que estás com essa cara amarrada?  

 

Goneril: Senhor, o modo como vem se comportando nesses últimos tempos me obriga a agir de 

maneira mais firme.  

 

Bobo: Pois tu sabes, meu tio: o pardal que alimentou o cuco com seu muco um dia teve a cabeça 

comida pelo cuco.  
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Lear: O seu nome, linda fidalga? 

 

Goneril: Essa zombaria, senhor, tem o mesmo sabor de muitas das suas últimas infantilidades. Este 

Bobo desordeiro, debochado, corrupto... 

 

Bobo: Corrupto não, que eu não sou político! 

 

Goneril: Ele faz esta casa se parecer mais com uma taverna do que com uma habitação honrada. Essa 

desgraça exige remédio imediato. 

 

Lear: Detestável abutre, tu mentes, meu Bobo tem comigo extremo cuidado.  

 

Goneril: Velho e venerável, o senhor deveria ser também sensato. Se quiser permanecer na minha 

casa dispense esse Bobo.  

 

Goneril sai, deixa o rei falando sozinho. 

 

Lear: Tem alguém que me conheça? Por que este aqui não é Lear!  

 

Bobo: É a sombra de Lear! 

 

Lear: Desejo, Goneril, que a natureza deixe o seu ventre seco...  

 

Bobo: Ventre seco... (em direção a Goneril, que está fora de cena) 

 

Lear: Que de seu corpo degradado não brote jamais um filho para honrá-la. Mas, se ainda assim 

conceber, que tenhas um filho cheio de fel, para que saibas que mais doloroso do que o dente de uma 

cobra é ter um filho ingrato! 

 

Entra Regana. 

 

Regana: Estou contente em vê-lo meu bom senhor. 

 

Lear: Regana, acredito que esteja. Você não pode imaginar como tua irmã tem me tratado. 

 

Regana: Eu lhe rogo, senhor, tenha paciência. Espero que o senhor é quem esteja avaliando mal seus 

méritos e não ela faltando a seus deveres. 

 

Lear: Que dizes?  

 

Regana: Não posso acreditar que minha irmã esqueça a menor de suas obrigações.  

 

Lear: Minha maldição sobre ela! 

 

Bobo: A do ventre seco... 

 

Regana: O senhor está velho; deveria deixar-se guiar e governar pelo discernimento de alguém capaz 

de compreender sua condição melhor que o senhor mesmo. Pois eu lhe peço que confesse que foi 

injusto com ela. 

 

Lear: Pedir-lhe perdão? Repara como isto condiz com a dignidade da realeza: “Querida filha, 

confesso que estou velho. E a velhice é inútil”. 

 

Regana: Bom senhor, não prossiga. É uma brincadeira de mau gosto.  
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Entra Goneril. As irmãs dão-se as mãos. 

 

Lear: Regana, lhe darás tua mão? 

 

Goneril: Por que não me dar a mão, senhor? Que crime eu cometi? Não é crime tudo o que a 

senilidade chama crime. 

 

Regana: Meu pai, o senhor está debilitado, não esconda. Fique com minha irmã e dispense o seu 

Bobo.  

 

Lear: Ficar aqui e dispensar meu Bobo? Não, renuncio primeiro a todo e qualquer teto; prefiro 

enfrentar a inclemência do tempo. 

 

Bobo: Também não é bem assim titio... 

 

Goneril: Como quiser, meu senhor. 

 

Lear: Filha, não me faças enlouquecer. Eu posso ser paciente; posso ficar com Regana. Eu e meu 

Bobo. 

 

Bobo: S’imbora, Regana. 

 

Regana: Não. Eu ainda não o esperava e não estou preparada para acomodá-lo de maneira digna. Dê 

ouvidos a minha irmã, senhor; pois todos os que comparam a fúria do senhor com o bom senso dela só 

podem concluir que o senhor está velho... Mas ela sabe o que faz. 

 

Lear: E você sabe o que diz? 

 

Regana: Ouso jurar que sim, meu senhor.  

 

Lear: Eu lhe dei tudo... 

 

Regana: E em muito boa hora. 

 

Lear: Só reservei o direito de conservar o meu Bobo.  

 

Goneril: Escuta-me senhor – que necessidade o senhor tem de qualquer coisa numa casa onde 

diversos criados estarão a seu dispor? 

 

Regana: Não necessitas de mais nada. 

 

Lear: Oh, não vamos discutir necessidades! Nossos miseráveis mais miseráveis sempre têm alguma 

coisa que é supérflua às suas necessidades miseráveis. Bruxas desumanas. Estão pensando que eu vou 

chorar? Não, eu não vou chorar.  

 

Bobo: Chora, não, titio... Homem não chora. 

 

Lear: Bobo, estou enlouquecendo. 

 

Saem Lear e Bobo. 

 

Regana: Vem aí a tempestade. Eu o receberia de bom grado, ele sozinho. 

 

Goneril: O mesmo digo eu. 
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Regana: A culpa é dele; por vontade própria abandonou sua tranquilidade. 

 

 

 

Intervenção 

 

Música - “As sete idades do homem” 

 

A sexta idade o introduz 

Na pobre situação de velho bobo de chinelos, 

Suas calças estreitas guardadas, o mundo demasiado largo para elas, 

Suas canelas encolhidas, e sua grande voz masculina 

Outra vez se quebra e se volta agora para os sons agudos 

Os sopros e assobios da infância. A última cena de todas, 

Que termina sua estranha e acidentada história, 

É a segunda infância e o mero esquecimento, 

Sem dentes, sem mais visão, sem gosto, sem coisa alguma. 

Será tudo vão ou será que tudo é em vão 

Será tudo vão ou será... 

 

 

Cena VI – Tempestade 

 

Chuva de arroz e folhas secas. Rei e Bobo vagueiam pela tempestade. 

 

Bobo: Titio, vamos voltar pra casa, a gente pode tomar uma sopa, acender a lareira, assistir a um 

filminho... Você pede desculpas para as suas filhas e vai ficar tudo bem. Você pode mandar flores! 

Vamos voltar... 

 

Lear: Sopra, vento, ruge, sopra! A chuva, o vento, o trovão e o fogo não são minhas filhas. (Sobe nas 

costas do Bobo, que está em posição fetal no chão.) Elementos eu não os acuso de ingratidão; nunca 

lhes dei reinos ou chamei de filhos, nunca me deveram obediência nenhuma. (Cai. A chuva vai 

cessando.) A minha razão começa a vacilar. Vem cá, meu filho. Estás com frio? Eu também estou com 

frio. Pobre Bobo, ainda me sobra um pedaço de coração para sentir piedade de ti. 

 

(Saem.) 

 

 

Cena VII - Aliança 

 

Entram Regana, Goneril e Edmundo. 

 

 

Edmundo: Senhoras, tremo só de pensar quanto vão me censurar por ter sacrificado o amor filial à 

lealdade. Aqui está a carta de que falei, provando que meu pai conspira contra vós, acusando-as de 

maltratar o Rei, clamando pela volta de Cordélia e pela restituição do poder real. Ó, céus, quem dera 

não houvesse tal traição! Ou não fosse eu o seu delator! 

 

Regana: Edmundo, se o que contém este papel é verdadeiro, o senhor tem nas mãos assunto muito 

grave. 

 

Goneril: Descobre onde é que está teu pai para que o possamos prender quando quisermos. 
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Edmundo: Continuarei no caminho da lealdade, por mais doloroso que esse conflito seja pro meu 

sangue. 

 

Regana: Confiaremos em ti. 

 

(Unem as mãos. As irmãs disputam a mão de Edmundo. Saem.) 

 

 

Intervenção Bobo II 

 

Goneril e Regana mandam capturar o Conde de Gloucester. Ele tentou fugir, mas foi capturado. 

Disseram-lhe: “arranquem um olho, arranquem um olho”! E um olho do Conde de Gloucester é 

arrancado. Regana achou pouco e disse: “Arranquem o outro, arranquem o outro”! E outro olho do 

Conde de Gloucester é arrancado. O pobre do Conde de Gloucester fica cego e é banido do reino. Por 

falar em coisa ruim, o pobre do meu patrão, o Rei Lear, enlouquece cada vez mais. Tá doido do 

“kisuki” da Angélica, não fala com coisa. Mas tem alguém que está bem nessa história. A senhora 

lembra da Cordélia? Ela está melhor do que eu, melhor do que a senhora, sabe por que, sabe por quê? 

Casou com o Rei da França! 

 

 

Cordélia intervém 

 

Cordélia: Oui, mais pour la liberté, je reviendrai à la mis en scène. C’est pour vous, mon pére, que 

nous allons à la guerre.  

 

Bobo retoma 

 

Vocês entenderam o que ela falou? Eu também não, mas não importa. O que importa é que ela agora 

está morando em Paris, comendo petit gateau com croissant, tirando o sutien e desligando o abajur. 

Mas ela descobre que seu pai está sendo maltratado pelas suas irmãs. Então pega os cavalos das tropas 

do Rei da França e vai resgatar seu pai. Mas Goneril e Regana descobrem e pedem ajuda ao Conde 

Edmundo. E agora o bicho vai pegar! 

 

 

Cena VIII – Os amantes I 

 

Entram Goneril e Edmundo 

 

Goneril: Edmundo, apressa o recrutamento e dirige as tropas contra Cordélia. Muito breve, se ousares 

arriscar da tua parte, receberás ordens de uma amante às ordens. Usa isso. Não gaste palavras. (Dá-lhe 

um presente.)  

Entra Regana 

 

Regana: Por que minha irmã terá se encontrado com Edmundo? Há alguma coisa aí... Não sei bem o 

quê. Edmundo e eu já nos entendemos; ele serve mais à minha mão do que à de minha irmã. Preciso 

encontrá-lo para dar-lhe este presente. (Sai.) 

 

Goneril: Este beijo, se ousasse falar, elevaria teu desejo às nuvens. Entenda, boa sorte. (Saem.) 

 

Cena IV – O Reencontro 

 

Entra Lear desacordado numa cadeira de rodas guiada pelo Bobo.  

 

Bobo: Titio, vamos treinar o discurso pra quando Cordélia chegar: “Querida filha, você trouxe um 

presente da França para o Bobo?”... 
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Entra Cordélia. 

Cordélia: O que é que fizeram com o senhor, meu pai? Aquelas duas... Mesmo que o senhor não fosse 

o pai delas, essa cabecinha branca tinha que ter causado alguma compaixão. Que o meu carinho, pai,

possa arrancar do seu peito toda dor que elas lhe causaram. “Vinde em nosso auxílio, segredos da 

natureza e forças ocultas. Ajudai a reparar as desgraças desse senhor”. Ele vai acordar. 

Lear: Fogo! Fogo! 

Cordélia: Como se sente, senhor? 

Lear: Fizeste muito mal em me tirar do inferno, alma caridosa. Estou preso a uma roda de fogo e 

minhas lágrimas queimam como chumbo derretido.  

Cordélia: O senhor me reconhece? 

Lear: És um fantasma? 

Cordélia: Não, senhor, olhe bem para mim. 

Lear: Tão certo como eu ser um homem, essa senhora é Cordélia, minha filha. 

Cordélia: Sim, sou eu! 

Lear: Aquelas duas desgraçadas fizeram tanto mal a mim e ao bobinho. Você sim  tinha motivos, 

aquelas duas não. 

Cordélia: Motivo algum. Motivo algum. Saiba que a única coisa que desejo é que vossa alteza estenda 

sua mão sobre mim e me dê a sua benção.  

Lear: Eu já pequei contra tantos, mas pegaram muito mais contra mim. 

Cordélia: Esqueça isso, meu pai. Vai ficar tudo bem. O meu marido está tomando as providências 

para que fique tudo bem.  

Bobo: Ele gosta tanto do senhor, até vai mandar construir um monumento em sua homenagem, vai se 

chamar “Torre Eifell”. 

Lear: Não podia ser um relógio, aqui na frente? 

Bobo: Que relógio, titio, seu tempo já tá acabando... 

Lear: Tenha paciência comigo. Agora só peço, esquece e perdoa. 

Cordélia: Já está tudo perdoado. Vossa Alteza deseja dar um passeio? 

Lear: Um passeio? Mas já mandaram selar os cavalos? 

Cordélia: Que cavalos, pai? 

Lear: E o Bobo? 

Bobo: Não, eu não vou não. Vou ficar por aqui mesmo que eu achei o fininho. 
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(Saem.) 

Cena X – Os amantes II 

Entram Edmundo e Regana 

Regana: Amável senhor, bem sabe os favores com que pretendo agradá-lo. Diga-me sinceramente; 

mas me diga a pura verdade: é certo que ama minha irmã? 

Edmundo: É uma suspeita que te ofende. 

Regana: Receio que tenha havido uma grande intimidade entre os dois; que tenham ido até onde essas 

coisas podem ir. 

Edmundo: Não, senhora; dou-lhe minha palavra. 

Regana: Eu nunca o suportaria. Caro senhor, evite qualquer aproximação com ela. 

Edmundo: Não duvide de mim. Aí vem ela. 

Entra Goneril. 

Goneril (à parte): Eu preferia perder a batalha do que deixar minha irmã nos separar. (à Regana e 

Edmundo) Temos de nos unir contra o inimigo. Não é o momento, agora, de resolver questões 

pessoais e familiares. 

Edmundo: Decidamos então nosso plano de combate. 

Regana: Vamos irmã? 

Saem Goneril e Regana. 

Edmundo: Jurei amor a ambas as irmãs. Cada uma suspeita da outra como os que já foram mordidos 

suspeitam das serpentes. Com qual das duas fico? Ambas? Uma? Ou nenhuma das duas? Não poderei 

gozar nenhuma, ambas estando vivas. Por enquanto aproveitarei do apoio delas na batalha. Vencida a 

batalha, com Lear e Cordélia em nosso poder, defenderei minha posição. 

Intervenção Bobo III 

Senhoras e senhores, chegou o momento mais esperado do espetáculo: bombas de canhão, fossa 

estourando, tubarão comendo perna de surfista. Sim, senhoras e senhores, a tropa de Goneril e Regana 

capturou o Rei e a Cordélia. E agora o trio maligno está no poder.  

Cena XI – O Genocídio 

Edmundo entra triunfalmente, rodeado por Regana e Goneril. 

Regana: Nobre Edmundo, o senhor conduziu as nossas forças, assumiu minha autoridade e 

representou minha pessoa, garantindo nossa vitória. O que desde logo lhe dá o direito de se dizer 

príncipe. 
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Goneril: Modera o teu ardor! Os seus méritos próprios o elevam mais do que o título que lhe dás. 

Regana: Investido por mim nos meus direitos ele se iguala aos mais nobres. 

Goneril: Isso só aconteceria se ele se casasse contigo. 

Regana: Às vezes os engraçadinhos são excelentes profetas. 

Goneril: Ora, ora! O olhar que vê assim é um tanto vesgo. 

Regana: Senhora, não estou me sentindo bem; senão minha resposta teria todo o meu ódio. Senhor, 

dispõe do meu patrimônio e de mim, minhas muralhas são tuas. O mundo é testemunha de que eu aqui 

te faço meu senhor e amo. 

Goneril: Achas que vais usufruí-lo? 

Regana: Eu me sinto mal! Eu me sinto mal! (Sai.) 

Goneril (à parte): Se não fosse assim eu nunca mais acreditaria nos venenos. (Sai.) 

Entra Edgar. 

Edmundo: Quem sois vós? 

Edgar: Saiba que meu nome se perdeu. Foi roído e gangrenado pelo dente da traição; mas sou tão 

nobre quanto um adversário que pretendo enfrentar. 

Edmundo: Quem é esse adversário? 

Edgar: Não é um que se diz Edmundo? 

Edmundo: Ele mesmo. Que tens para dizer-lhe? 

Edgar: Tu és um traidor; falso com os deuses, teu pai e teu irmão. Desde a ponta dos cabelos até a 

poeira debaixo dos pés, és um traidor. 

Edmundo: Devolvo em tua face tua acusação de traidor: que essa calúnia, odiosa como o inferno, 

esmague teu coração. 

Lutam. Edmundo cai. 

Edmundo: Mas quem és tu que me venceste assim? Se és um nobre eu te perdoo. 

Edgar: Tratemos um ao outro com piedade: meu sangue não vale menos que o teu, Edmundo. Se vale 

mais, então foi maior a tua culpa. Meu nome é Edgar; sou filho do teu pai. 

Edmundo: Onde está nosso pai? 

Edgar: Seu coração já rachado se rompeu. 

Entra o Bobo. Música plantão Rede Globo. 

Bobo: Boa noite, senhoras e senhores. Globo news informa: Goneril acaba de se matar. Ela enfiou um 

punhal em seu coração e antes disso confessou que matou a irmã, Regana, envenenada. Imitando 
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Goneril: eu matei, Regana, eu matei Regana envenenada. Maiores informações voltaremos a qualquer 

momento. (Sai.) 

Edmundo: Eu anseio pela vida; quero fazer algo de bom a despeito da minha natureza... Depressa, 

não perca tempo, eu dei uma ordem... condenando à morte Cordélia e o Rei. Corra, enquanto é tempo.  

Sai Edgar. Edmundo se levanta, vai até o procênio e narra para o público. 

Edmundo: Edmundo estava prometido a ambas as irmãs. Por sua causa uma envenenou a outra e 

depois se matou. Agora se casam os três, no mesmo instante. Contudo Edmundo foi amado.  

Sai Edmundo. 

Rei entra com Cordélia nos braços. A cantora inicia a música “O doce e o amargo” 

Lear: A minha pobre bobinha foi enforcada. Não, não tem mais vida. Por que um cavalo, um 

cachorro, um rato respiram e minha bobinha já não respira mais? Nunca, nunca mais voltar´, nunca, 

nunca, nunca... Morre. 

A cantora finaliza a música “O doce e o amargo”.  

O ator que faz o Rei, que também faz Edgar, tira a máscara do Rei e dá a fala final. 

Edgar: O Rei partiu para sempre. Ao peso destes tempos temos que obedecer. Dizer o que devemos; 

não o que é bom dizer, o mais velho sofreu mais; nós jovens garanto, jamais veremos tanto, nem 

viveremos tanto. 

Música - “As sete idades do homem” 

A última cena de todas, 

Que termina sua estranha e acidentada história, 

É a segunda infância e o mero esquecimento, 

Sem dentes, sem mais visão, sem gosto, sem coisa alguma. 

Será tudo vão ou será que tudo é em vão 

Será tudo vão ou será... 

(Todo o elenco canta) Será tudo vão ou será que tudo é em vão 

Será tudo vão ou será... 

FIM 



Rei Lear ao alcance de todos

Rei Lear no meu quintal maximiza beleza cênica com poucos elementos. Foto: Renata Pires

Shakespeare é uma fonte inesgotável de sabedoria. Até quando mira que a sabedoria enquanto vaidade

é mais uma ilusão.

Já se fez praticamente tudo com as peças do bardo inglês. Leituras das mais diversas. Das mais pomposas

a experimentações criativas inimagináveis.

Sabemos que Rei Lear trata de um velho rei, pai de três filhas, e que conclui que chegou o momento de

dividir seu reino entre elas. Como parâmetro para a partilha ele quer saber o “tamanho” do amor que

cada uma nutre por ele. Duas delas, Regana e Goneril, o bajulam com um palavreado para enganar os

ouvidos do tolo. Cordélia não faz uso de exageros. O rei entendeu seu depoimento como demonstração

de orgulho e ingratidão, a deserta e a expulsa do reino.

Recife, 14 de dezembro de 2013

244



. . .

O Rei Lear no meu quintal traz a  trama para bem mais perto de nós. A releitura do clássico, com 

dramaturgia de Luís Reis, e adaptação dele junto com a diretora Marianne Consentino se despoja das 

intrigas paralelas e foca no cruzamento desses dois núcleos: das três irmãs e dos dois irmãos numa 

dis uta desleal elo oder do ai.

Montagem tem direção de Marianne Consentino

A soberba produz alienação do rei que não soube identificar o amor verdadeiro. E aquele que parecia

sábio se apresenta ingênuo, presunçoso, narcisista em seu orgulho ferido. Gloucester também se

equivoca em seu julgamento. Por outro lado, Edmundo, o filho mau e as irmãs maquiavélicas estão

dispostos a passar por cima de tudo para alcaçar seus objetivos de poder.

A ironia e o humor, armas poderosas do dramatugo, ganham saliência na encenção, que conta com

elenco de jovens atores: Ana Ghandra, Durval Cristovão, Elilson Duarte, Júlia Fontes, Marina Duarte e

Suenne Sotero.

Marianne trabalha com a tensão de crises do drama e sua superação ao perseguir um teatro à procura de

si mesmo, que investe em outro diálogo com o público. Para isso, descomplicou a relação entre

personagens. Depois, retirou toda a pompa da intrincada rede de sentimentos e emoções da vida

humana. E com procedimentos aparentemente simples reforça a ilusão enquanto mecanismo

fundamental da cena, enquanto acionamento da máquina mimética. E insiste em lembrar a ilusão de

todas as formas de poder.

A ambição cega, a traição, também domina a relação de Edmundo, filho bastardo do conde Gloucester.

Para tirar seu irmão da jogada da herança, convence o pai que seu filho legítimo, Edgar, o engana.
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No palco, os atores e poucos elementos de cena. Algumas cadeiras, instrumentos musicais executados

ao vivo pelo elenco. A máscara do rei revezada pelos dois atores do elenco. Esse despojamento permitiu

que o espetáculo percorresse espaços alternativos (a maioria com poucas condições técnicas), antes de

de fazer essa curta temporada no Teatro Hermilo Borba Filho, que terminou neste fim de semana.

A encenação tem um frescor pouco visto nos palcos. Uma vitalidade que não dispensa toda a riqueza da

obra original. As demonstrações de ambiguidade, precariedade da vida humana, sabedoria e insensatez,

alienação, concorrência desleal estão na cena concentradas, nas sutilezas das intenções dos

personagens.

O elenco esbanja jovialidade e até mesmo a imaturidade ou imperfeições na atuação contam a favor,

como precariedades das personagens. Destaco a atriz Suenne Sotero, que faz o bobo que insiste em dizer

a verdade ao rei e ele não percebe. É com alegria, leveza, até mesmo o incômodo de dizer o que ninguém

quer ouvir. E o ator Elilson Duarte, pelo carisma, pelo brilho, pela entrega aos personagens, pela ousadia

de testar e erguer criaturas tão fascinantes.

Nessa reescritura cênica, o jogo proposto por Marianne investe que a ganância e essa busca desmedida

pelo poder, depois da retirada dos véus, é pura ilusão.

Peça tem frescor e jovialidade

O Rei Lear no meu quintal faz a última apresentação do ano neste domingo (15), no Ponto de Cultura

Maracatu Carnavalesco Almirante do Forte (Estrada Velha do Bongi, 1319). A entrada é gratuita.
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